
ODGOVORI SDS 

Vprašanja:
•  Kako  boste  poskrbeli,  da  se  pri  financiranju  mladinskih  organizacij  na  drugačen  način  vrednoti 
kontinuirano vzgojo otrok in mladih od enkratnega projektnega dela?
Država  izda  letne  razpise  za  sofinanciranje  društev  v  javnem  interesu.  Pomembno  je,  katere  smernice  in 
vrednote  razpis  podpira.  Uspešna  uvrstitev  v  izbor  pomeni  tudi  boljše  sofinanciranje.  Zagotovo  je  skavtska 
organizacija izjemnega pomena za vzgojo mladih, zato je potrebno podpreti njene dejavnosti. Prosti čas mladih je 
izjemnega pomena, zato mu bomo namenili posebno pozornost, pri tem pa vidimo pomembno mesto skavtske 
organizacije.

• Kaj menite o uvedbi statusa mladinskega delavca / voditelja, ki bi na podoben način kot danes status 
kulturnika ali športnika urejal pravice mladih v okviru formalne izobraževalne institucije?
V preteklem mandatu smo spodbujali  v vrtcih in šolah koordinatorje kulture,  kar se je v mnogih okoljih  lepo  
uveljavilo. Na podoben način lahko uvedemo mladinskega delavca, kot predlagate. Možno je podpreti dejavnost 
tudi preko Urada za mladino in mladinskih centrov. Idejo podpiramo.

• Kakšne so vaše smernice za priznanje mladinskemu delu in prostovoljstvu v Sloveniji?
Ob  sestavljanju  podrobnejšega  programa  za  sistem  šolstva  smo  razmišljali  tudi  o  mladinskemu  delu  in 
prostovoljstvu. Želimo ga sistemsko uvesti v šole preko izbirnih programov in v okviru zunanje evalvacije šol temu 
segmentu dati  zelo velik pomen.

• Kot Slovensko skavtsko organizacijo nas zanima, kako vaša stranka prepoznava vrednost skavtstva v 
Sloveniji? Ali ste za skavtstvo v Sloveniji že slišali?
Skavtstvo seveda poznamo in ga cenimo ter podpiramo, saj goji vrednote pri mladih. Ena pomembnejših nalog 
prihodnjega šolskega ministra je spodbujati vrednote v vrtcih in šolah, etično delovanje in trajnostni razvoj. Vse to 
pojem  skavtstva  podpira.  V  času,  ko  se  mora  Slovenija  izviti  iz  krize,  bomo  vrednote,  kot  so  tovarištvo, 
prijateljstvo, prostovoljstvo, solidarnost zelo potrebovali pri vseh generacijah Slovencev. Skavtska organizacija bo 
pri tem izjemnega pomena, saj bo to lahko neposredno udejanjala.

• Kako bi se spopadli  z ureditvijo statusa in financiranjem skavtskih organizacij  v  Sloveniji,  ki  imajo 
specifičen program, neenak programu drugih mladinskih organizacij?
Zakonodajo  je  potrebno prilagoditi  tako,  da  bo  uporabna in  podpirala rešitve,  ki  jih  Slovenska demokratska 
stranka želi uveljaviti na področju vrednot. Skavtsko organizacijo želimo podpreti  pri njenem delovanju. 

• Ali se strinjate z ureditvijo statusa skavtske organizacije, ki bi kljub splošnim omejitvam na državni in 
lokalni ravni uredil taborjenje v naravi in tako omogočil nemoteno vzgojo otrok in mladih na skavtskih 
taborih? Kakšne druge rešitve predlagate za ureditev problematike?
Ob  upoštevanju  trajnostnega  razvoja,  varnosti  udeležencev  ter  lastninskih  statusov  si  želimo  pomagati  pri 
uresničitvi  ideje taborjenja  v naravi, najmanj ovir pa vidimo na področjih, kjer ima država pomemben lastniški 
delež. Pripravljeni smo tudi spodbujati  lokalne skupnosti,  da pomagajo skavtski organizaciji pri realizaciji ideje 
taborjenja v naravi. 
Slovenska  demokratska  stranka  v  svojem  programu  poudarja  pomen  vrednot,  etike,  trajnostnega  razvoja, 
solidarnosti, pravičnosti. Vse to zagovarja tudi skavtska organizacija s svojim delovanjem. Zato bomo v SDS, če 
bomo kreirali   vladno politiko, skavtsko organizacijo  podprli  v vseh njenih plemenitih  prizadevanjih  z osebno 
podporo  odgovornih  oseb  na  ministrstvu  za  šolstvo,  z  ustreznimi  spremembami  zakonodaje  ter  podporo 
evropskih sredstev , ki jih bomo uporabili za podporo programom za mlade in njihov prosti čas.


