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Zadeva: vprašanja s področja skavtstva, mladinskega in prostovoljnega dela

1. Kako boste poskrbeli, da se pri financiranju mladinskih organizacij na drugačen način 
vrednoti kontinuirano vzgojo otrok in mladih od enkratnega projektnega dela?
V SLS  menimo, da je vsekakor treba poskrbeti za drugačno vrednotenje kontinuirane vzgoje 
otrok,  ravno  tako  kot  to  počnete  v  skavtskih  organizacijah.  Vloga  nekaterih  mladinskih 
organizacij je pač pomembnejša za določene ciljne skupine. Eno so mesečni, letni projekti, ki so 
vsekakor tudi pomembni in dobrodošli, drugo pa je kontinuirano in sistemsko delo in ukvarjanje z 
otroci in mladimi. Najbolj pomembno se nam v SLS zdi, da primerno ovrednotimo prostovoljno 
delo, ki ga je v skavtskih organizacijah res veliko.

2. 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?
Mladinski delavci oz. voditelji  v veliki meri nastopajo na področju dela mladinskih organizacij in 
ne zdi se nam problematično, da bi se uvedel "uraden" status mladinskega delavca. Nekateri 
mladi so resnično z vsem srcem vpeti v mladinsko delo, kot je recimo skavtstvo ali pa kakšno 
drugo prostovoljno delo in smiselno bi bilo jim podeliti nek status, ki bi morda olajšal organizacijo 
oziroma kombiniranje tovrstnega dela in šolanja.

3. Kakšne so vaše smernice za priznanje mladinskemu delu in prostovoljstvu v Sloveniji?
SLS vsekakor podpira mladinsko delo in vse oblike prostovoljstva in menimo, da je treba to 
področje najprej dobro in usklajeno zakonsko urediti, da se bo potem lahko izvajalo in financiralo 
na najboljši možni način.

4.  Kot  Slovensko  skavtsko  organizacijo  nas  zanima,  kako  vaša  stranka  prepoznava 
vrednost skavtstva v Sloveniji? Ali ste za skavtstvo v Sloveniji že slišali?
Vsekakor  poznamo  skavtstvo  in  podpiramo  ves  trud  in  delo,  ki  ga  skavti  vložijo  v  svoje 
delovanje,  ki  na podlagi  družbene participacije  prinaša dobrobit  različnim ciljnim skupinam - 
predvsem otrokom, mladim in pomoči  potrebnim. Tudi  vzgojna usmeritev v  duhu krščanskih 
vrednot je tisto, kar vse več mladim danes primanjkuje in jo v SLS zelo podpiramo. Kot primer 
sodelovanja pa lahko spomnimo, da je SLS (oz. njen podmladek Nova generacija SLS)  ob 
podpori Zagorskih skavtov že tretjič ob 1. novembru izpeljala dobrodelno akcijo »Manj svečk za 
manj grobov«. Namen akcije, ki se jo je prijelo skrajšano ime »Svečka«, je zbiranje sredstev in 
varovanje okolja z manjšim številom prižganih sveč na grobih od dnevu spomina na mrtve.



5.  Kako  bi  se  spopadli  z  ureditvijo  statusa  in  financiranjem  skavtskih  organizacij  v 
Sloveniji, ki imajo specifičen program, neenak programu drugih mladinskih organizacij?
Kot že rečeno, gre za materijo, ki bi jo morali zakonsko urediti za to pa bilo treba v Državnem 
zboru RS predvsem natančno predstaviti in opredeliti pozitivne vidike dela in učinkov skavtskih 
organizacij. 

6.  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?
Predlog  bi  sicer  bilo  treba  jasneje  in  podrobneje  razdelati,  v  načelu  pa  seveda  podpiramo 
morebitne državne / lokalne tabore za otroke in mlade v naravi, saj se danes ob vseh drugih 
možnih  "modernih"  variantah preživljanja  prostega časa kar  pozablja  na naravo.  Država oz. 
njene službe morajo na tem področju pokazati več prožnosti in prilagodljivosti. Konec koncev gre 
zelo prijazen vzgojni pristop, ki ima dokazano pozitivne posledice na razvoj otrok in tega ne bi 
smeli zanemarjati. Vsekakor bomo tudi po volitvah na Poslanski skupini SLS ob podrobnejšem 
opisu težav  s katerimi  se  srečujete  pri  vašem delu,  veseli  vaših  predlogov za izboljšave in 
spremembe. 

* * *


