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Spoštovani,
v  predvolilnem  času  se  tudi  organizacije,  ki  želimo  spodbujati  aktivno  državljanstvo  ter družbeno 
participacijo, ukvarjamo z vprašanjem, kako prepričati ljudi – ne za to, koga voliti, pač pa, da sploh gredo 
na volitve.
Smo  Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov,  vzgojna mladinska nevladna organizacija, 
katere  poslanstvo  je  s  pomočjo  skavtske  metode  prispevati  k  polnemu  telesnemu,  spoznavnemu, 
duhovnemu, čustveno-motivacijskemu, moralnemu in družbenemu razvoju mladih ljudi, da bodo lahko 
postali  zrele  osebnosti,  odgovorni  državljani  ter  dejavni  člani  krajevnih,  narodnih  in  mednarodnih 
skupnosti.
Letos smo se odločili, da bomo svoje polnoletne člane pred volitvami spodbudili k razmišljanju o tem, ali 
dejansko lahko tudi oni kot posamezniki vplivajo na odločanje o vprašanjih, ki zadevajo tako slovensko 
družbo nasploh kot tudi ožje – njihovo lokalno skupnost, organizacijo, katere člani so in kjer delujejo kot 
prostovoljci idr.
V zvezi z njimi  smo sestavili 6 vprašanj, ki jih pošiljamo vsem političnim strankam, ki kandidirate na 
predčasnih  volitvah.  Odgovore  bomo  javno  objavili  in  posredovali  svojim  članom  še  pred  volilnim 
molkom.
Vaše odgovore pričakujemo najkasneje v četrtek, 1. decembra 2011 na elektronsko
pošto pr@skavt.net.

I. ODNOS DO MLADINSKEGA DELA IN PROSTOVOLJSTVA NASPLOH
V naši organizaciji, ki redno združuje čez 4000 članov, deluje preko 700 prostovoljcev. Naše delovanje se 
fnancira  s  prispevkom  naših  članov,  v  veliki  meri  pa  smo odvisni  tudi  od  fnanciranja  države.  Pri  
pridobivanju teh sredstev pa se vedno znova srečujemo z ovirami. S svojim programom, ki ni le projekt,  
pač pa kontinuirano vzgojno delo z otroki in mladimi, se vsako leto znova prijavljamo na iste razpise 
vsakega  ministrstva  posebej,  poti  so  zapletene  in  nikakor  ne  v  prid  kontinuiteti.  Spodbuja  se  zgolj 
projektno, po možnosti mednarodno delo, ki ga sicer tudi izvajamo,  ne podpira pa se rednega dela z 
mladimi. Našo dejavnost prostovoljno izvajamo prav vsak teden, letno pa potekajo še daljša taborjenja, 
prireditve,  izleti,  pomoč  drugim,  dejavnosti  okoljske  vzgoje  itd.  Specifčnost  skavtskih  organizacij  je 
kontinuiran vzgojni program, ki je v tem pogledu edinstven med vsemi organizacijami in neprimerljiv s 
programi  ostalih  mladinskih  organizacij,  četudi  so  si  uspele  pridobiti  status  nacionalne  mladinske 
organizacije.
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Trenutni sistem fnanciranja na široko odpira pot organizacijam brez osnovne vsebine, zapira pa takšnim, 
ki imamo močen vzgojni program, ki spreminja življenja tisočev otrok in mladih. Vsako leto je za takšno 
delo namenjeno manj in manj sredstev, zato ugotavljamo, da se v Sloveniji ne ceni vsega, kar poudarjamo 
s  svojim  programom:  prevzemanja  odgovornosti  in  družbenega  pobudništva,  razvijanja  osebnostnih 
potencialov, prostovoljstva, čuta za sočloveka in za okolje kot socialno odgovornostjo ipd.

Vprašanja:
• Kako boste poskrbeli,  da se pri  fnanciranju mladinskih organizacij  na drugačen način vrednoti  
kontinuirano vzgojo otrok in mladih od enkratnega projektnega dela?
• 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?

• Kakšne so vaše smernice za priznanje mladinskemu delu in prostovoljstvu v Sloveniji?



V  tem  mandatu  je  državni  zbor  sprejel  zakon  o  prostovoljstvu,  ki  po  naši  oceni 
predstavlja ustrezno podlago za nadaljnji razvoj nevladnega sektorja in prostovoljstva, v 
nadaljevanju pa vam predstavljamo eno od rešitev glede fnanciranja, ki smo jih v tem 
mandatu vložili v parlamentarno proceduro (novela zakona o dohodnini).

II. VREDNOST SKAVTSTVA
Skavtstvo obstaja že več kot 100 let. Po vsem svetu je v tem trenutku približno 40 milijonov skavtov, lahko 
si mislimo, koliko otrok in mladih se je v skavtskih organizacijah urilo za življenje.  Gre za vzgojo, ki  
mlademu človeku vcepi edinstven način življenja, s pozitivnimi vrednotami in družbeno zavestjo.

Vprašanja:
• Kot Slovensko skavtsko organizacijo nas zanima, kako vaša stranka prepoznava vrednost skavtstva v 
Sloveniji? Ali ste za skavtstvo v Sloveniji že slišali?
• Kako bi se spopadli z ureditvijo statusa in fnanciranjem skavtskih organizacij v Sloveniji, ki imajo 
specifčen program, neenak programu drugih mladinskih organizacij?

Skavtstvo je svetovno združenje, ki v okviru nevladnega sektorja združuje mlade, jih 
izobražuje in poudarja pomen narave. Gre za del nevladnega sektorja, ki ga je v Sloveniji 
treba spodbujati. V Zares - socialno liberalni v svojih programskih načelih ne ločujemo 
posameznih  nevladnih organizacij,  spodbujamo pa  prostovoljstvo  kot  obliko  pomoči 
mladim. Prav zato smo na podlagi zakona o prostovoljstvu (sprejet februarja 2011), ki 
prostovoljstvo opredeljuje kot delo, ki ga posameznik opravlja po svoji svobodni volji, v 
dobro drugih ali v splošno korist, pripravili novelo zakona o dohodnini. 

Temelj prostovoljstva je namreč ravno v tem, da se to delo opravlja brez pričakovanja 
plačila,  neposrednih  ali  posrednih  koristi.  Gre  za  družbeno  koristno  dejavnost,  ki 
prispeva  k  izboljšanju  kakovosti  življenja  posameznikov  in  družbenih  skupin  ter  k 
razvoju solidarne, humane in enakopravne družbe. Ne glede na to, da gre za dejavnost,  
katere namen ni pridobivanje dohodka in dobička, pa z opravljanjem prostovoljskega 
dela  ali  v  zvezi  z  njim nastajajo  določeni  stroški,  novela  zakona o  dohodnini  pa  se 
nanaša  ravno  na  oprostitev  plačila  dohodnine  od  stroškov  plačanih  za  opravljanje 
prostovoljskega dela kot dohodkov,  od katerih se ne plačuje  dohodnina. Prav tako z 
novelo  rezidentom  omogočamo,  da  se  do  0,5%  njihove  dohodnine  nameni  za 
fnanciranje  splošno-koristnih  namenov  in  za  fnanciranje  političnih  strank  in 
reprezentativnih sindikatov. Predlog predvideva, da se sredstva, ki predstavljajo razliko 
med sredstvi, ki jih rezidenti dejansko namenijo, in celotnim deležem 0,5% dohodnine, 
določijo  kot  namenska  sredstva  za  spodbujanje  razvoja  ter  izvedbe  programov 
nevladnih organizacij, torej tudi skavtskih organizacij.
S to spremembo želimo ustvariti stimulativnejše okolje za delovanje vseh nevladnih 
organizacij. Hkrati ta sprememba predstavlja tudi izpolnitev zaveze Vlade RS, ki jo je ta 
podala  nevladnim  organizacijam  v  svojem  Odgovoru  na  Memorandum  nevladnih 
organizacij 10. junija 2010. Zaradi predčasnih volitev zakon parlamentarne procedure ni 
doživel. Skladno s pomembnostjo tega sektorja zato upamo, da bodo rešitve pozitivno 
deležne  v  prihajajočem  mandatu.  V  kolikor  želimo  v  Sloveniji  še  povečati  vlogo 
nevladnih organizacij in smer razvoja prilagoditi razvoju, ki poteka v razvitem svetu, je 
nujno  potrebno  zagotoviti  zadosten  obseg  fnanciranja  teh  organizacij.  Glede  na 
trenutno stanje podhranjenosti slovenskih nevladnih organizacij je takšen dodaten vir 
fnanciranja ne samo dobrodošel, ampak skoraj nujen.

III. TABORJENJA



V mnogih občinah v Sloveniji  se zadnja leta pospešeno sprejema odloke o taborjenju, ki  to dejavnost 
velikokrat popolnoma prepovedujejo. Enako se dogaja na več območjih v Sloveniji, kjer se ustanavljajo 
različni krajinski parki s svojimi posebnimi omejitvami. Takšne odločitve mnogokrat žal ne upoštevajo, da 
v Sloveniji obstajajo tudi koristne vzgojne organizacije z več tisoč člani, katerih ena od osnovnih metod 
dela so tudi dejavnosti na prostem, v naravi, in ta vključujejo taborjenja. Naše stališče je, da bi v takšnih  
primerih odloke lahko prilagodili oz. sprejeli skupen dogovor o izjemnih dovoljenjih.

Vprašanje:

• 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?

V Zares  -  socialno liberalni  se  strinjamo,  da je  tudi  vzgoja  otrok in  mladih v  obliki 
mladinskih taborjenj potrebna in stimulativna. Ne moremo pa se strinjati s parcialnimi 
rešitvami, ki bi izključno nekaterim skavtskim organizacijam - kljub splošnim omejitvam 
na državni in lokalni ravni - dovoljevali taborjenja v naravi. Po naših izkušnjah namreč 
mladinske  organizacije  nimajo  večjih  težav  pri  organiziranju  taborjenj  za  otroke  in 
mlade v naravi.


