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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  financira  s  prispevkom naših  članov,  v  veliki  meri  pa  smo  odvisni  tudi  od 
financiranja 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.  Specifičnost  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 financiranja 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  financiranju  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?

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 financiranjem skavtskih organizacij 
v Sloveniji, ki imajo specifičen program, neenak programu drugih mladinskih 
organizacij?

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?
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