
 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

Študijski program: Socialna pedagogika 

 

 

 

 

Kako vzgajati za odgovornost 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

Mentorica: prof. dr. Mojca Peček Čuk   Kandidatka: Tamara Lah 

 

Ljubljana, november, 2013 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zahvala 

Hvala mentorici prof. dr. Mojci Peček Čuk … za pripravljenost, spodbudne besede in konstruktivne 
kritike. 

Hvala cimri Špeli … za navzočnost, ko sem potrebovala sogovornika, za mnenje in komentarje. 

Hvala staršem … za podporo in spodbudo vsa ta leta, da sem sedaj tu, kjer sem, in to, kar sem. 

 



 
 

Povzetek 

V diplomski nalogi sem se posvetila vprašanju, kako vzgajati za odgovornost. Na začetku sem 

raziskala, kaj odgovornost sploh je in s čim je povezana. Nato sem v drugem delu pozornost usmerila 

v vzgojo. Dotaknila sem se njenih ciljev, vzgoje nekoč in danes, moralnega razvoja otrok in 

mladostnikov, pomena vzgoje za odgovornost ter zbrala nekaj konkretnih predlogov, kako vzgajati za 

odgovornost. V tretjem delu sem predstavila Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov – 

strukturo, skavtsko metodo, začetke in vzgojno delo z otroki in mladostniki. Ker me je zanimalo, kako 

za odgovornost vzgajajo skavti, sem raziskavo v empiričnem delu izvedla tako, da sem intervjuvala 

deset skavtov različnih starosti (od 16 do 37 let). Raziskovala sem, kaj jim pomeni zaupana 

odgovornost, katere odgovornosti prevzemajo pri skavtih, kateri dejavniki oz. lastnosti vplivajo na 

njihovo odločitev za odgovornost ter kakšna je vloga voditelja pri vzgoji za odgovornost. Poleg tega 

me je zanimalo, kakšne so po njihovem mnenju razlike v odgovornosti med mladimi, ki so del 

skavtske organizacije in tistimi, ki niso, ter ali menijo, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov 

prevzemajo različne vloge in naloge v svoji okolici. Na koncu sem iz znanja pridobljenega v 

teoretičnem delu in rezultatov kvalitativne raziskave oblikovala smernice za vzgojo za odgovornost v 

Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter nanizala nekaj praks, ki bi jih bilo smiselno 

uporabiti pri socialno pedagoškem delu.  

Ključne besede: vzgoja za odgovornost, odgovornost, predajanje odgovornosti, mladostniki, skavti 

 



 
 

Abstract 

In the diploma degree I focused on how to raise awareness of responsibility. At the beginning I 

researched into what responsibility is and what is it connected to. In the second part I focused on 

education in terms of its purpose, past and present education systems, moral development of 

children and youth and the importance of responsibility. In addition, I have gathered some specific 

proposals on how to raise responsibility. In the third part of my degree I presented the Slovenian 

catholic Girl Guides and Boy Scouts Association (ZSKSS); its structure, Scouts methods, the beginning 

and educational work with children and adolescent.  

Since I have been interested on how the Scouts teach the responsibility behaviour, I have 

interviewed ten Scouts of different ages (from 16 to 37 years old) and have included their answers in 

the empirical part of my degree. Furthermore, I made a research on what does the “entrusted 

responsibility” mean to them, which responsibilities are important for Scouts, what decision-making 

process is required for raising responsible behaviour, and what role plays the Scout leader at raising 

responsibility. Moreover, I was interested in what Scouts consider to be the difference in raising 

responsibility between the young people who are part of the Scout organisation and those who are 

not, and wheter they think the Scouts are more likely to assume different roles and functions in their 

vicinity than their peers. From the knowledge acquired in theoretical part, and from the results 

gained in the qualitative research, I have defined guidelines for the education of responsibility in the 

Slovenian catholic Girl Guides and Boy Scouts Association (ZSKSS) and offered some practice, which 

would be useful in the social teaching.  

Key words: Education for responsibility, responsibility, handing over the responsibility, youth, Scouts 
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 UVOD I.

Odgovornost je eden glavnih ciljev vzgoje, ki si ga zastavljajo starši, vzgojitelji in učitelji. Želijo, da bi 

bil njihov otrok odgovoren do samega sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin ter družbe 

nasploh. Osebna in družbena odgovornost sta predmet številnih pogovorov na področju vzgoje in 

izobraževanja, sociologije, prava, politike in drugih družbenih ved. Vedno bolj pa se pojavlja tudi v 

drugih sferah. Kljub občutku, da se o tem povsod razpravlja, pa je precej manj znanja in poskusov, 

kako konkretno vzgajati za odgovornost, kako jo predajati in dosegati. Zdi se mi, da mladi nosijo 

vedno manj odgovornosti, da se odgovornost, ki naj bi jo prevzeli otroci in mladostniki, vse 

prevečkrat prenaša na starše in druge odrasle osebe. Veliko mladih postaja pasivni član družbe, 

manjka pa tistih, ki bi sami od sebe prevzemali odgovornost. Ko mladi odrastejo, se zaradi neznanja, 

neusposobljenosti, kako prevzeti odgovornost, le-te ustrašijo. Franci Bačar (2012), skavt in 

prostovoljec, ki je aktiven na področju mladinskega dela, se v blogu sprašuje, kako naj mladi zasedajo 

odgovorno delovno mesto, za katerega so sicer izobraženi, če niso nikoli v življenju zares nosili 

odgovornosti? Mladi rodovi so prihodnost družbe, zato je še kako pomembno, da postanejo 

odgovorni državljani. 

Odgovornost mi veliko pomeni. Nagovarja me že nekaj let in mirno lahko rečem, da je ena mojih 

temeljnih vrednot. Ker sem jo vzela tako zelo za svojo, mi je včasih težko razumeti, da drugim morda 

ni tako pomembna. Sprašujem se, od česa je odvisno zavedanje le-te, kaj človeka vodi k njej, in kako 

ga nagovoriti oz. spodbuditi, da bo pokazal več odgovornosti. Ker se pri svojem delu (zaenkrat 

prostovoljnem) večinoma ukvarjam z mladimi, sem se odločila, da se v diplomski nalogi posvetim 

prav njim in njihovi odgovornosti. K odločitvi za to temo so me spodbudile tudi besede na blogu, ki  

sem ga omenila že v prejšnjem odstavku. Pri izbiri teme se mi je zdelo pomembno tudi to, da ima 

moje delo uporabno vrednost, da je aktualno, da je tema izvirna in ne preveč pogosta. Mislim, da mi 

je s temo 'Kako vzgajati za odgovornost' uspelo združiti vse te vidike. 

Ko sem začenjala z branjem literature, si nisem predstavljala, da je odgovornost tako širok pojem. 

Zdelo se mi je, da je enostavno odgovoriti na vprašanje, kaj je odgovornost. Potem pa sem teden za 

tednom vedela manj, saj se je v povezavi z odgovornostjo odprlo toliko novih tem. Kljub raznolikemu 

diskurzu odgovornosti sem v teoretičnem uvodu skušala na kratko orisati, kaj naj bi odgovornost bila. 

V drugem poglavju sem temo poglobila in razmišljala o vzgoji za odgovornost. Ustavila sem se pri 

ciljih vzgoje, o stanju današnje družbe in njene vzgoje in moralnem razvoju otroka. Razmišljala sem o 

pomenu vzgoje za odgovornost ter skušala nanizati nekaj konkretnih smernic, s katerimi lahko 

vzgajamo k odgovornosti. Tretje poglavje sem si zamislila kot predstavitev skavtske organizacije in 
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njene vzgoje za odgovornost, saj na njenem primeru raziskujem v empiričnem delu diplomske naloge. 

Morda se sprašujete, zakaj sem izbrala ravno skavte. V Združenje slovenskih katoliških skavtinj in 

skavtov (ZSKSS) sem vključena že skoraj polovico svojega življenja in vem, da je ta organizacija 

pomembno vplivala na razvoj moje odgovornosti. Kot voditeljica opažam, da se tudi pri skavtih nivo 

odgovornosti posameznikov niža. Ker pa menim, da organizacija ponuja možnosti za spremembo le-

tega, in verjamem, da lahko skavti pripomoremo k večji odgovornosti posameznikov (in posledično 

družbe), sem se odločila, da se v empiričnem delu naloge posvetim prav njim. S tem bom zadovoljila 

tudi svojo »potrebo« po tem, da ima naloga uporabno vrednost. 

Namen diplomske naloge je torej raziskati, kako vzgajati za odgovornost. Kot že rečeno, bom pri 

raziskovanju izhajala iz primera Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Zanima me, katere 

odgovornosti prevzemajo skavti, kako voditelji vzgajajo za odgovornost in kakšni so učinki skavtske 

vzgoje na posameznika. Moj cilj je, da s pomočjo dosedanjega znanja in odgovorov intervjuvancev 

oblikujem smernice za vzgojo za odgovornost za voditelje v ZSKSS, ter ugotovim, kateri elementi 

skavtske vzgoje za odgovornost so uporabni v praksi socialne pedagogike. 

Menim, da bo moja diplomska naloga prispevala k boljšemu razumevanju vzgoje za odgovornost in 

zavedanju pomembnosti le-te. Želim si, da bi bilo tako pri posameznikih, članih ZSKSS kot tudi družbi 

več odgovornosti. Več odgovornosti pri posameznikih pomeni boljšo kvaliteto življenja celotne 

družbe. Upam, da bo misel skavtskega ustanovitelja Baden-Powella, ki me je vodila pri izbiri teme in 

pisanju, »Pustite svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli«, obrodila sadove. 
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 TEORETIČNI DEL II.

 

Odgovornost pomeni »zavestno življenjsko držo, v kateri pokažem svojo zrelost kot oseba in kot družbeno in 

dialogično bitje, da znam poslušati, razumeti in odgovoriti, da se zavedam, kako zelo me moj odgovor angažira, 

obvezuje, mi nalaga dolžnosti in določa moje življenje, s tem pa daje mojemu življenju tudi smisel, duhovno 

bogastvo in vsebino« (Šuštar, 1995, str. 9). 

 

Odgovornost je beseda mnogih pomenov, ki pa si niso tako nasprotni. Skupaj tvorijo zaokroženo 

celoto. V prvem poglavju bom poskušala odgovornost opredeliti in nanjo pogledati iz različnih zornih 

kotov. Moj namen je pokazati vso širino, ki jo izraz odgovornost ima. 

1. OPREDELITEV ODGOVORNOSTI 

Slovar slovenskega knjižnega jezika (2005) opredeljuje odgovornost kot: 

a) dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo; 

b) lastnost, značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, 

dolžnosti; 

c) nalogo, obveznost; 

d) odnos, pri katerem mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, ravnanje; 

e) lastnost, značilnost tega, kar zaradi pomembnosti, posledic zahteva veliko znanje, skrbnost. 

Odgovornost je torej lahko dolžnost, naloga, odnos in lastnost. Zdi se mi, da se največkrat uporablja v 

pomenu naloge oz. obveznosti (npr. tvoja odgovornost je, da narediš domačo nalogo) ter 

odgovornosti kot lastnosti (npr. osebna, družbena odgovornost). Vendar so te opredelitve le grob 

opis, kaj naj bi odgovornost bila. Različni avtorji, ki jih navajam v nadaljevanju, jo opisujejo še na 

drugačne načine. 

Šuštar (1995, str. 8) meni, da je odgovornost »jasna osebna zavest, da sem kot oseba v nenehnem 

pogovoru z drugim, da pričakujem odgovora na svoje besede in da moram drugim odgovoriti«. Šuštar 

govori o dialogu in odnosih med ljudmi ter zavedanju, da na svetu ne živimo sami.  

Lucas (1993) meni, da je odgovornost kvaliteta značaja in mišljenja. Lahko bi rekli, da je odgovornost 

osebna lastnost, ki se odraža skozi mišljenje in ravnanje neke osebe. Ni prisotna sama po sebi, ampak 

odraža kvaliteto, neko dodano vrednost.  
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Odgovornost je sposobnost odzivanja – biti odziven za druge in biti odgovoren zase (O'Shea, 2003). 

O'Shea podobno kot Šuštar opozarja, da biti odgovoren pomeni biti v odnosu z drugimi. Poleg tega pa 

opozori tudi na odgovornost do samega sebe, kar pomeni pozornost do dogajanja v nas samih, naših 

notranjih potreb in želja ter skrb za telesno, duhovno in duševno zdravje. 

Frankl (1994) odgovornost opiše kot temeljno duhovno značilnost človeka. Odgovornost in svoboda 

sta »najznačilnejši pojavni podobi duhovne razsežnosti«, še dodajata Trstenjak in Ramovš (1994, str. 

295–296). Zdi se mi, da v današnjem času pogosto pozabljamo na duhovno dimenzijo človeka in ji 

posvečamo premalo pozornosti. Morda pomanjkanje odgovornosti izvira tudi od tod. 

Odgovornost je tudi »spoštljiv etičen odgovor na eksistencialni klic in hkrati oblika osebne zavzetosti 

za spoštljivo bivanje in delovanje ter skrb za izpolnitev življenjskega poslanstva in konsistentno 

izgradnjo identitete« (Kroflič, 2007, str. 61). Kroflič na začetku misli, podobno kot Šuštar, omenja 

odgovor – vendar ne sočloveku, ampak eksistencialnemu klicu. Omenja tudi osebno zavzetost za 

spoštljivo bivanje in delovanje, ki jo lahko razumemo kot osebno lastnost.  

Vse do sedaj napisano odpira mnoga vprašanja, zato bom v nadaljevanju poskušala začetne misli in 

opredelitve razviti naprej. Izbrala sem le nekaj vidikov, ki so se mi zdeli pomembni za izbrano temo 

oz. so me nagovorili. Na začetku bom razmišljala o pomenu besede odgovornost in o tem, da drugi 

pričakujejo naš odgovor, saj se mi zdi, da se tega velikokrat ne zavedamo. Vse prevečkrat se zgodi, da 

mislimo le nase, na drugega pa pozabimo. V drugem podpoglavju opozarjam na osebno odgovornost 

kot kvaliteto značaja, saj se mi zdi ta vidik odgovornosti v razvoju mladostnika zelo pomemben. V 

tretjem podpoglavju odpiram temo soodgovornosti kot sposobnosti odzivanja na druge. Ljudje smo 

družbena bitja, nenehno smo v odnosih in s svojim vedenjem vplivamo na druge, zato se odgovornost 

skoraj vedno veže tudi na sočloveka. Med prebiranjem literature me je nagovorila povezava med 

svobodo, odločitvami in odgovornostjo, zato v četrtem podpoglavju razmišljam o njihovi povezanosti. 

V zadnjem poglavju pišem o odgovornosti kot vrednoti, ki usmerja naše življenjsko poslanstvo. Temo 

bi seveda lahko razvijala dalje, vendar naj bo tokrat dovolj. 
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1.1. Biti sposoben dati odgovor 

Iz angleške besede responsibility (response + ability) lahko razberemo, da je odgovornost sposobnost 

dati odgovor (podobno tudi v francoščini responsabilité in španščini responsabilidad). Ta odgovor 

odraža svobodno avtentično odločitev (Kroflič, 2006a) in odgovarja na vprašanja kaj, kdo, kdaj, kje, 

kako in zakaj (Ščuka, 2008). Človek odgovarja nečemu ali nekomu (Lesar, 2002). Da zna človek 

odgovoriti, mora imeti razvit čut in posluh za to, da je nagovorjen. Mora znati dojeti smisel besed, 

razumeti klic, vabilo, izziv, prošnjo, ukaz ali zapoved (Šuštar, 1995). Le kdor se čuti osebno 

nagovorjenega, izzvanega, poklicanega in dolžnega (zaradi ljubezni, zapovedi, pogodbe, pravnih 

predpisov ali vrednot), bo dal osebni odgovor in sprejel odgovornost (prav tam). Ker v današnjem 

svetu čutim pomanjkanje odgovornosti, se sprašujem, ali morda premalo nagovarjamo drug 

drugega? 

Šuštar (1995) je glede na izvor nagovora odgovornost razvrstil v tri kategorije: 

• odgovornost, ki temelji na osebnem prijateljskem stiku in ljubezni (ta je najgloblja in 

najmočnejša, pa tudi najbolj učinkovita); 

• odgovornost, ki nastane na podlagi etične dolžnosti iz zapovedi, ukazov, pravnih predpisov ali 

pogodb (ljudje se na podlagi te vrednotijo!); 

• odgovornost na podlagi vrednot, ki so mu zaupane (človek se zaveda, da ima vpliv nase in na 

druge, na družbo, skupno blaginjo in prihodnost). 

Tudi sama menim, da je osebni pristop najbolj učinkovit in z njim lahko resnično nagovorimo človeka. 

Zaradi odtujenosti, pomanjkanja človeške bližine, iskrenega pogovora, lahko že majhna dejanja in 

geste delajo čudeže.  

Kroflič (2006a) omenja še nekatere druge izvore nagovora: Bog, eros, libidalni gon, skrb za 

zadovoljitev lastnih socialnih potreb, vrhunska potreba po smislu bivanja, idr. Z raziskovanjem smisla 

bivanja se je veliko ukvarjal Viktor Frankl. Zapisal je, da v nasprotju z živalmi, človeka ne vodijo nagoni 

in zato pogosto ne ve, kaj naj dela (Frankl, 1994). Namesto tega raje posluša druge in dela tisto, kar 

drugi želijo, ali pa preprosto posnema delo drugih ljudi. Tak človek se sicer lahko čuti nagovorjenega, 

vendar ta nagovor prihaja predvsem od zunaj. Malo verjetno je, da bo človek za svoja dejanja prevzel 

odgovornost. Lesar (2002) meni, da se konformizma in totalitarizma posameznik lahko reši tako, da 

se zave svobodne volje in odgovornosti za življenje ter v skladu s tem tudi deluje. 
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1.2. Osebna odgovornost 

Poznamo več vrst odgovornosti: osebno, družbeno, civilno, disciplinsko, kazensko, krivdno in 

materialno odgovornost. Večino izrazov se uporablja na področju prava, prva dva pojma pa se 

pojavljata predvsem v psihološkem, sociološkem in pedagoškem diskurzu. Ko v nadaljevanju 

omenjam odgovornost, mislim predvsem na osebno odgovornost, včasih pa se dotaknem tudi 

družbene. 

Osebna odgovornost je odgovornost, ki jo imamo do svojega življenja, svojih občutij in ravnanj. Je 

sposobnost in volja, da razmislimo o svojih dejanjih ter prevetrimo njihovo upravičenost (Juul, 2009). 

»Biti odgovoren sam zase pomeni nositi odgovornost za to, kar govoriš, pa tudi za svoje vrednote, 

meje in čustva« (Juul, 2011, str. 85). Sama menim, da je človek poleg tega, kaj govori, odgovoren tudi 

za svoja ravnanja. Podobno menijo tudi Smith, Cowie in Blades (2011), ki pravijo, da osebna 

odgovornost vključuje tudi prevzemanje odgovornosti za vodenje samega sebe, prepoznavanje 

posledic dejanj in odločitev, sprejemanje čustev in razpoloženja ter vztrajanje pri doseganju ciljev in 

obveznosti.  

1.3. Soodgovornost 

Nihče ni odgovoren le zase, ampak je tudi za druge. Odgovornost se tiče vseh odnosov, ki jih človek 

vzpostavlja z drugimi ljudmi, z družbo, z naravo in samim seboj (Lesar, 2002). Nikdar ne sloni na 

ramah enega samega, ampak je »razdeljena na vse, ne na vse enako, ampak na vsakega tako, kot to 

ustreza njegovi osebni zrelosti in njegovemu položaju v družbi« (Šuštar, 1995, str. 41). Odgovornost 

za skrb družine si delita oče in mati. Njun osebni dogovor določa, koliko odgovornosti bo prevzel vsak 

od njiju in katere naloge (odgovornosti) pripadajo komu. Skupno odgovornost imajo tudi učenci v 

razredu, ko skrbijo za dobro počutje vseh in splošno razredno klimo. Vsak od njih je soodgovoren. 

Odgovornost nosijo tudi skavtski voditelji, katerim so zaupani otroci in mladi. So soodgovorni zanje. 

Kljub temu, da vsak od naštetih nosi polno odgovornost zase, za sočloveka, naloge, je lažje, če poleg 

nas nosi odgovornost še kdo drug. Zavest razdeljene odgovornosti namreč človeku lajša breme 

odgovornosti (Šuštar, 1995).  

Odgovorni smo, ko smo sami ali ko smo del skupine. S svojim dejanjem vedno vplivamo tudi na 

okolico, čeprav takrat ni bil navzoč nihče drug, niti nismo imeli namena vplivati na kogarkoli. Naša 

dejanja imajo vedno posledice, zato bi moral imeti vsak posameznik izkušnjo, da ima »sleherna 

odločitev za določeno (ne)dejavnost nekakšne posledice zanj osebno ali za ljudi okrog njega« (Lesar, 

2002, str. 223).  
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Do posledic pa lahko privede tudi zanimiv pojav, ko človek v množici izgubi občutek lastne 

odgovornosti. Gustave Le Bon (Pečjak, 1994) je ugotovil, da v veliki skupini ljudi prihajajo do izraza 

nezavedni procesi in nagoni, občutki anonimnosti oz. deindividualizacije ter občutki vsemogočnosti. 

Oseba, ki je del množice, svojih nagonov in fantazij nima več povsem pod nadzorom, vedenje postane 

neznačilno za osebo. Pogosto je nasilno, antisocialno in necivilizirano. Je brez vsakršne odgovornosti. 

1.4. Svoboda in odločitve 

Brez odgovornosti za svoje izbire ni prave svobode (Žorž, 2010). Svoboda je v tem, da lahko v 

določenem trenutku samostojno izbiramo med različnimi možnostmi (Frankl, 1994) in zanje 

prevzamemo odgovornost. Vsaka svobodna odločitev prinaša osebno odgovornost. Odločitev pomeni 

izbiro neke poti. »Od-ločiti pomeni ločiti se od vseh drugih možnosti, ki izbrani možnosti 

nasprotujejo. Pomeni omejiti se na manjše število možnosti ali morda celo na eno samo« (Kozoderc, 

2002, str. 18). 

Odgovornost za odločitve sprejema vsak sam, saj poleg čustev in razuma razpolaga tudi s pametjo in 

vestjo (Ščuka, 2008). Moramo se odločati, kaj je bistveno in kaj ne (Frankl, 1994). Ponuja se nam 

veliko možnosti in med njimi moramo znati izbirati. Razločevanje pa temelji na odgovornosti. Če je 

odrasel človek nezrel, se upira odgovornosti in se raje umakne v obrambno vedenje. Boji se izgube 

svobode in beži pred resnico, kar je pri odraslih znak neodgovornosti. Hudo je, da se to začne dogajati 

tudi že pri mladih, ko umik v obrambne mehanizme postane njihov življenjski slog (Ščuka, 2008). Da 

pa do tega ne bi prišlo, je potrebno nekaj narediti že v otroštvu. Naloga staršev je, da precenijo, 

katere odločitve morajo sprejeti oni sami in v katere lahko vključijo tudi otroke. Odgovornost in 

odločitve morajo namreč ustrezati otrokovi starosti in biti hkrati tudi smiselne (Coloroso, 1996). Ni 

dobro, če otroci odločajo povsod, kakor tudi ne, če ne odločajo nikjer. Otrok se mora že v otroštvu 

naučiti odločati, reči neki stvari ja in drugi ne. V primeru, da je otrok postavljen pred odločitev, ki ji 

zanj prezahtevna, lahko ob tem doživlja veliko stisko (Slana, 2003). Hkrati jih še ne zmore ovrednotiti, 

o njih razmisliti in izbrati ustrezno pot (prav tam). »Ker sta odgovornost in sposobnost odločanja prva 

pogoja notranje discipline, moramo otrokom zaupati razne odgovornosti ter jim dajati priložnosti, da 

sprejemajo odločitve« (Coloroso, 1996, str. 81). 

Glede na to, da imamo ljudje v nekem smislu več svobode, kot so jo imeli včasih, bi bilo potemtakem 

pričakovati tudi več odgovornosti. A je ni. Morda tudi zato, ker je svoboda včasih razumljena kot 

prostost – razvezanost vseh bremen, dolžnosti in odgovornosti. Žorž (2010) meni, da mladi dandanes 
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svobodo vse prevečkrat pojmujejo kot 'delam, kar hočem'. Ne sprejmejo odgovornosti za to, kar 

delajo, in to, kar hočejo. 

1.5. Odgovornost kot vrednota 

Odgovornost je ena od vrednot, ki naj bi jo imel odgovoren državljan. Najdemo jo na lestvici vrednot 

mnogih staršev in vzgojiteljev. In čeprav je bila odgovornost več generacij ena od najpomembnejših 

vrednot v družini (Juul, 2009), se mi zdi, da jo v sodobnem svetu druge vrednote (npr. uspeh, užitek) 

vedno bolj izrivajo. Včasih je neodgovornost lažja pot do cilja kot pa odgovornost. Odgovornost 

namreč zahteva od človeka trud, odrekanje, disciplino, poštenost, ponižnost, zvestobo, idr. Ker 

mnogim ljudem odgovornost in druge vrednote niso več prioriteta, jih je vedno več ujetih v občutek 

brezciljnosti in praznine. A kljub 'krizi vrednot' mnogim ljudem uspe najti smisel. Frankl (1994) to 

sposobnost pripisuje človekovi zmogljivosti vesti. Meni, da je danes glavna naloga vzgoje spodbujanje 

neodvisnega in pristnega odločanja ter iskanje edinstvenega smisla. 

Odgovornost je za Frankla »čista etična vrednota« (Lesar, 2002, str. 207). Človeka spodbuja k 

odločanju in delovanju v družbi. Zanj je odgovornost tista temeljna vrednota, ki bi jo bilo potrebno 

vključiti v vsako vzgojno-izobraževalno institucijo.  

1.6. Na poti k vzgoji za odgovornost 

Kaj se lahko iz vsega tega naučimo? 

Kot prvo se mi zdi zelo pomembno, da se vsak človek čuti nagovorjenega, poklicanega, saj je drugače 

»življenje ljudi, ki nimajo nobene odgovornosti, ker jih nihče ne nagovarja, ki ne dajejo nikomur 

odgovora, prazno« (Šuštar, 1995, str. 9). Potrebno bo vzeti bolj zares medsebojne odnose in 

prenehati živeti tako eden mimo drugega. Če bomo želeli direktno nagovarjati, bo potreben direkten 

stik, prošnja, pohvala, spodbuda, predaja nalog oz. zadolžitev. Občutek, da je nekomu mar za nas, da 

nam zaupa, da verjame v nas, je dragocen. Spoznala sem, da se moramo, ko govorimo o 

nagovarjanju, zavedati, da vsakega od nas k odgovornosti nagovarja druga stvar. Nekatere prepriča 

osebni stik, druge zapovedi ali pravila, tretje vrednote, ki so jim blizu in v katere verjamejo. Zdi se mi 

pomembno, da se znamo postaviti v kožo drugega, razumeti njegov pogled na svet in pri 

nagovarjanju iz tega tudi izhajati.  

Vsak izmed nas bi moral biti najprej odgovoren do sebe (osebna odgovornost), nato pa tudi do drugih 

(soodgovornost). Pomembni sta obe dimenziji. Tako v družinah kot vzgojnih institucijah, bi bilo 
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potrebno posvečati več pozornosti osebni rasti ter gojiti občutljivost do drugih. Bolj jasno zavedanje 

svojih odločitev in razlogov zanje bi morda prispevalo k večji odgovornosti. Če smo jih sprejeli 

svobodno, lahko zanje prevzamemo odgovornost. Ni odveč, če se vsake toliko časa vprašamo, zakaj 

smo se odločili tako ali drugače. 

Vse to je le začetek razmišljanja o tem, kako vzgajati za odgovornost. V naslednjem poglavju se bom 

posvetila sami vzgoji, njeni realnosti, vzrokom in posledicam pomanjkanja odgovornosti, moralnemu 

razvoju otroka ter iskanju konkretnih načinov, kako vzgajati za odgovornost. 
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2. VZGOJA ZA ODGOVORNOST 

 

»Brez vzgoje torej človek ne bi postal to, s čimer se oblikuje njegov položaj med ostalimi živimi bitji, to je 

zavestno, relativno svobodno in odgovorno bitje« (Kroflič, 1997, str. 14). 

 

Odgovornost ni lastnost, ki nam je prirojena, ampak jo pridobimo z vzgojo. Večinoma se je učimo 

»kar tako sproti«, v procesu socializacije, velikokrat pa je za odgovornost potrebno poskrbeti 

namensko (z vzgojo). Kroflič (2006a, str. 88) meni, da je odgovornost »termin, ki najjasneje odraža 

ciljno naravnanost vzgoje v evropski miselni tradiciji« in dodaja, da na konceptu odgovornega 

ravnanja stoji sodobna pedagoška doktrina. Ne glede na njo, pa ima vzgoja še vedno isti namen. 

Vzgoja je:  

• možnost vplivanja na otroka, 

• vseživljenjski proces izgrajevanja osebnostne identitete, 

• dejavnost, prisotna v vsej zgodovini človeštva, 

• posebna oblika medčloveške komunikacije (Kroflič, 1997). 

Enako bi lahko rekli za vzgojo za odgovornost. Otroka lahko naučimo odgovornosti. V njej se lahko 

urimo tudi kot odrasli in izgrajujemo osebnost. O odgovornosti se govori že od nekdaj. Odgovornost 

daje odnosom poseben pečat.  

Ker je vzgoja »proces oblikovanja osebnosti v skladu z naprej postavljenimi cilji« (Kroflič, 1997, str. 

16), si poglejmo nekatere cilje vzgoje. 

2.1. Cilji vzgoje 

Če rečemo, da je cilj vsake vzgoje odgovornost, verjetno ne bomo brcnili v temo. Večina staršev si 

želi, da bi bil njihov otrok samostojen in odgovoren. Če ne že v ranih letih, pa vsaj takrat, ko postane 

polnoleten. A odgovornost in samostojnost si vsak starš razlaga po svoje. Pričakovanja so različna, 

zato bo otrok, ki se nam zdi neodgovoren, nekomu dovolj odgovoren. Ko razmišljam o stanju v 

današnji družbi, o politiki, o odnosih med ljudmi, se mi večkrat zazdi, da mnogim staršem danes ne 

uspe doseči tega cilja. Sprašujem se, ali se morda vzgoje niso lotili na pravi način ali so z vzgojo za 

odgovornost začeli prepozno ali pa morda sami niso bili dovolj velik zgled. Morda pa so k temu 

pripomogli drugi dejavniki, na katere so imeli le malo vpliva (vrstniki, šola, otrokov temperament, 

bolezen, ipd.). 
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Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da je bil cilj vzgoje vedno vezan na neko zaželeno podobo človeka. 

V preteklosti so bili to najvišji ideali in univerzalne vrednote, ki pa so bile pogosto nerealne in 

nedosegljive. Sodobni vzgojni cilji pa otrokom ne poskušajo privzgojiti vrednot, ampak jih z njimi le 

seznaniti ter spodbuditi moralno razsojanje. 

Otrok tako ni pasiven udeleženec, ampak aktiven člen vzgoje, saj mora znati komunicirati in biti 

pripravljen iskati skupne rešitve za konflikte ter predvidevati posledice svojih dejanj (Lesar, 2002). 

Zavedati se mora, da se ni vedno lahko odločiti in da ima njegova odločitev posledice zanj, za soljudi 

in svet. Posledice pa nastanejo tudi takrat, ko se zaradi takšnega ali drugačnega razloga ne odločimo 

in ne naredimo ničesar. Naloga vzgojitelja je, da otroku pomaga, da je sam aktiven (Peček Čuk in 

Lesar, 2009). 

Vzemimo za primer, da je naša zaželena podoba človeka odgovoren otrok. Cilj vzgojitelja je, da bo 

otrok pridobil nekatere specifične lastnosti. Želimo, da otrok (Bluestein, 1997): 

• najde motivacijo v sebi, 

• izbira med različnimi možnostmi, 

• prevzema pobudo, 

• z veseljem deluje brez navzočnosti avtoritarne osebe, 

• ima občutek lastne vrednosti, ki prihaja od znotraj, 

• razume povezavo med vedenjem in posledicami, jih zna predvidevati, 

• sposoben se je odločati, 

• je samostojen, uporablja osebno moč, 

• deluje na podlagi sistema notranjih vrednot, 

• zaupa lastnim občutkom in sposobnosti delovanja v lastnem interesu, 

• razume in izraža lastne potrebe, 

• ima razvite pogajalske spretnosti, 

• sodeluje, 

• je predan nalogi, izkusi rezultate pozitivne izbire, 

• zna rešiti konflikt med notranjimi in zunanjimi potrebami. 

Seveda vse našteto ni pogoj, da lahko za nekega otroka rečemo, da je odgovoren. Če kdo nima 

razvitih pogajalskih spretnosti ali ne deluje na podlagi sistema notranjih vrednot, zato še ni 

neodgovoren. Prav tako na tem seznamu ni vseh lastnosti, kvalitet, ki jih odgovoren otrok ima, saj je 

imela Bluestein v mislih predvsem odgovornega otroka na šolskem področju. V seznam je vključila 

predvsem lastnosti otroka, ki je odgovoren do samega sebe. Sama osebno se strinjam z njo, vendar bi 
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na njen seznam dodala tudi lastnosti, ki se tičejo odgovornosti do sočloveka: da je otrok empatičen, 

da zna poskrbeti za druge, razume stisko sočloveka in mu zna priskočiti na pomoč, zna poskrbeti za 

domače živali, ipd. Zame je odgovoren tisti, ki je odgovoren tako do sebe, do drugih ljudi, kakor tudi 

do narave in družbe kot celote. Kdor je odgovoren, ima do vsega naštetega odnos in ga dan za dnem 

goji, tako da ta postane njegova lastnost oz. značilnost. 

Eden od ciljev vzgoje, značilen za razsvetljenstvo, je vzgoja avtonomnega subjekta (Kroflič, 2006). Na 

začetku le-ta sledi lastnim željam in potrebam, se bori z družbenimi normami in pravili, nato pa se v 

njegovem mišljenju končno oblikuje univerzalni kriterij moralnosti – kategorični imperativ, kar 

pomeni, da neka načela, ki jih ima in ga vodijo, niso pogojena s konkretno situacijo. Po mnenju Kanta 

je »edina prava odgovornost posameznikova dolžnost delovati izključno iz spoštovanja umskega 

načela v nas samih« (Kroflič, 2006, str. 32). Na poti do tega cilja so ključni štirje vzgojni dejavniki in 

metode (prav tam):  

• »dosleden učitelj kot lik simbolne identifikacije;  

• sodelovanje otrok/mladostnikov pri postavljanju skupnih pravil bivanja; 

• spodbujanje razsojanja in delovanja na podlagi družbenih norm in etičnih načel; 

• sankcioniranje prekrškov, ki nagovarja odgovornega subjekta«. 

Da bi posameznik deloval iz povsem lastnega prepričanja z namenom delati dobro, je zatorej 

potreben zgled odraslega, s katerim se otrok lahko poistoveti. Potrebna je možnost prispevanja 

svojega mnenja k skupnemu bivanju, spodbujanje otroka, da bo kritičen do družbenega življenja, 

hkrati pa spoštljiv do obče človeških zakonov ter da bo za dejanja, ki niso 'dobra', kaznovan. 

Kasneje se je glede te paradigme pojavilo vrsto kritik, češ, da tak način vzgoje ne privede do 'prave 

avtonomije' (Kroflič, 2006). Teorija se je začetku dvajsetega stoletja zaradi procesov individualizacije 

izkazala za nepraktično. Kant za temelj vzgoje postavlja vzgojitelja, ki vodi otroka, družbeni procesi pa 

so mu v dvajsetem stoletju vzeli avtoriteto in vzgojno moč. Po mnenju MacIntrya (prav tam) je bil 

drugi ključni problem v vedno pogostejšem pojavljanju diskurza človekovih pravic, ki so začeli 

regulirati odnose med ljudmi. Nove vrednote, ki so jih prinesle človekove pravice, so poudarjale 

nevmešavanje, polje zasebnosti, individualnost in sklicevanje na dolžnost drugega. Vse to pa se še 

vedno dogaja. Mislim, da bi se morali zopet bolj posvetiti medsebojnim odnosom in prekiniti z 

individualnostjo, ki vse prevečkrat preraste v egocentričnost. Pravic se dovolj zavedamo, dolžnosti pa 

nam niso več samoumevne. 

A svet se spreminja in vsak dan prinese kaj novega. Spreminja se družba, spreminja se vzgoja, metode 

in postopki, pa tudi cilji, ki jih želimo z vzgojo doseči (Peček Čuk in Lesar, 2009). Zato si zaradi lažjega 
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razumevanja sprememb v odgovornosti poglejmo nekatere značilnosti vzgoje nekoč in danes skozi 

oči različnih avtorjev. 

2.2. Vzgoja nekoč in danes 

Danski družinski terapevt Juul (2009) pravi, da je vzgoja pred petdesetimi leti v 80 % temeljila na 

moralnih standardih in 20 % na znanju. Danes pa je ravno obratno. Starši so glede vzgoje v dvomih in 

se obračajo po nasvete. Pogosto si ne upajo reči 'ne' in raje rečejo 'ja'. Svojim otrokom želijo 

zagotoviti boljše otroštvo, kot pa so ga imeli sami. S tem sicer ni nič narobe, a problem nastane, ker 

pri tem iščejo nasprotja, ne pa alternative. Če so bili od staršev preveč kaznovani, svojih otrok ne 

bodo nič kaznovali. Če so bili prikrajšani za igrače, bodo svojim otrokom nudili vse. Alternativa je 

nekje vmes ali pa poišče nove, bolj ustvarjalne rešitve. Juul še dodaja, da starši prepogosto delajo 'na 

projektih', pozabljajo pa na resnične potrebe otrok. Otroci so zato nezadovoljni, zahtevni, razočarani. 

Dobivajo napačne stvari. 

Nemški filozof Kant meni, da se največ odgovornosti otroci naučijo prek zgleda, prek avtoritete. 

Procesi 20. stoletja, pa ta proces onemogočajo, saj se rahljajo osebne vezi med posamezniki in 

skupnostjo, s tem pa se zmanjšuje vzgojna moč ter vloga družbenih institucij in norm (Kroflič, 2006a). 

Psihoterapevt Žorž (2010) meni, da je vzgoja po letu 1968 mlade generacije še dodatno ogrozila s 

permisivnostjo in potrošniško miselnostjo. »Mladi nimajo vrednot, ki bi jim sledili. Generacije v 

preteklosti so imele ideale… in prav to jih je gnalo naprej« (prav tam, str. 11). Sama menim, da 

današnji mladi imajo vrednote, vendar so le-te usmerjene stran od odgovornosti ali pa so tako šibke, 

da jih prvi vihar, drugačno javno mnenje ali stanje v družbi podre. Večina mladih (še) ni sposobna 

kritičnega razmisleka in zato hitro podleže mnenju večine. 

Zdi se, da otroci vedno manj odgovornosti nosijo sami, več pa jo prevzemajo starši. Še posebej se to 

lepo vidi na šolskem področju, kjer se kaže vedno več konfliktov v odnosu med učitelji in otroki ter 

starši in učitelji. Starši si želijo uspešne otroke, zato vanje vlagajo po svojih najboljših močeh. Zanje so 

pripravljeni narediti marsikaj – tudi tiste stvari, za katere so odgovorni otroci sami. Vendar »če starši 

prevzemajo nase vso otrokovo osebno odgovornost, ti pogosto ne razvijejo občutka za družbeno 

odgovornost« (Juul, 2009, str. 117). Kjer se občutek odgovornosti ne razvije že v družini, ne smemo 

pričakovati, da bi otroci in mladostniki aktivno prispevali v drugih skupnostih (razredu, skavtski 

skupini, klubu, moštvu, idr.).  

Ena od posledic »starševske dobrote« je tudi ta, da otroci ne znajo sami reševati življenjskih 

problemov in odraščajo v naivnem prepričanju, da bodo njihove probleme reševali drugi (Žorž, 2010). 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

17 
 

Začne se pri povsem nedolžnih stvareh, ko se starši z učiteljico dogovorijo, kako bo njihov otrok 

popravil oceno, nadaljuje s tem, da starši plačujejo kazni za prometne prekrške polnoletnega otroka 

in se konča pri absurdih kot je ta, da starši poizvedujejo o ocenah svojega otroka na faksu ali ta, da 

starši pridejo z otrokom na razgovor za službo. Seveda pomanjkanje odgovornosti ni edini vzrok za 

naštete probleme, vendar so kljub temu vredni razmisleka. 

2.2.1 Vzroki in posledice pomanjkanja odgovornosti 

Ob takem družbenem stanju, kakršno je, se vprašamo, kje tičijo vzroki za pomanjkanje odgovornosti 

(prim. Ščuka, 2012; Žorž, 2010). Stvari namreč lahko spremenimo le tako, da vemo, kaj spremeniti in 

kje se lotiti sprememb. Pedagogi, teologi, psihoterapevti menijo, da je vzrok za pomanjkanje 

odgovornosti v človekovi pasivnosti, načinu vzgoje in prenašanju odgovornosti od otrok na odrasle 

osebe. Kdor pa ni odgovoren, je neodgovoren in takega človeka je lažje nadzorovati in z njim 

manipulirati.  

ČLOVEKOVA PASIVNOST 

Šuštar (1995) vidi vzroke za pomanjkanje osebne odgovornosti v tem, da so osebe gluhe, otopele in 

zaprte same vase, da se človek ne čuti nagovorjenega oz. poklicanega, da je človek sebičen in nezrel 

in ni sposoben dati osebnega odgovora. Vzroke išče tudi v pomanjkanju notranje moči, trdnosti in 

zvestobe, pomanjkanju čuta za človeške in etične vrednote ter denarju in osebni koristi, ki se zdita 

pomembnejša kot vse ostalo. O odgovornosti se veliko govori in zdi se, da je to ena izmed 

pomembnejših tem tako v vzgoji kot tudi politiki in drugih družbenih vedah. Velikokrat se zgodi, da 

radi govorimo o tem, kakšno odgovornost imajo drugi, sami pa je marsikdaj nismo pripravljeni 

sprejeti in pred njo bežimo. A kaj ko se »vzgoja za odgovornost začenja pri sebi« (Šuštar, 1995, str. 

44). 

NAČIN VZGOJE 

Kroflič (2006a) sicer govori o pomanjkanju etične odgovornosti, pa vendar lahko k naštetim razlogom 

prištejemo še tri: a) pretrda patriarhalna vzgoja in njeni strogi pristopi, da bi otroci in mladostniki 

sprejeli družbene norme (op. ta se nanaša predvsem na preteklo stoletje), b) razvajanje permisivne 

vzgoje in c) pomanjkanje časa pri starših, da bi z otrokom gradili »občutljivo zavest odgovornosti do 

sočloveka« (str. 33). Tudi Žorž (2010) vzroke za pomanjkanje odgovornosti vidi v permisivnosti in 

razvajenosti. Ščuka (2012) meni, da je odgovornosti manj zato, ker so odpovedale ustanove, ki so bile 

njen temeljni 'varuh' (šola, cerkev, idr.). 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

18 
 

Ena od težav, ki jo opazim tudi sama, je ta, da imajo otroci vedno manj odgovornosti, starši pa vedno 

več. Ne zavedajo se, da prevzemanje odgovornosti ni v korist otrok, ampak v njihovo škodo. Če 

namesto njih npr. rešujejo probleme, s tem ovirajo njihovo učenje in onemogočajo rast. Če se to 

dogaja dan za dnem, otrok postane pasiven in čaka, da bodo probleme rešili drugi. Ko starši končno 

(namenoma ali slučajno) prepustijo reševanje problema otroku, se ne znajde. Frustracija je prevelika, 

da bi se znal soočiti z njo. Podobna situacija nastane, ko je otrok soočen z nalogo ali ko se mora 

odločiti. Otrok ne more prevzeti odgovornosti, če jo namesto njega prevzemajo starši. 

Zanimivo bi bilo raziskati, zakaj se starši odzivajo na tak način. Morda imajo premalo potrpežljivosti, 

da bi otrok sam rešil problem, morda je hitreje, če starši nalogo opravijo sami. Seveda bo zaradi 

staršev problem bolje rešen in naloga bolje opravljena. Morda pa starši ne želijo obremenjevati svojih 

otrok, jih zaščititi. A z vsem naštetim delajo starši otrokom medvedjo uslugo. 

Juhant in Levc (2011) menita, da starši preveč mislijo namesto otrok. Iz zdravih otrok delajo invalide, 

medtem ko invalide učijo samostojnosti. Otrok je vse prevečkrat središče sveta, obdan z materialnimi 

dobrinami, ki pa ne vodijo do sreče, ampak nezadovoljstva in nezainteresiranosti. Ker starši delajo 

namesto otrok, ti nimajo razvitih delovnih navad. 

NEODGOVORNE LJUDI JE LAŽJE NADZOROVATI 

Vzroki pa prinesejo posledice. Juul (2009) meni, da se kažejo na naslednjih področjih: 

• Posameznik z zdravim občutkom za osebno odgovornost koristi skupnosti, medtem pa jo tisti, 

ki mu je manjka, ogrozi. 

• Ljudi, ki ne prevzamejo odgovornosti, je lažje nadzorovati. 

• Ljudje, ki ne prevzemajo odgovornosti, si hitreje prilastijo moč na račun drugih in tako 

posledično postanejo žrtve. 

S tezo, da je neodgovorne ljudi lažje nadzorovati, se strinja tudi Ščuka (2012), ki meni, da je oblasti po 

godu, da ljudstvo ne razmišlja s svojo glavo, da je vodljivo in poslušno. Pravi: »Nisem prepričan, da si 

vladarji in politiki resnično želijo odgovorne državljane, saj so svobodno misleči ljudje slabi volivci, 

slabi potrošniki in slabi verniki« (prav tam, str. 12). Strinjam se z njegovo mislijo, da je odgovoren le 

človek, ki razmišlja s svojo glavo. 

Kljub temu, da se družba, vrednote, cilji vzgoje, vzgojni cilji spreminjajo, razvoj otrok bolj ali manj 

ostaja enak. V naslednjem poglavju bom spregovorila o moralnem razvoju otroka in mladostnika, saj 

je tudi to področje pomembno za razumevanje vzgoje za odgovornost. 
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2.3. Moralni razvoj otroka in mladostnika 

Kot že rečeno, odgovornost ni nekaj, kar bi imeli že ob rojstvu, ampak jo pridobimo tekom vzgoje in 

socializacije. Človek je zato tudi edino bitje, ki je zmožno moralno delovati. Učenje odgovornosti je 

del otrokovega moralnega razvoja. V otroštvu ima nanj velik vpliv socialno okolje in osebe, ki so 

otroku blizu, kasneje pa tudi skupina, v kateri se otrok zadržuje. Naloga moralne vzgoje je otroka 

naučiti moralno razsojati in mu pokazati, da je v njegovo dobro, če se ravna po sprejetih moralnih 

načelih, četudi bo to zahtevalo trenutno odpoved lastni želji ali potrebi (Kroflič, 1997).  

Moralni razvoj se začne kmalu po rojstvu in se nadaljuje vse do dvajsetega leta, pri nekaterih pa 

morda še dlje.  

Predšolsko obdobje 

V zgodnjem otroštvu ima pomembno vlogo mama (ali oče), ki z otrokom naveže prvi čustveni stik. 

Količina in intenziteta te izkušnje vplivata na sposobnost empatije, ki je temelj za nadaljnji moralni 

razvoj (Zupančič in Justin, 1991). O pravem moralnem razvoju govorimo po prvem letu starosti. Otrok 

gleda le na lastne potrebe in želje, po pravilih pa se ravna zato, ker je to dobro zanj samega. Njegove 

sodbe temeljijo na sodbi odraslih. Okrog tretjega leta otrok že zna presojati, katero dejanje je dobro 

in katero slabo. Približno okrog petega leta se razvije 'nadjaz' kot posledica močnega istovetenja s 

staršem istega spola.  

Moralne zapovedi otroku v predšolskem obdobju ne pomenijo veliko, saj jih še ne razume. Kljub 

temu nekateri pedagoški misleci menijo, da jih je potrebno spoštovati (Kroflič, 1997). Predšolsko 

obdobje je tudi čas za razvijanje otrokove prosocialne naravnanosti. Razvoj le-te mu omogočimo z 

okoljem, ki ga otrok doživlja kot varnega, in kakovostnimi medosebnimi odnosi, ki vplivajo na razvoj 

empatije (Kroflič, 2006). Moralni razvoj lahko spodbudimo tudi s premišljenim vzgojnim 

posredovanjem. Zupančič in Justin (1991) menita, da je ob otrokovi storjeni napaki bolj kot 

kaznovanje učinkovit razmislek, zakaj je otrok to storil, kaj ga je vodilo k temu in na kakšen način je 

razmišljal. Otrok namreč včasih razmišlja drugače kot odrasli. 

Otrok se moralnih standardov v predšolskem obdobju uči iz konkretnih izkušenj (Zupančič in Justin, 

1991), ki jih pridobi predvsem v družini. Posnema družinske člane, oni pa mu vračajo povratne 

informacije o njegovih dejanjih. Zanimivo je, da na moralno delovanje vpliva tudi položaj otroka med 

sorojenci. Visoko razvit čut za odgovornost naj bi imeli prvorojenci, medtem ko drugo- in tretjerojenci 

delujejo morda manj odgovorni (Stepišnik Perdih, 2011). 
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Šolski otroci 

Bandura (Marjanovič Umek in Zupančič, 2004) je ugotovil, da se po šestem letu starosti pri otroku 

začne razvijati sposobnost, da lahko sam spremlja in nadzoruje lastno vedenje ter moralno ravnanje. 

Zupančič in Justin (1991) pišeta, da pri sedmem oz. osmem letu otroci niso več tako podrejeni 

avtoritetam. Večinoma so še zmeraj ubogljivi, vendar že lahko opazimo, da so si o nekaterih temah 

izoblikovali svoje lastno stališče. Ko razmišljajo o posledicah svojih dejanj, jih ne zanima le, kaj bodo 

rekli starši, ampak jim je mar tudi za mnenje okolice. Pomembno jim je, kaj si drugi mislijo o njih. Pri 

opravičevanju se pogosto sklicujejo na okoliščine, kar pomeni, da so storili korak naprej v moralnem 

delovanju, saj ne presojajo le po posledicah, temveč tudi po namenu samega dejanja. Vendar še niso 

sposobni avtonomnega presojanja. Otroci med enajstim in dvanajstim letom starosti svoje ravnanje 

usklajujejo s pravili in normami, ki veljajo v skupini. Kakšno leto kasneje pa že začenjajo z 

upoštevanjem pravil in načel, za katere so sami presodili, da so pravilne.  

Mladostniki 

Zupančič in Justin (1991) menita, da mladostnik pri štirinajstih letih že pozna večino socialnih in 

moralnih pravil, zna tudi logično sklepati in presojati, vendar mu vse to znanje ne zadošča, da bi lahko 

sprejemal samostojne moralne odločitve. Mladostnik se vključuje v nova okolja, kjer spoznava 

drugačne poglede, življenjske sloge in filozofijo. Ugotavlja, da moralnih norm ne določajo le njegovi 

starši, učitelji in druge avtoritete v njegovem okolju, ampak da so moralna pravila spremenljiva in 

prilagodljiva potrebam različnih ljudi. Če je njihova lastna sodba prej temeljila na sodbi drugih, sedaj 

temelji na ponotranjenih pravilih in načelih.  

Večina mladostnikov po petnajstem letu starosti razume, da njihovo ravnanje, ki je skladno z 

družbenimi pravili in normami, vpliva na kakovost življenja v družbi (Zupančič in Justin, 1991). Pa ne 

le na družbo, ampak tudi na mladostnika, ki s prehajanjem moralnega delovanja na višji nivo gradi 

svojo identiteto. Ko je posameznik zvest samemu sebi, ko njegovo delovanje izhaja iz njega samega, 

se lahko učinkoviteje vključuje v svoje okolje in v njem deluje. Kroflič (2006a) meni, da osebna 

zavezanost odgovornemu/moralnemu ravnanju predpostavlja ključen premik v otrokovem oz. 

mladostnikovem razvoju. 
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2.3.1 Moralno razsojanje 

Z moralnim razvojem otrokom se je ukvarjalo kar nekaj strokovnjakov (Kohlberg, Piaget, Turiel in 

drugi). Za razlago odgovornosti sem uporabila Kohlbergovo teorijo, saj mi je najbolj znana, je 

enostavna in najbolje razloži, na podlagi česa se posameznik odloči za neko stvar.  

Po Kohlbergovem mnenju moralni razvoj poteka skladno s kognitivnim razvojem. Moralni razvoj je 

razdelil v tri nivoje, vsak od njih pa ima dva stadija. Večina ljudi doseže četrti stadij, le redki pa se 

razvijejo do petega ali šestega. Stadiji sledijo drug drugemu, kar pomeni, da jih dosegamo enega za 

drugim (ne preskakujemo). 

Tabela 1: Kohlbergova teorija moralnega razvoja (Zupančič in Justin, 1991) 

Predkonvencionalna oz. 
egocentrična morala 
izpolnjevanje lastnih potreb 
 
predšolski otroci 

1. stadij: orientacija k uboganju in izogibanju kazni 
Pravilo spoštujem zato, ker se bojim kazni in iščem pohvalo. 

2. stadij: instrumentalno-relativistična orientacija (naivni 
hedonizem) 
Pravilo upoštevam zato, ker bom na ta način prišel do želenega cilja.  

Konvencionalna morala  
upoštevanje pravil moralnega 
okolja, če je korist 
 
šolarji 

3. stadij: »priden otrok« 
Pravila se držim zato, ker želim, da bi me drugi sprejeli medse kot 
sebi enakega, odobravali moje ravnanje in me spoštovali. 
4. stadij: orientacija k redu, zakonom in avtoriteti  
Pravilo je nekaj takšnega, česar se je treba držati, in zato se ga tudi 
držim. Pravila so ljudje postavili zato, da vlada red in mir. 

Postkonvencionalna morala  
dogovarjanje, situaciji 
primerne odločitve, 
upoštevanje potreb in 
pričakovanj oseb v odnosih 
 
Nekateri odrasli 

5. stadij: socialni dogovor 
Po pravilih se ravnamo zato, ker je to za ljudi najbolje in ker na ta 
način lahko uredijo medsebojne odnose. Ustvarjamo jih vsi, po 
potrebi jih lahko tudi spremenimo. 
6. stadij: univerzalni etični princip 
Ravnam se po moralnih načelih, ki so del mene samega – v 
nasprotnem primeru imam občutek krivde. Sam sem dognal, kaj je 
prav. Če drugi menijo drugače, ne bom spremenil svojega 
prepričanja. 

 

Zupančič in Justin (1991) menita, da je odgovornost značilna za postkonvencionalno raven moralnega 

razsojanja. Posameznik se usmeri vase in postane kritičen do sebe in drugih. Dejanja ne dojema več 

kot absolutno dobra ali slaba, temveč kot sorazmerno dobra ali slaba. Družbenih zakonov, norm, 

pravil ne upošteva, če so le-ta v nasprotju z etičnimi načeli. Lesar (2002) pravi, da marsikatera 

empirična raziskava potrjuje, da 90 % posameznikov na predkonvencionalni in konvencionalni stopnji 

popusti pritisku avtoritete, ko si v moralnem konfliktu nasprotujeta načelo pravičnosti in pritisk neke 
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avtoritete. Iz tega sklepa, da ti isti ljudje niso sposobni vztrajati pri nekem svojem načelu, niso 

sposobni avtonomnega delovanja in so zato pogoste žrtve konformizma. 

Pri uporabi te teorije moramo imeti v mislih, da ima teorija nekatere omejitve in je ne moremo 

prenesti na vsakega človeka in vsako situacijo. Kohlbergova teorija moralnega razsojanja velja 

predvsem za dečke in to tiste, ki živijo v zahodni civilizaciji. Teorija postavlja v  ospredje kognitivni 

vidik razsojanja, v običajnih situacijah pa pogosto igrajo pomembno vlogo tudi odnosi. Poleg tega, se 

ne odločamo ves čas na isti način, enkrat se odločamo tako, drugič tako (odvisno od okoliščin). 

Do višjega nivoja moralnega razsojanja nas pripeljejo različni dejavniki (Zupančič in Justin, 1991; 

Smith, Cowie in Blades, 2011): 

− ustrezna kognitivna sposobnost, 

− izkušnje socialnih situacij (nova izkušnja, nove informacije, nove sodbe), 

− interakcija z vrstniki (otrok primerja sodbe in se odloči za tisto, ki se mu zdi primernejša), 

− ter konfliktne situacije, v katerih je otrok soočen z dvema nasprotujočima stališčema dveh 

posameznikov (do razrešitve pride, ko posameznik informacije na novo obdela in v njih 

poišče novo pravilo). 

Za večino naštetih dejavnikov je potrebna skupina ljudi. V njej se otrok oz. mladostnik uči graditi in 

vzdrževati odnose, prevzema različne socialne vloge, uči se reševati konflikte, spoznava drugačne 

poglede, dobiva povratne informacije o sebi, gradi svojo lastno identiteto, itd. Uči se, kaj je v nekem 

trenutku potrebuje skupina in kaj potrebuje posameznik. Človek, ki čuti pripadnost skupini, lahko 

presega samega sebe in se aktualizira (Lesar, 2002). Občutenje povezanosti ga vodi do ozaveščanja 

osebne odgovornosti (do sebe in do skupine) ter voljo do angažiranja v širši družbi (prav tam). 

Moralno presojanje in moralno ravnanje nista vedno na istem nivoju. Presojanje je sicer pogoj za 

ravnanje, vendar naj bi psihologi v svojih raziskavah večkrat dokazali, da ljudje pod pritiskom 

avtoritet ali drugih dejavnikov vršijo povsem nemoralna dejanja (Zupančič in Justin, 1991). 

2.3.2 Kako vzgajati k moralnemu delovanju 

Moralno vzgojo različni modeli vzgoje dosegajo različno. Kroflič (1997) govori o treh osnovnih 

konceptih. 

Kulturno-transmisijski model želi z moralno vzgojo na otroka prenesti sistem moralnih pravil, ki so 

uveljavljena v kulturi. Pravila so trdna in tradicionalna – o njih se ne razpravlja. Vzgojni cilj je 

poslušnost, ki se doseže z direktivnim stilom, moraliziranjem, vsakodnevno rutino in represivnimi 
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oblikami kaznovanja in nadzorovanja. Učenec ni ne aktiven, ne avtonomen. Ta model je značilen za 

ideološke vzgojne sisteme. 

Permisivni model prijazne vzgoje v ospredje postavlja otrokove razvojne potrebe, se ozira na 

otrokovo naravo in spoštuje otrokove pravice. Moralna pravila se spoštuje zato, ker si s tem 

pridobimo naklonjenost socialne okolice (in ne za to, ker pravila spoznamo za pravične). Od otroka se 

zahteva, da sam ugotovi, kaj je zanj primerno in kaj okolica pričakuje od njega. Vzgojni cilji so 

povezani s spontanostjo, naravnostjo in svobodo. Kljub želji, da bi bil otrok samostojen in ustvarjalen, 

tega ne dosega. Razvija »potrošniško egoistično miselnost in bolestno narcistično odvisnost od 

zunanjih potrditev« (Kroflič, 1997, str. 29). Ta model je značilen za nekatere pedagoške smeri 20. 

stoletja. 

Procesno-razvojni model otroka postavlja v aktivno vlogo, kjer sam razsoja in odloča. Komunikacija 

poteka obojestransko (vzgojitelj-učenec). Otrokova moralnost se izoblikuje počasi, cilj pa je 

izoblikovati sposobnost odgovornega in strpnega dogovarjanja. Naloga vzgojitelja je, da podpre 

otrokove razvojne potenciale. Procesno razvojni model se opira na teorijo objektnih odnosov, 

Kolhbergov model moralnega razsojanja in teorijo avtoritete.  

2.3.3 Empatija 

Za razumevanje razvoja odgovornosti, še posebej pri mlajših otrocih, je pomembna tudi Hoffmanova 

teorija o razvoju empatije. Empatija je emocionalna, volitivna in kognitivna dimenzija duševnosti 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). Ker se vedno nanaša na odnose do soljudi, je povezana z odgovornostjo 

do drugih.  

Hoffman (Peček Čuk in Lesar, 2009) je razvoj empatije razdelil na štiri faze: 

1. Globalna empatija (čustvena nalezljivost) 

2. Egocentrična empatija (zadostitev lastne stiske ob pogledu na drugega) 

3. Kvaziegocentrična empatija (otrok pomaga otroku, vendar tako, kot se tolaži on sam) 

4. Prava empatija (otrok se zaveda različnih psiholoških stanj in načinov tolažbe). 

Vse štiri faze lahko otrok doseže že v predšolskem obdobju, vendar potrebuje spodbude in 

priložnosti. Peček Čuk in Lesar (2009) menita, da empatijo lahko spodbujamo s pristnimi, skrbnimi in 

ljubečimi odnosi, tesnimi stiki z vrstniki in odraslimi ter različnimi situacijami. Prosocialno vedenje 

lahko okrepimo tudi z motivacijo, ki sledi prevzetemu emocionalnemu občutju in otroka spodbudi k 

dejanju (volitivna komponenta), ter omogočanjem prepoznavanja stisk drugega ter njegovih potreb 

in pričakovanj (kognitivna komponenta). 
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Eden od konkretnih načinov, kako to doseči, je indukcija. To je vzgojna metoda, ki »vsebuje 

predstavitev učinkov nesprejemljivega ravnanja nekoga na druge ljudi, pojasnjevanje razlogov, zakaj 

ima tako vedenje neugodne učinke, in obratno, zakaj je neko vedenje sprejemljivo in želeno, 

pravilno« (Zupančič in Marjanovič Umek, 2004, str. 378). Metoda je učinkovita zato, ker:  

• otroku omogoča spoznati pravilo, ki ga bo lahko v naslednji podobni situaciji sam upošteval,  

• spodbuja pravo empatijo, s čimer otroka motivira za prosocialno delovanje, 

• s pomočjo poznavanja posledic in razlogov za določeno ravnanje le-to lahko tudi osmisli 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Naslednji korak je, da otroka navadimo na to, da sam predvideva možne posledice delovanja (Peček 

Čuk in Lesar, 2009).  Morda bo v naslednji situaciji prej premislil, kako bo njegovo dejanje vplivalo 

nanj in na druge ter kakšne bodo posledice. S tem, kakšno odgovornost imamo do sebe in do drugih, 

se ukvarja tudi etika skrbi. 

2.3.4 Etika skrbi 

Etika skrbi postavlja v ospredje sočloveka in poudarja pomembnost odnosa in skrbi za sočloveka. 

Razlikuje med 'skrbjo za' (care for) in 'skrbjo o' (care about). Pri skrbi za nekoga je mišljeno konkretno 

dejanje, medtem ko s 'skrbjo o'  govorimo o človeški vrlini, o tem, da nam je za nekoga mar. Koncepta 

se razlikujeta po intenzivnosti odnosa, ki ga ima skrbeči s tistim, ki je deležen njegove skrbi (Peček 

Čuk in Lesar, 2009). Etika skrbi se ukvarja tudi z vprašanjem, kako živeti moralno v konkretnih 

odnosih (v družini, službi, med prijatelji) in kako se odzvati v različnih okoliščinah, jih pri tem 

upoštevati in razumeti zmožnosti posameznika. 

V odnosu do odgovornosti je veliko bolje govoriti o etiki skrbi kot pa o etiki pravičnosti. Etika skrbi 

namreč v ospredje postavlja drugega (jaz se umakne), medtem ko etika pravičnosti (lahko) pretirano 

poudarja svoje pravice in potrebe. V današnji družbi pa je tega občutno preveč in posledic ni težko 

opaziti. Zaradi pretirane zavesti o naših pravicah je nižja tudi raven odgovornosti. 

2.4. Čigava naloga je vzgajati za odgovornost 

O tem, čigava naloga (odgovornost) je vzgajati za odgovornost, so mnenja deljena. Sama menim, da 

je v prvi vrsti to naloga staršev, saj otroka vzgajajo od otroštva dalje. Problem nastane pri tistih 

družinah oz. starših, ki si ne vzamejo časa, da bi se otroku posvetili v tolikšni meri, da bi ga lahko 

usmerjali tudi k odgovornosti. Nekaj tega seveda pride samo od sebe, a zgleda in bližine ni mogoče 

drugače nadomestiti. Ker otroci večino časa, ko niso doma, preživijo v šoli, se je smiselno vprašati, 
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kako ta vzgaja k odgovornosti. Že po sami svoji funkciji (vzgojno-izobraževalna institucija) ima nalogo 

vzgajati, vendar se včasih zdi, da šola bolj kot vzgaja, izobražuje. Ščuka (2012), velik zagovornik vzgoje 

v šoli, pravi, da pedagoški delavci ne vedo najbolje, kdo je odgovoren za osebnostno oblikovanje 

šolarjev. Tudi najnovejša Bela knjiga o šolstvu se po njegovem mnenju 'ne zjasni' povsem. Da smo 

daleč od strokovnega konsenza, kaj naj bi vsebovali vzgojni koncepti in kako bi bilo najbolj učinkovito 

vzgajati za odgovornost, se strinja tudi Kroflič (2007). Oblikovanje osebnosti je v vzgojni načrt 

vključeno posredno, skozi prikriti kurikulum. Ščuka (2012) pa meni, da bi moralo biti osebnostno 

oblikovanje šolarjev vključeno neposredno, tako, da bi bil to eden glavnih predmetov v naši šoli. Tudi 

sama menim, da bi morala šola več pozornosti nameniti oblikovanju osebnosti in s tem tudi vzgoji za 

odgovornost, saj je šola (žal) postala kraj, kjer otroci preživijo večino svojega časa. 

Eno je vedeti in razglabljati, drugo pa narediti. Kako v šoli vzgajati za odgovornost, ni lahka naloga. 

Eno od rešitev ponuja Lesar (2002), ki meni, da bi morala biti naloga šole, da učencem posreduje 

osnovne vrednote in jih ozavešča o njihovi svobodni volji, ob pomoči katere se potem lahko 

odgovorno odločajo. Najtemeljitejša sprememba bi se morala zgoditi na ravni odnosov, zaradi česar 

bi se oblikovale in razvile razredne skupnosti. V njih bi otroci razvijali komunikacijske sposobnosti, se 

urili argumentacije, pridobili bi si občutek odgovornosti za vsakega člana skupnosti. Meni, da 

razumevanje pojma odgovornost zahteva relativno visoko raven razmišljanja, zato bi bilo vzgojni 

koncept veliko bolj smiselno oblikovati na pravičnosti, ki v otroku razvija temeljno duhovno 

zmožnost, ga uči odmika od sebe in upoštevanja drugih. 

Opisano idejo pa lahko prenesemo tudi na druge sfere in akterje vzgoje za odgovornost. Tako v 

družini kot tudi skavtski (ali kateri drugi) skupini lahko posredujemo vrednote in ozaveščamo o 

svobodni volji, spreminjamo odnose in gradimo skupnost, razvijamo komunikacijske sposobnosti in 

se učimo argumentacije. Zavedati se moramo, da na odgovorno vedenje vpliva tako stanje pri 

posamezniku kot tudi situacija, v kateri se je znašel. V času študija smo spoznali, da na 

posameznikovo vedenje vpliva njegova osebnost, samopodoba, vrednote, vzgoja v družini, njegove 

pretekle izkušnje, potrebe, želje, cilji in ocena lastnih zmožnosti. Lahko bi rekli, da vse to vpliva tudi 

na posameznikovo (ne)odgovorno vedenje. Kot socialni pedagoginji pa se mi zdi pomembno, da pri 

tem ne zanemarimo vpliva situacije na vedenje posameznika. Nanj vplivajo vrstniki, norme v družbi, 

družbena pravila, pričakovanja, itd. Upoštevanje teh dejavnikov vzgojiteljem, učiteljem in voditeljem 

pomaga pri celostnem pogledu na človeka.  

V preteklih poglavjih sem razmišljala o vzgoji, o moralnem razvoju in o tem, čigava naloga je vzgajati 

za odgovornost. V nadaljevanju pa se bom spraševala, zakaj sploh vzgajati za odgovornost in kakšen 

pomen ima to za celotno družbo. 
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2.5. Pomen vzgoje za odgovornost v današnji družbi 

Vzgoja za odgovornost je »ena prvih zahtev, tako med vernimi kot nevernimi« (Šuštar, 1995, str. 33). 

Verjetno se zdi pomembna vsakemu človeku, morda celo vedno bolj, saj obdobje pozne moderne 

zaznamujejo procesi individualizacije in usmerjenosti v uživaško miselnost potrošniške družbe, ki 

odgovornost zmanjšujejo (Kroflič, 2006). Postavlja pa se mi vprašanje, kdo od nas bi bil pripravljen kaj 

narediti za to, da bi bilo odgovornosti več, da bi bili odgovornejši tako posamezniki kakor tudi sama 

družba. Kakšen smisel bi imel vložen trud? 

Več odgovornosti bi za posameznika pomenilo bolj kvalitetno življenje, boljše odnose, občutek, da je 

nekomu mar zanj. Kdor prevzame odgovornost zase, izboljša kakovost svojega življenja kakor tudi 

kakovost svojih odnosov z drugimi (Juul, 2009). Samoodgovornost pripomore tudi k občutku lastne 

vrednosti (Juul, 2011). Razvit čut za odgovornost, dolžnosti in prilagajanje zmanjšuje možnosti za 

zdravju škodljivo vedenje (Marčič, 2006). 

Več odgovornosti v družbi bi pomenilo bolj kvalitetno sožitje med ljudmi, drugačno politiko, manj 

prevar, korupcije in kriminala. Povečala bi se socialna blaginja države, gospodarski razvoj bi bil 

hitrejši, saj bi ljudje manj gledali na svojo korist in bolj upoštevali splošno dobro vseh. Večje bi bilo 

spoštovanje temeljnih vrednot, kot so poštenost, pravičnost, zanesljivost in drugih etičnih vrednot 

»brez katerih ni človeškega življenja« (Šuštar, 1995, str. 18). Locke (2007) je že v sedemnajstem 

stoletju dejal, da je dolžnost in skrb staršev, da dobro vzgojijo svoje otroke, saj je od njih odvisna 

blaginja in razcvet naroda. Vzgojo bi si zato moral »vsakdo resno vzeti k srcu« (prav tam, str. 8). 

Vsi ti razlogi so, upam, dovolj velik razlog za to, da nekaj naredimo in da začnemo spreminjati svet na 

bolje. V naslednjem poglavju sem zbrala nekaj praktičnih napotkov, ki so namenjeni staršem, 

vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem, ki se trudijo, da bi otroke in mladostnike vzgajali k 

odgovornosti. Čeprav Žorž (2010) meni, da na tako težka vzgojna vprašanja ni strokovnega oz. 

znanstvenega odgovora, se splača poskusiti. 
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2.6. Kako vzgajati za odgovornost 

Za izhodišče navajam misel Krofliča (2006a, str. 89), ki pravi, da je vzgoja za odgovornost »povezana z 

zagotavljanjem življenjskih pogojev, v katerih otrok ob aktivni participaciji doživi nekakšen 

eksistencialni nagovor, ki v njem sproži etično zavest«. Kateri so torej pravi življenjski pogoji? Kako 

doseči otrokovo aktivno participacijo? Kako spodbuditi eksistencialni nagovor? 

Zagotavljanje življenjskih pogojev 

• Za kakovost interakcije med otroki in starši so vedno odgovorni starši. Otrok ne zmore 

prevzeti takšne odgovornosti, če pa jo že, je to destruktivno za obe strani (Juul, 2008). 

• S starostjo otrok rastejo tudi njihove odgovornosti in dolžnosti. Cilj je, da so otroci ob odhodu 

od doma čim bolj samostojni. Pri tem jih moramo čim bolj podpreti (Kržišnik in Novak, 2010).  

• Starši morajo prenehati upravljati z osebno odgovornostjo otrok takrat, ko se destruktivni 

konflikti pojavljajo vedno pogosteje in vedno okrog istega problema (Juul, 2009). 

• Locke (2007) je svetoval, da naj bo predpisanih pravil čim manj, saj si jih otroci težko 

zapomnijo. Tista pa, ki so postavljena, morajo biti upoštevana. Otroka ne učimo s pravili, 

ampak z vajo (ustvarjamo priložnosti). 

• Bluestein (1997) je pri svojem delu z učenci uporabljala vrsto zanimivih metod. Učence je 

spodbujala, da so sami reševali konflikte, če so potrebovali njeno pomoč, si je vzela čas zanje 

(takoj ali kasneje), uporabljala je različne tehnike komunikacije. Pri vsem tem pa se je 

zavedala, da mora odgovornost za rešitev problema prepustiti otroku. 

• Žorž (2010) meni, da pravo mero strogosti in popuščanja ne najdemo v knjigah, ampak v 

svojem srcu. Truditi se moramo za pristen odnos in ljubezen, spoštovati otrokovo osebnost in 

se zavedati lastne starševske odgovornosti. 

Aktivna participacija 

• Juul (2009) opozarja na prvi opazen poskus prevzemanja odgovornosti že pri 2–3-letnikih, ki 

želijo vedno več stvari storiti sami. »Hočejo več, kot zmorejo, saj je to edina možnost za 

napredek« (str. 89). Stvari, ki so jih prej zanje opravljali starši, hočejo storiti sami. Pomembno 

je, da te njihove želje ne zadušimo. 

• Mlajši otroci dobijo izkušnje in prosocialne spretnosti, če jim starši zaupajo različne naloge: 

npr. skrb za mlajše bratce in sestrice, rastline ali domačo žival (Zmrzlikar, 2007). Prav tako naj 

poskrbijo za svoje igrače in šolske obveznosti. Ko so večji, naj prevzamejo odgovornost, da se 

sami dogovorijo za obisk pri zobozdravniku, pripravijo kosila za celotno družino, sodelujejo 
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pri raznih projektih, kjer dobijo svojo nalogo, itd. Kako si bodo sicer mladi upali prevzeti večje 

odgovornosti, če niso navajenih prevzeti manjših? 

• Otroka spodbujajmo, da dejavnost, ki ga pritegne, izbere sam in v njej vztraja. Na ta način se 

razvije vrsta osebnostnih vrlin (vztrajnost, občutek izpopolnjenosti ob doseženem cilju, 

socialno upanje in zaupanje vase, pogum, samospoštovanje, poštenost, idr.), ki jih sicer težko 

razvijamo (Kroflič, 2006). 

• Če je naš cilj, da bodo otroci nekoč samostojni, se morajo najprej naučiti odločati. In če ne 

znajo, jih moramo tega naučiti. Kako? Tako, da jim ponudimo možnost izbire. Najprej pri 

povsem majhnih stvareh, nato pa vedno večjih. Možnost izbire motivira in pomaga 

preprečevati moteče oblike vedenja. Bluestein (1997) pravi, da ima dajanje možnosti izbire 

več namenov. Z izbirami spodbujamo spretnosti odločanja, zadovoljujemo potrebe po 

dejavnem prispevku in nadzoru v življenju ter motiviramo za dokončno izvedbo nalog tako, 

da posameznik uporabi svojo osebno moč. Odgovornost za odločitev je na posamezniku. Ko 

bodo otroci vedeli, kakšni so bili razlogi za neko izbiro/odločitev (tudi tega jih moramo 

naučiti), bodo stali za svojo odločitvijo in jo zagovarjali (če ne bodo preveč plahi). Postali 

bodo odgovorni za svoje odločitve, za svoje ravnanje. Razvili bodo zaupanje v svoje lastne 

zmožnosti odločanja in prevzeli odgovornost. Sčasoma moramo otrokom dajati možnosti 

izbire, ki zahtevajo višjo raven odgovornosti in vodenja samega sebe (Bluestein, 1997). Otroci 

radi odločajo in dejavno prispevajo. To pa pomeni, da bodo z veseljem sprejeli odgovornost, 

če jih bomo znali voditi na pravi način. Odgovornosti morajo dobivati postopoma, in ko 

vemo, da neko nalogo obvladajo, jim damo novo, na višji ravni. 

• Juhant in Levc (2011) svetujeta, da damo otroku pravo delo, ne pa neko otroško različico le-

tega. Ne učimo jih delati, ampak naj resnično delajo. Otroku je v čast, če ve, da je vreden 

zaupanja. Ko delo opravi, njegovo delo ocenimo (s pohvalo, ne s kritiziranjem in 

popravljanjem).  

Eksistencialni nagovor 

• Odgovornost lahko spodbujamo že s samim pristopom do otroka. Naj se čuti slišanega, 

spoštovanega, naj ima možnost, da pride k nam po pomoč. Pomagajmo mu, da razvije 

zaupanje vase in svoje sposobnosti. 

• Vzgoja za odgovornost naj vključuje učenje zavesti o samem sebi, učenje stika s seboj, da bi 

prepoznali izrinjene vsebine, ki nam na spremenjen način vedno znova silijo v zavest (Ščuka, 

2012). 
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• Jaz sporočila pomagajo otroku prevzemati odgovornost za reševanje problemov (Žgavc, 

2000). Jaz sporočila so jezik odgovornosti (Ščuka, 2008). 

• Otroku je potrebno prepuščati odgovornost za njegova dejanja in mu dovoliti, da se uči iz 

posledic (Žgavc, 2000). 

• Locke (2007) je sicer vzgojitelj sedemnajstega stoletja, pa vendar še vedno velja njegov 

nasvet, da če želimo otroka naučiti odgovornosti, če želimo, da se bo znašel v svetu, mu 

moramo pokazati svet takšen, kakršen je. Posvariti ga moramo o ravnanju in namerah ljudi 

ter modnih pregrehah.  

• Otroci se morajo naučiti slišati 'ne' že v svojih družinah. Že kot majhni se bodo spopadli z 

občutki razočaranja in žalosti, vendar bodo sčasoma razumeli, da ima vsaka oseba svoje 

potrebe. Morda se bodo prav zaradi tega znali odreči alkoholu, mamilom, pornografiji in 

drugim pastem (Juul, 2009). 

• Starši naj otroku pojasnijo ter navedejo razloge za primernost oz. neprimernost določenega 

vedenja, otrokovo pozornost pa usmerjajo na posledice, ki jih ima njihovo vedenje na 

čustveno doživljanje drugih ljudi (Zmrzlikar, 2007). 

Verjetno bi znal vsak starš, vzgojitelj ali strokovnjak na tem področju dodati še kakšen nasvet. 

Predvsem zato, ker ni recepta, kako vzgajati za odgovornost. Prav tako je velika verjetnost, da tisto, 

kar deluje pri enem otroku, pri drugem ne bo. Kljub temu, da ni »instant« recepta, so nekateri načini 

in metode uspešne. Zato tudi ta diplomska naloga, s katero želim raziskati in odkriti najbolj učinkovite 

načine, ki vodijo in vzgajajo za odgovornega posameznika. 

Za konec dodajam še malce hudomušen nasvet Viljema Ščuke (Žorž, 2010, str. 122): »Kupite otroku 

škatlo čokoladnih bombonov. Kupite mu res dobre, take, ki so mu zelo všeč. Dajte mu jih na nočno 

omarico in vsak večer naj pred spanjem poje enega. Ko bo to zmogel, ste lahko brez skrbi: vašemu 

otroku ste privzgojili trdno voljo in odgovornost!« 
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2.7. Od teorij do praks 

V prvem poglavju sem pisala o odgovornosti, v drugem o vzgoji na splošno in vzgoji za odgovornost, v 

tretjem poglavju pa bom govorila o vzgoji za odgovornost pri skavtih. Najprej bom organizacijo na 

kratko opisala, predstavila njene metode in vzgojne dejavnosti ter zapisala, kako skavti vzgajamo za 

odgovornost v posameznih vejah. Iz splošnega, bolj teoretičnega pisanja, torej prehajam v bolj 

praktičen del diplomske naloge. 
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3. ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH SKAVTINJ IN SKAVTOV 

 

»Skavtstvo ni nikakršna težka znanost; če ga gledamo v pravi luči, je igra, polna veselja. Hkrati pa je tudi vzgojna in – kar je 

dobro – koristna tistemu, ki vzgaja, in tistemu, ki je vzgajan« (Baden-Powell of Gilwell, 2010, str. 5). 

 

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je prostovoljna nacionalna mladinska 

organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Ustanovljena je bila leta 1990 

na pobudo mladih, ki so ideje za delovanje črpali iz skavtske organizacije v zamejstvu in predvojnih 

skavtov na slovenskem ozemlju. Sprva se je družila le majhna skupina fantov in deklet, ki so svoje 

navdušenje širili naprej, tako da je bilo naslednje leto ustanovljenih pet novih skavtskih skupin. V 

dobrih dvajsetih letih je število aktivnih članov naraslo na 4300 (ZSKSS, 2013). Združenje je del 

svetovnega skavtskega gibanja, v katerega je vključenih preko 40 milijonov mladih.  

3.1. Struktura delovanja 

V ZSKSS so vključeni mladi iz mnogih krajev v Sloveniji. Združujejo se v lokalne enote – stege (v 

skavtskem letu 2012/13 je bilo teh enot 71). V vsakem stegu je skupnost voditeljev (SKVO), ki vodijo 

različne starostne skupine – veje: 

• bobrčki (BB): 7-8 let; 

• volčiči in volkuljice (VV): 8-10 let; 

• izvidniki in vodnice (IV): 11-16 let; 

• popotniki in popotnice (PP): 16-21 let. 

Vsi stegi imajo vejo PP in IV, večina VV, le nekaj pa vejo BB. Ker je veja bobrčkov in bobrovk v ZSKSS 

prisotna šele nekaj let in metoda zanjo še ni povsem razvita, je v nadaljevanju posebej ne navajam in 

omenjam. 

Zaradi lažjega razumevanja kratic in skavtskih izrazov sem v prilogo dodala slovarček skavtskih besed, 

izrazov in kratic, ki se pojavijo v tej diplomski nalogi. 
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3.2. Ustanovitelj skavtskega gibanja 

Vzgoja v ZSKSS temelji na načelih, ki jih je postavil Anglež sir Robert Stephenson Smith Baden-Powell 

lord of Gilwell (na kratko BiPi). Živel je konec 19. in v začetku 20. stoletja. Večino svojega življenja je 

delal v vojski, kjer se je odlikoval kot dober oglednik, konjenik, vodja in strateg. Kot poveljnik je 

največ poveljeval v Afriki. Ko je leta 1908 njegova knjiga o izvidništvu postala uspešnica, se je posvetil 

le še vzgoji fantov. Že leto poprej, 1907, je na otok Brownsea odpeljal prvo skupino fantov različnih 

socialnih slojev. Njegov glavni namen je bil, da fantje postanejo pošteni ljudje in odgovorni državljani 

(Reynolds, 2008). 

V naslednjih letih je število navdušencev nad skavtstvom vedno bolj naraščalo. Število je preseglo vsa 

pričakovanja svojega ustanovitelja. Kljub temu, da je imel BiPi idejo vzgajati le fante, so se jim kmalu 

(l. 1909) pridružile tudi dekleta pod vodstvom njegove sestre Agnes in pozneje žene Olave. Do konca 

leta 1910 je bilo v Veliki Britaniji že čez 100.000 skavtov (Reynolds, 2008). Po jamboreeju, svetovnem 

skavtskem srečanju, leta 1929, je gibanje štelo približno dva milijona članov (Cevc in Remškar, 2001). 

Robert Baden-Powell je umrl leta 1941. Velja za 13. najvplivnejšega človeka 20. stoletja (ZSKSS, 

2013a). 

3.2.1 Vzgajati za odgovorne državljane 

Eno glavnih BiPi-jevih načel je bilo, da fante vzgoji v odgovorne in dobre državljane. Želel si je, da bi 

njegova dežela imela generacijo resnih državljanov, odločnih in vrednih zaupanja (Baden-Powell of 

Gilwell, 2010). Verjel je, da je tudi v najtežjem značaju 5 % dobrega in da je naloga vzgojitelja, da to 

dobro najde in vzgaja naprej. Menil je, da je bolje, če se vodja (vzgojitelj) ukvarja z vsakim otrokom 

posebej, vendar mora v njem hkrati prebujati duha skupnosti. Naročal jim je, da naj otroke učijo 

'igrati lastno vlogo v igri', kar pomeni, da naj otroci prevzemajo odgovornost in začnejo graditi lepši 

svet pri sebi. 

James E. Russel, dekan univerze Columbia v New Yorku, je takole opisal skavtstvo: »Skavtski program 

je vrsta človekovih aktivnosti, prilagojenih otrokovi postavi… glavni vidik pa niso skavtske aktivnosti, 

ampak metoda: skoraj idealna metoda, da otroke sistematično privedemo do tega, da delajo prave 

stvari in si pridobijo prave navade… metoda daje velike možnosti pobud, samokontrole, zaupanja v 

lastna sredstva in sposobnost samoupravljanja… ne uči, kako si zaslužiti za življenje, ampak bolj, kako 

živeti« (Baden-Powell of Gilwell, 2010, str. 19–20). 
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3.2.2 Vod kot osnovna celica vzgoje 

BiPi je skavtstvo v začetku predvidel za fante v zgodnjem obdobju najstništva. Skupino fantov je 

razdelil na manjše vode od 6 do 8 članov. V njem je bil vzgoje deležen vsak posamezno. Dejal je, da 

ima »sistem vodov, če je pravilno rabljen, velik pomen pri oblikovanju značaja. Ta sistem namreč 

pripelje otroka do zavesti, da je po svoji strani osebno odgovoren za dobro svojega voda. Vsak vod se 

potem natančno zaveda odgovornosti za četo. Po tem sistemu je vodja zmožen prenesti svojim 

otrokom ne samo tehnično izobrazbo, ampak tudi svoje misli o moralnih vrednotah, ki jih bodo 

morali razviti« (Baden-Powell of Gilwell, 2010, str. 8). 

Sistem vodov je edinstven in značilen posebej za skavtsko gibanje. Prav po njem se razlikuje od 

drugih vzgojnih organizacij. »S tem, ko damo osebi odgovornost, naredimo korak neprecenljive 

vrednosti za vzgojo značaja, in to takoj, ko se vodniku zaupa odgovorno poveljevanje vodu. Na njem 

je, da razume in razvija vrline vsakega otroka v vodu« (Baden-Powell of Gilwell, 2010, str. 26). Prav tu 

naj bi bila skrita skrivnost uspeha skavtskega oblikovanja. Vodniku je treba dati polno odgovornost, 

ne samo delno, saj bomo drugače dobili le delne rezultate. BiPi še pravi: »Vodja, ki je velik heroj 

svojih otrok, ima v rokah močan vzvod za njihov razvoj, istočasno pa si nadeva veliko odgovornost. 

Otroci so pripravljeni sprejemati njegove najmanjše značilnosti, pa naj bodo to vrline ali napake. 

Njegov način dela postane njihov; vljudnost, ki jo izpričuje, njegova slaba volja; njegova nasmejana 

radost ali njegovo nepotrpežljivo maščevanje; samoobvladovanje, ki si ga nalaga, ali pa njegovi 

moralni padci; vse to njegovi otroci ne le opazujejo, ampak tudi posnemajo« (prav tam, str. 9). 

Ko se vsak član voda čuti del voda, se bo zanj tudi potrudil. Zato ima dobro vzdušje v vodu 

pomembno vlogo. Otrok se zaveda, da ima kot član voda pomembno in odgovorno nalogo in da je 

čast njegove skupine do neke mere odvisna tudi od njega. »Vod je šola značaja za posameznika« 

(Baden-Powell of Gilwell, 2010, str. 27), saj se je potrebno podrejati interesom skupnosti, se kdaj 

čemu odpovedati in samoobvladati. 

3.2.3 Program vzgoje po BiPiju 

Skavtska metoda (vzgoje) se naslanja na štiri točke, ki so bistvene pri oblikovanju dejavnega 

državljana: značaj, zdravje in telesno moč, ročne spretnosti ter služenje bližnjemu (Baden-Powell of 

Gilwell, 2010). 
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Tabela 2: Oblikovanje dejavnega državljana (Baden-Powell of Gilwell, 2010) 

ZNAČAJ ROČNE SPRETNOSTI 

Zaželeni darovi Naj se razvijejo preko Zaželeni darovi Naj se razvijejo preko 

Meščanski: 
• pošteno obnašanje 

(fair play) 
• spoštovanje pravic 

drugih 
• disciplina 
• kakovost vodje 
• smisel za 

odgovornost 
 
Moralni: 
• čast, viteštvo 
• samozaupanje-

pogum 
• sposobnost uživati in 

ceniti 
• višji nivo razmišljanja 
• religiozno usmiljenje 
• dostojanstvo 

− dela v vodu 
− ekipnih iger 
− častnega sodišča 
− skavtskih zakonov in 

obljube 
− dela in drugih 

skavtskih aktivnosti 
− spoštovanja lepot 

narave 
− aktivnosti v naravi 
− ljubeznivosti do živali 
− služenja bližnjemu 

• tehnične 
sposobnosti 
 

• ustvarjalnost in 
iznajdljivost 
 

• intelektualne vrline 
 

• duh opazovanja 
 

• sposobnost 
sklepanja 
 

• sposobnost izražanja 

− skavtske tehnike 
− izkušenj iz 

taborniškega 
življenja 

− pioneristike 
− značk specializacij, 

kot spodbuda k 
različnim oblikam 
rokodelstva. 

− posebnih zanimanj 
− preučevanja sledi 
− znanja o gozdovih 

ZDRAVJE IN TELESNA MOČ SLUŽENJE BLIŽNJEMU 

Zaželeni darovi Naj se razvijejo preko Zaželeni darovi Naj se razvijejo preko 

• zdravje 
 
 
 
 
 
 
 
• telesna moč 

− osebne odgovornosti 
za svoje zdravje 

− higiene 
− zmernosti 
− vzdržljivosti 
− življenja na taboru 
 
− telesnega razvoja 
− iger 
− plavanja 
− izletov 

• nesebičnost 
 
• državljanski smisel za 

dolžnost 
 
 
• domoljubje 
• duh služenja: 

domovini, človeštvu, 
Bogu 

− skavtskih zakonov in 
obljube 

− dobrih del 
− prve pomoči 
− reševanja človeških 

življenj 
− gasilstva 
− vodov nujne pomoči 
− bolničarske pomoči 
− drugih služenj družbi 

 

Kljub BiPi-jevim štirim področjem osebnega razvoja v skavtski praksi pogosteje uporabljamo šest 

področij razvoja, ki se uporabljajo tako v psihologiji kot tudi v pedagogiki (telesno, duhovno, moralno, 

čustveno-motivacijsko, spoznavno, družbeno področje (Cevc in Remškar, 2001)). 

O vzgoji, ki jo je uporabljal Baden-Powell pri svojem delu s fanti, bi se dalo napisati še marsikaj, 

vendar je za osnovno razumevanje teme dovolj. V nadaljevanju bom opisala način vzgoje v Združenju 

slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki sicer črpa iz skavtskih temeljev, vendar se prilagaja času in 

družbenim spremembam, ki so nastale v zadnjem stoletju. 
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3.3. Temelji vzgoje v ZSKSS 

ZSKSS je neformalna vzgojno-izobraževalna organizacija. Temelji na treh temeljnih načelih, ki se 

nanašajo na (Cevc in Remškar, 2001): 

a) dolžnost do Boga (vera in duhovne vrednote); 

b) dolžnost do drugih (zvestoba domovini, aktivnost v družbi, spoštovanje narave); 

c) dolžnost do sebe (odgovornost za razvoj samega sebe in lastnih sposobnosti). 

3.3.1 Poslanstvo 

Osnovni namen vzgoje v ZSKSS je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in 

družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter 

člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti (ZSKSS, 2013). 

Namen vzgojnega prizadevanja v ZSKSS je pomagati skavtinjam in skavtom, da bodo postali fantje in 

dekleta odhoda – FiDO (Cevc in Remškar, 2001). To pomeni, da imajo skavti v starosti 19-21 let 

določene lastnosti in drže in so pripravljeni na voditeljsko pot ali pot odgovornega člana družbe. Ko 

popotnik oz. popotnica postane fant oz. dekle odhoda, spozna, da hoče svoje služenje udejanjati 

drugje in da v skupnosti klana ne raste več (Petkovšek, 2002). S tem tudi izpolni namen skavtstva kot 

ga je opredelil BiPi: »Namen skavtske vzgoje je, da izboljša naše bodoče državljane, posebej kar 

zadeva značaj in zdravje; da zamenja sebičnost s služenjem in da napravi vsakega mladega dejavnega, 

naj bo to fizično ali moralno, da bi uporabljal to učinkovitost za služenje skupnosti« (Baden-Powell of 

Gilwell, 2010, str. 20). FiDO je torej nekakšna poslednja stopnja razvoja značaja posameznika 

(Petkovšek, 2002).  

3.3.2 Skavtska metoda 

Neformalne vzgojno-izobraževalne dejavnosti ZSKSS izvaja s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu 

priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko 

vzgojo (ZSKSS, 2013). Skavtska metoda je metoda dela z otroki in mladostniki, ki je po 100 letih še 

vedno aktualna, ker še vedno odgovarja na potrebe mladostnikov (Državno vodstvo veje IV, 2013). Je 

pot in način, kako doseči cilj (Petkovšek, 2002). Zasnovana je celostno, zato ima osem elementov. 

Vsakega od njih lahko razumemo kot metodo samo po sebi. Elementi skavtske metode so (Rupnik 

Suhadolnik in Brinovec, 2010; Cevc in Remškar, 2001): 
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• obljuba in zakoni 

V obljubi in zakonih so povzeta temeljna načela skavtstva in naše vrednote. Ko se skavt odloči, da želi 

vztrajati na skavtski poti, s slovesno in javno obljubo potrdi, da se bo trudil vestno spolnjevati 

skavtsko obljubo in zakone. Besedilo skavtske obljube je prilagojeno starostnim skupinam na tak 

način, da ga razumejo. Skavtska obljuba izvidnikov in vodnic, pa tudi popotnikov in popotnic se glasi: 

Pri svoji časti obljubljam, da si bom z božjo pomočjo prizadeval/a služiti Bogu in domovini, pomagati 

svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone. Obljuba volčičev in volkuljic pa se glasi: 

Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo naredil/-a, kar najbolje morem za svoje poboljšanje, da bom 

pomagal/-a drugim in izpolnjeval/-a zakona krdela. 

Skavtinje in skavti živimo po skavtskih zakonih: 

1. Skavt (skavtinja) si šteje v čast, da si pridobi zaupanje. 

2. Skavt (skavtinja) je zvest (zvesta) Bogu in domovini. 

3. Skavt (skavtinja) pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. 

4. Skavt (skavtinja) je prijatelj (prijateljica) vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat 

(skavtom in skavtinjam sestra). 

5. Skavt (skavtinja) je plemenit (plemenita). 

6. Skavt (skavtinja) spoštuje naravo in vidi v njej božje delo. 

7. Skavt (skavtinja) uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti. 

8. Skavt (skavtinja) si v težavah žvižga in poje. 

9. Skavt (skavtinja) je delaven in varčen (delavna in varčna). 

10. Skavt (skavtinja) je čist (čista) v mislih, besedah in dejanjih. 

Zakona volčičev in volkuljic sta drugačna in sta samo dva. Prvi se glasi: Volčič (volkuljica) misli na 

drugega kakor na samega sebe. Drugi pa: Volčič (volkuljica) živi v krdelu v veselju in poštenosti. 

• delo v majhnih skupinah 

Delo v majhnih skupinah se uporablja v vseh starostnih vejah. V veji VV so to npr. gruče, v veji IV vodi, 

v veji PP pa različne priložnostne skupine. Mladostniki se v manjših skupinah lažje odprejo, pridejo 

bolj do izraza in lažje razvijajo in uporabljajo svoje talente. Prav tako je prednost manjših skupin tudi 

v tem, da se mladostniki učijo drug od drugega, naučijo se voditi druge in razvijajo prijateljske vezi. V 

majhni skupini ima vsak svojo vlogo in odgovornost. 
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• učenje z delom (izkušenjsko učenje) 

Mnogo otrok se najlažje uči preko izkušnje, tako da sami poizkusijo. Ta način učenja lahko vsebuje 

predhodno razlago in nato razmislek o naučenem. Spodbuja aktivno razmišljanje in sodelovanje ter 

uporabo vseh čutov. Učenje z delom spodbuja iznajdljivost, vztrajnost, natančnost, potrpežljivost, 

pobudništvo in odkrivanje lastnih sposobnosti. Učenje z delom je lahko tudi vir zadovoljstva. 

• simbolna govorica 

Ko govorimo o simbolni govorici, imamo v mislih skavtski pozdrav, gesla, klice, skavtsko držo, stisk 

roke, zastave, kroj idr. To je eden od učinkovitih načinov komunikacije, ki poteka med voditelji in 

skavti oz. skavtinjami v različnih smereh. Simbolna govorica omogoča tradicijo skupine in poglablja 

občutek pripadnosti skupnosti.  

• dejavni odnos med mladimi in odraslimi 

Skoraj pri vseh skavtskih aktivnostih sta navzoča voditelj (odrasla oseba) in skavt (otrok oz. 

mladostnik), ki stopata v osebni odnos. Odnos temelji na spoštovanju človeške osebe, zaupanju, 

stalni medsebojni komunikaciji, itd. Voditelj je mlajšemu skavtu zgled v vsem, kar počne. Zato imajo 

njegove besede in delovanje velik vpliv na vzgojo. Pomembno, da se voditelj vedno in povsod trudi 

živeti v skladu s skavtsko obljubo in zakoni ter v vseh okoljih živeti katoliško vero (Mediževec, 2011). 

Občasno pa se poleg voditeljev aktivnostim priključijo tudi druge odrasle osebe, ki pomagajo dosegati 

cilje skavtske vzgoje. 

• dejavnosti na prostem 

Večina skavtskih dejavnosti poteka na prostem, v naravi ali kje drugje. Aktivnosti v takem okolju so 

priložnost za spoznavanje človekove vloge v naravi in razumevanje stvarstva kot del Božjega načrta. V 

naravi oz. na prostem se odvijajo dogodivščine, pustolovščine, krepi se občutek za preprostost, 

bistvenost in solidarnost. Primeri takih dejavnosti so taborjenje, preživetje v naravi, kuhanje. Vse 

našteto ponuja priložnost za učenje življenja v naravi in odgovornega ravnanja z njo.  

• samovzgoja 

Samovzgoja je element skavtske metode, s katerim skavtinjo in skavta spodbujamo k prevzemanju 

odgovornosti za lastno osebno rast. Mladostnik na ta način odkriva in razvija svoje talente, 

sposobnosti in interese, pa tudi svoje meje. Samovzgoja dopušča, da mlad človek sam določi, v katero 

smer in s kakšno hitrostjo se bo razvijal. Bistveno je, da skavti in skavtinje dobijo veselje do osebnega 

razvijanja. Naloga voditelja pri tem je, da spodbuja, navdušuje, svetuje in spremlja. 
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• služenje v družbi (prostovoljno delo) 

Služenje v družbi spodbuja skavte, da bodo tudi potem, ko odrastejo, delovali v dobro bližnjega. Ta 

element skavtske metode se v različnih vejah udejanja različno. Volčiči in volkuljice bodo npr. 

pripravili pevski nastop v domu starejših občanov, izvidniki in vodnice bodo na bližnji kmetiji 

pomagali zložiti drva, popotniki in popotnice pa bodo bolnemu starejšemu občanu pomagali 

prebarvati stanovanje. Služenje je izraz pripravljenosti; pomeni, da se daš drugemu na razpolago brez 

plačila. 

Skavtska metoda je pedagoško utemeljena kot preventivni sistem (ZSKSS, 2013). Po njej delajo vse 

starostne veje. Načini, kako otrokom in mladostnikom približamo aktivnosti glede na njihovo starost, 

so metodološki pripomočki (Cevc in Remškar, 2001): 

• VV: gruča, ročne spretnosti, igra, zimovanje, tabor, skala posveta, totem, Knjiga o džungli, idr. 

• IV: vod, častni svet, svet vodnikov, višji vod, zimovanje, igra, taborni ogenj, potep, izziv, idr. 

• PP: listina klana, potovalni tabor, ročno delo, zimovanje, projekt, potep, puščava, izziv, idr. 

3.3.3 Vrednote 

Vrednote so v ZSKSS pripomočki, ki pomagajo pripeljati skavte do fanta in dekleta odhoda (FiDO). Te 

vrednote so (Cevc in Remškar, 2001): 

• vera in pripadnost Cerkvi, 

• optimizem in veselje do življenja, 

• čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen, 

• telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje, 

• svoboda, odgovornost in kritično mišljenje, 

• ustvarjalnost in pobudništvo, 

• spoštljiv odnos do narave, 

• čut do domovine in odnos do družbe, 

• povezanost s svetom. 

3.3.4 Vera 

Vera je ena od temeljnih vrednot Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov. Ker menim, da 

ima na odgovornost kar velik vpliv, jo posebej omenjam. Vera namreč vpliva na razvoj in dojemanje 

odgovornosti. Je del ene od treh temeljnih načel: dolžnost do Boga (kamor spada tudi vera), dolžnost 

do sebe in dolžnost do drugih. 
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Ko so Baden-Powella vprašali, kako je vera prišla v skavtstvo, je dejal: »Sploh ne prihaja, ampak je že 

tam. Je temeljni dejavnik, ki označuje skavtstvo in vodništvo« (povzeto po Petkovšek, 2002, str. 65). 

Vera oz. koncept višje sile nad človekom je za skavtstvo bistvenega pomena in zato je med vsemi 

načeli 'dolžnost do Boga' na prvem mestu (prav tam). Ker je skavtstvo odprto, BiPi ne določa religije, 

ki bi bila priviligirana (Cevc in Remškar, 2001). Nekoč je dejal, da »noben človek ne more biti resnično 

dober, če ne verjame v Boga in ni pokoren njegovim zakonom. Zato morajo vsi skavti imeti svojo 

vero« (prav tam). ZSKSS se je že ob svojem nastanku opredelil, da bo v svojem vzgojnem programu 

ohranjal in živel katoliško duhovnost, saj je prav katoliška vera tesno povezana z zgodovino in 

življenjem slovenskega človeka (prav tam). Drugod po svetu skavti v svoje delovanje vključujejo njim 

lastno vero, pa naj bo to hinduizem, budizem, islam, ali kaj drugega. Kljub temu je Združenje 

slovenskih katoliških skavtinj in skavtov odprto za vse mlade: katoličane in nekatoličane. Ker pa 

vzgojni predlog temelji na krščanskih vrednotah, naj bi bili vsi voditelji katoličani, saj lahko na ta način 

krščanske vrednote posredujejo naprej. 

Prav glede vere se ZSKSS najbolj razlikuje od druge skavtske organizacije v Sloveniji – ZTS (Zveza 

tabornikov Slovenije). ZTS ni versko opredeljena organizacija in pri vzgoji govori o duhovni razsežnosti 

na splošno. Taborniška prisega se glasi: »Pri svoji časti obljubljam, da bom zvest domovini, da bom 

sprejel Duhovno resničnost, jo razvijal in živel v skladu s taborniškimi zakoni« (Zveza tabornikov 

Slovenije, 2013). Od skavtske obljube se najbolj razlikuje v tem, da skavti višjo silo imenujemo Bog, 

taborniki pa Duhovna resničnost.  

Kako torej vera vpliva na odgovornost? Šuštar (1995) meni, da Cerkev, kot institucija katoliške vere v 

Sloveniji, razume odgovornost vedno v odnosu preko Boga, medtem ko je svetna družba omejena na 

človeka, družbo in ta svet. V Cerkvi je torej v ospredju odnos do Boga, sočloveka in samega sebe. Ko 

smo vključeni v raznorazne odnose, nam, kaj je prav in kaj narobe, kristjanom, govori vest. To je 

občutek, zavest o moralni vrednosti lastnega ravnanja, mišljenja, ki vzbuja občutek moralne 

odgovornosti (SSKJ, 2005). Logoterapija jo pojmuje kot »človeku lastno noogeno zmožnost za osebno 

prepoznavanje in presojanje smisla med možnostmi trenutka v odločenem položaju« (Frankl, 1994, 

str. 167). Za človeka pomeni merilo odgovornosti, ki prihaja iz njega samega, doživlja pa jo kot nekak 

višji drugi jaz (Šuštar, 1995). Je tudi »človekova intuitivna zmožnost, da najde smisel kakšnega 

položaja« (Frankl, 1994, str. 59). Kristjani verjamemo, da nas preko vesti nagovarja Bog, ki od nas 

zahteva premišljen in svoboden odgovor. V drugih verah, teorijah, filozofijah, se namesto izraza 'vest' 

uporabljajo izrazi notranji glas, nadjaz, psihološka struktura osebe, idr. Vest je torej močno povezana 

s tem, kako odgovorni s(m)o ljudje. 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

40 
 

Pa še nekaj besed o tem, zakaj ima vključevanje duhovnosti in vere tako velik pomen za skavtsko 

gibanje. »V skavtstvu je človekova duhovna razsežnost eden od nepogrešljivih vidikov celostnega 

osebnega razvoja« (Cevc in Remškar, 2001, str. 66), h kateremu stremimo z aktivnostmi na vseh 

šestih področjih razvoja. Petkovšek (2002) meni, da mora biti vzgoja k veri preprosta, sprejeta in 

ponotranjena v osebni veri. »Ne more biti nekaj formalnega, ampak mora biti oprijemljiva in 

življenjska, ne le govorjena ali teoretična« (prav tam, str. 110). Ščuka (2012) meni, da je zavračanje 

duhovnosti in s tem zavračanje vrednot osnovni problem sodobnega človeštva, saj je človek celota 

treh enakovrednih delov: telesnega, duševnega in duhovnega. In dokler se je bomo ljudje izogibali, 

»ne bomo ne pametni ne modri« (prav tam, str. 56). Tudi Frankl meni, da je današnji človek duhovno 

onemogel in da bi ga morali bolj spodbujati k duhovnosti, ki bi pripeljala do bolj svobodnega in 

odgovornega bitja (Lesar, 2002). Bolj kot pripadnost zunanjim institucijam (Cerkev) je torej za 

vsakega posameznika pomembna duhovnost sama po sebi.  

3.3.5 Odgovornost 

Poleg vere je ena od temeljnih vrednot v ZSKSS tudi odgovornost. O njej je med skavtsko literaturo 

največ zbranega v priročniku Dvigni peruti (Cevc in Remškar, 2001), nekaj pa tudi v drugih gradivih, ki 

so namenjeni predvsem interni uporabi.  

Vzgoje za odgovornost se je v ZSKSS pri različnih starostnih skupinah potrebno lotiti na drugačen 

način, zato v nadaljevanju opisujem odgovornost glede na starostno skupino skavtinj in skavtov. Če 

namreč od posameznikov pričakujemo več, kot so pri določeni starosti sposobni, naredimo napako in 

če pričakujemo manj, kot so sposobni, ne izkoristimo njihovega potenciala (Kozoderc, 2002).  

3.3.5.1 Volčiči in volkuljice 

Najmlajši člani našega združenja (op. v mislih imam volčiče in volkuljice, saj veja BB še nima dokončno 

razvite metode dela) se odgovornosti učijo tako, da prevzemajo in izpolnjujejo preprostejše naloge. 

Na večdnevnih aktivnostih sami pomivajo posodo, čistijo, skrbijo za svojo opremo. Odgovorni so do 

sebe (vsak poskrbi, da dovolj pije, je, spi, se giblje), do drugih (vodje gruč skrbijo za mlajše člane gruče 

– skupine) in do narave (skrbijo zanjo). Skozi celo leto opravljajo plene (manjše naloge in zadolžitve), 

ki jih naredijo v dogovoru s posameznim voditeljem, ki nosi ime po enem izmed likov iz Knjige o 

džungli (Akela, Bagira, Balu, Kaja, idr.). Vsak od naštetih likov spodbuja eno področje razvoja (Akela – 

spoznavno, Balu – duhovno, Bagira – šport, Kaja – ročne spretnosti). K odgovornosti jih spodbuja tudi 

volčja obljuba, ki se glasi: Obljubljam, da bom z Božjo pomočjo naredil/-a, kar najbolje morem za 

svoje poboljšanje, da bom pomagal/-a drugim in izpolnjeval/-a zakona krdela. Volčja zakona oz. 
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zakona krdela se glasita: Volčič (volkuljica) misli na drugega kakor na samega sebe. Volčič (volkuljica) 

živi v krdelu v veselju in poštenosti. 

Metoda veje VV temelji na Knjigi o džungli avtorja Rudyarda Kiplinga. To je pripoved o odraščanju, 

spretnostih, učenju in samostojnosti Mavglija in njegovih prijateljev. Zgodbe pripovedujejo o 

odločanju, tehtanju, pripravljanju načrtov, posledicah odločitev, skupnem življenju, sporazumih in 

nesporazumih ter prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja (Kozoderc, 2002). Otroci v tej starosti 

se zelo vživijo v zgodbe, se poistovetijo z liki in na simbolni ravni podoživijo in ovrednotijo svoje 

izkušnje (prav tam). 

Slana (2003) je v pogovorih skupaj s svojimi sovoditelji v veji VV ugotovila, da če želijo vzgojiti 

odgovorne in odločne skavte, jim morajo ponuditi priložnost, v kateri se bodo učili biti odgovorni in 

odločni. Priložnosti naj bodo take, da bodo otroci v njih uživali, da bodo lahko naredili tudi napake, da 

se bodo »učili in opogumljali za čedalje 'večje' poskuse« (str. 7). Odločnost in odgovornost lahko 

otroci krepijo preko raznoraznih vsakodnevnih aktivnosti. Pri tem je pomembno, da se že voditelji 

naučijo razmejevati med odločitvami, ki so stvar volčičev in volkuljic, in med tistimi, ki so stvar 

voditeljev. Če gre za nevarne odločitve (za zdravje ali življenje) o njih ne smejo debatirati z otroki, 

ampak zelo jasno postaviti meje. Odločitve ne smejo biti preširoke, saj to pri otrocih povzroči strah in 

zmedo. Voditelji naj dajo na razpolago 2–3 predloge, med katerimi se otroci potem sami odločijo. 

Slana (2003) meni, da če želimo otroke naučiti odločati se, jih moramo učiti procesa odločanja – kako 

naj poiščejo različne možnosti, kako naj jih pretehtajo, kako naj se dogovarjajo. Pomembno je, da se 

otroci naučijo misliti, reflektirati in preverjati posledice svojih dejanj. Voditelju so pri spremljanju 

otroka lahko v pomoč naslednja vprašanja: Kakšna je bila odločitev? Kakšne so bile posledice 

(pozitivne, negativne)? Ali je bila odločitev dobra, pravilna? 

Metodološki pripomočki in druge aktivnosti, s katerimi spodbujamo odgovornost v veji VV na vseh 

šestih področjih razvoja, so prikazani v spodnji tabeli. V prvem stolpcu je opis, kaj naj bi na področju 

odgovornosti VV dosegli, v drugem pa so našteti metodološki pripomočki in druge aktivnosti. 
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Tabela 3: Dejavnosti in metodološki pripomočki za spodbujanje odgovornosti v veji VV (povzeto po 
Cevc in Remškar, 2001) 

Področje 

razvoja 

Opis Metodološki pripomočki in druge 

aktivnosti, ki spodbujajo odgovornost 

Telesno Odgovorna skrb za zdravje in telesno 
moč.  
Zavedanje svojih ročnih spretnosti in 
uporaba v korist skupnosti.  

- jutranja telovadba na taborih 
- skrb za higieno 
- pleni (Kajini in Bagirini) 
- primerna in raznolika prehrana 
- igre v naravi 

Družbeno Z lastnimi dejanji spodbujati druge, da 
bi kar najbolje opravili nalogo.  
Skrb drug za drugega in sprejemanje 
drugega v njegovi svobodi. 

- delo v gručah 
- osebno napredovanje 
- volčja zakona 

Spoznavno S pomočjo likov iz Knjige o džungli znati 
vrednotiti, katera dejanja so odgovorna 
in katera ne.  
Na podlagi lastnih izkušenj se zavedati, 
da ima svoboda svoje meje. 

- predstavitev in aktualizacija zgodb iz 
Knjige o džungli  
- Skala posveta 
- pleni (Akelini) 

Moralno Vsak trenutek biti pripravljen živeti 
zakon džungle.  
Preko likov prepoznati, katera dejanja 
so dobra, katera ne. 

- vsakodnevne situacije 
- volčja obljuba 
- predstavitev in aktualizacija zgodb iz 
Knjige o džungli 

Čustveno-

motivacijsko 

Veselje ob prevzemanju in izpolnjevanju 
preprostih nalog. Spontano in 
neposredno izražanje čustev. 

- delovne naloge po gručah 
- osebno napredovanje in osebno 
spremljanje 

Duhovno Odgovorno in dejavno sodelovanje v 
življenju verske skupnosti. 

- pleni (Balujevi) 
- molitev 
- kateheza 
- sodelovanje pri sv. maši 
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3.3.5.2 Izvidniki in vodnice 

Izvidniki in vodnice so že sposobni in pripravljeni prevzeti več odgovornosti za svoja dejanja in se 

zavedajo tudi njihovih posledic. Še posebej se odgovornosti učijo v vodih (manjših skupinah 

razdeljenih po spolu znotraj veje izvidnikov in vodnic). Vsak izmed članov ima svojo funkcijo (vodnik, 

podvodnik, zapisnikar, gospodar, idr.), ki jo mora vestno in odgovorno opraviti, če želi, da njegov vod 

dobro deluje. Največjo odgovornost nosi vodnik, ki je odgovoren za člane svojega voda – za njihove 

počutje, znanje in učenje veščin. Odgovornosti prevzema vsak teden, saj je on tisti, ki pripravlja in 

organizira srečanja za svoje člane. Je glavni pobudnik in vezni člen med voditelji in izvidniki.  

Odgovornost se v veji IV krepi tudi preko metodološkega pripomočka, ki se imenuje svet čete. To je 

dogodek, kjer se zberejo vsi člani čete in voditelji, na katerem se razpravlja o problemih, ki zadevajo 

četo kot celoto. Spodbuja se k demokratičnosti, kritičnemu razmišljanju, spoštovanju drugačnega 

mnenja ter skupnemu odgovornemu reševanju problemov (Cevc in Remškar, 2001).  

Nekakšen preizkus odgovornosti je samostojen večdnevni potep voda, ki ga izvidniki in vodnice sami 

načrtujejo. Dogovorijo se glede programa, kraja, opreme in hrane. Na potep se odpravijo bodisi peš, s 

kolesom ali z javnimi prevoznimi sredstvi. Pomembno je, da so pri tem samostojni in da se preizkusijo 

v nalogi, v kateri morajo za vse poskrbeti sami. Odgovorni so zase in drug za drugega. Mnogi se prav 

tu prvikrat ločijo od staršev, kar pa ni razlog za frustracijo, marveč za osebno rast, samostojnost in 

odgovornost (Černetič, 2002). Zaradi močnega notranjega doživljanja se običajno prav na potepu 

med člani voda oblikujejo trdnejši odnosi. Ta metodološki pripomoček (kakor tudi nekateri drugi) je 

priložnost, da se mladi urijo v odločanju. O odločitvi se morajo najprej pogovoriti med seboj, uskladiti 

mnenja in se odločiti, kako bodo ravnali. 

Metodološki pripomočki in druge aktivnosti, s katerimi spodbujamo odgovornost v veji IV na vseh 

šestih področjih razvoja, so prikazani v spodnji tabeli. V prvem stolpcu je opis, kaj naj bi na področju 

odgovornosti IV dosegli, v drugem pa so našteti metodološki pripomočki in druge aktivnosti. 
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Tabela 4: Dejavnosti in metodološki pripomočki za spodbujanje odgovornosti v veji IV (povzeto po 
Cevc in Remškar, 2001) 

Področje 

razvoja 

Opis Metodološki pripomočki in druge 

aktivnosti, ki spodbujajo odgovornost 

Telesno Odgovorno preizkušanje svojih telesnih 
spretnosti.  
Kritičen razmislek glede trenutnih 
modnih smernic v družbi.  
Svobodno izražanje preko telesa. 

- tabor 
- igra 
- potep 

Družbeno Odgovorno ravnanje do samega sebe in 
drugih pri izpeljavi prevzetih nalog, kar 
pomeni, da se zadanemu cilju ne sledi 
slepo, ampak se pri tem upošteva 
osebnost kot celoto.  
Znati izraziti mnenje pred drugimi in 
drugim dopustiti svobodo izražanja. 

- funkcije v vodu 
- svet čete 
- vodniško srečanje 
- vod 

Spoznavno Med možnimi izbirami odločiti se za 
dobro.  
Pri prevzemanju in izvajanju dejavnosti 
uporabiti potrebno znanje in se zavedati 
učnega napredka. 

- samostojno ali skupinsko reševanje 
nalog (npr. orientacija, potep) 
- veščine 
- svet čete 

Moralno Poznati pravila in vrednote družbe oz. 
okolja, v katerem oseba živi. 
Odgovornost do lokalnega okolja. 

- služenje v lokalni skupnosti 
- spoznavanje ljudi v okolici tabornega 
prostora (potep) 
- obljuba in zakoni 

Čustveno-

motivacijsko 

Znati nadzorovati čustva in občutke 
tako, da se izpelje prevzete naloge in se 
pri tem upošteva počutje drugih. 
Doživljanje svobode kot prednosti, ki 
ima svoje meje. 

- vod 
- potep 
- tabor 
- svet čete 
 

Duhovno Svobodno in odgovorno udeleževanje 
dogodkov v življenju verske skupnosti 
na podlagi osebnega odnosa z Bogom. 

- sodelovanje pri župnijskih projektih 
- veščine 
- sodelovanje pri sv. maši 
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3.3.5.3 Popotniki in popotnice 

Popotniki in popotnice, mladi med 16. in 21. letom, so že zrelejši, zato vztrajajo pri sprejeti 

odgovornosti tudi v primeru, ko naletijo na težave (Cevc in Remškar, 2001). Z zdravo mero kritičnosti 

se odzivajo na dogajanje v družbi in dejavno prispevajo k pozitivnim spremembam v njej (prav tam). K 

temu se jih skuša spodbuditi preko pogovora na srečanjih, konkretnega služenja na taborih in 

priprave raznoraznih aktivnosti. Spodbuja se jih k ustvarjalnosti in pobudništvu. Kot skupina pogosto 

pripravljajo projekte, pri katerih ima vsak posameznik svojo nalogo – odgovornost, ki jo mora 

opraviti, da projekt kot celota uspe. Starejši pomagajo pri vodenju mlajših skavtov – so pomočniki 

voditeljev. Tako se uvajajo v vodenje in spoznavajo način dela z otroki. Pogosto so naprošeni, da 

prevzamejo manjše naloge. Drugi si izberejo služenje v lokalni skupnosti (inštrukcije, druženje z 

mlajšimi vrstniki, pomoč brezdomcem), verski skupnosti (vodenje pevskega zbora, orglanje, ipd.) ali v 

skavtski skupini (pomoč pri projektih, arhiviranju, ipd.). Vsak ima tudi priložnost, da sodeluje pri 

mednarodnih dogodkih, kot so svetovno srečanje skavtinj in skavtov (Jamboree), evropsko srečanje 

popotnikov in popotnic (Roverway) in drugih manjših taborih. Tudi tu imajo skavti možnost, da 

razvijajo svojo odgovornost. 

Metodološki pripomočki in druge aktivnosti, s katerimi spodbujamo odgovornost v veji PP na vseh 

šestih področjih razvoja, so prikazani v spodnji tabeli. V prvem stolpcu je opis, kaj naj bi na področju 

odgovornosti PP dosegli, v drugem pa so našteti metodološki pripomočki in druge aktivnosti. 
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Tabela 5: Dejavnosti in metodološki pripomočki za spodbujanje odgovornosti v veji PP (Cevc in 
Remškar, 2001) 

Področje 

razvoja 

Opis Metodološki pripomočki in druge 

aktivnosti, ki spodbujajo odgovornost 

Telesno Poznati svoje telesne omejitve. 
Znati poiskati poti za ohranjanje in razvoj 
svojih telesnih sposobnosti. 
Za zdravje skrbeti z ustrezno prehrano. 
Upoštevati meje svobodnega oblačenja. 
Odgovorno ravnati s svojim telesom. 

- potep 
- tema na srečanju 
- potovalni tabor 
- ročno delo 
- izziv 

Družbeno Prepoznati potrebe sočloveka, skupnosti in 
družbe ter dajati pobude in dejavno 
prispevati k spremembi na bolje. 
Svoje odločitve sprejemati na podlagi svoji 
vrednot. 

- služenje 
- projekt  
- obljuba in zakoni 
- listina klana 
- preverba 

Spoznavno Pridobivati specifično znanje, potrebno za 
učinkovito sodelovanje v skupnosti in 
družbi. Pridobljeno znanje posredovati 
drugim. 
Zavedati se posledic svojih svobodnih 
odločitev. 

- tema na srečanju 
- ročno delo 
- projekt 
- pogovor oz. posvet 

Moralno Odgovornost in svobodo sprejemati kot 
vrednoti, ki se kažeta v življenju in 
delovanju. 
Zavedati se širine in omejitve svobode. 
Biti pripravljen upoštevati mnenje drugega 
in iskati kompromise. 

- puščava 
- obljuba in zakoni 
- odhod iz klana 
- preverba 

Čustveno-

motivacijsko 

Prepoznavati, nadzorovati in sprejemati 
svoja čustva, jih svobodno izražati in z njimi 
odgovorno ravnati. 
Zavedati se, da pretirana čustvena 
navezanost omejuje svobodo osebe. 

- osebno spremljanje 
- izziv 
- preverba 

Duhovno Poglabljati svoj osebni odnos z Bogom in s 
svojim življenjem pričevati zanj. Odgovorno 
in svobodno prevzemati naloge v 
strukturah svoje verske skupnosti. 

- sv. maša 
- obljuba in zakoni 
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3.3.5.4 Voditelji in voditeljice 

Ko popotniki in popotnice postanejo dovolj zreli, dovolj stari in ko pokažejo dovolj veliko mero 

odgovornosti (ali drugače rečeno – ko postanejo 'FiDO-ti'), lahko pridejo med voditelje. Tu se vzgoja 

za odgovornost nadaljuje. Če je bil prej voditelj odgovoren le zase in za svoje naloge, je sedaj 

odgovoren tudi za mlajše skavte. Poleg tega voditelj nosi tudi odgovornost za pripravo in izvedbo 

programa (odgovornost = naloga), odgovoren je za varnost in dobro počutje udeležencev 

(odgovornost = dolžnost) ter za to, da svoje znanje posreduje naprej, da najde primernega naslednika 

in morda še naprej služi skavtskemu gibanju (odgovornost = lastnost). 

Izkušnje mnogih voditeljev kažejo, da so se v odgovornosti najbolj oblikovali prav v času voditeljstva. 

Preko sodelovanja v različnih projektnih skupinah so prejeli dragocena znanja, naloge ter različne 

praktične veščine. Na žalost se voditeljska pot večine voditeljev konča okrog 24. leta. To pa so ravno 

tista leta, ko voditelj začne na nekatere stvari gledati drugače. Morda tudi zato, ker se zavedamo 

odgovornosti, ki smo jo imeli (in jo še imamo), da pustimo svet za poznanje lepši, kot smo ga prejeli. 

Voditelj ima poleg osebne odgovornosti pomembno vlogo pri poverjanju odgovornosti oz. nalog. 

Černetič (2002) meni, da s tem, ko voditelj skavtu da neko nalogo, ne podeli le naloge, ampak mu 

poveri odgovornost. Zaupanje v skavte je zelo pomembno, kajti bolj ko jim bomo zaupali, bolj bomo v 

njih utrjevali občutek pomembnosti in nepogrešljivosti pri nalogi (prav tam). Če bomo veliko 

pričakovali od njih, bomo veliko tudi dobili. Baden-Powell polaga voditeljem na srce tole misel 

(Černetič, 2002, str. 27): »Ko se skavt nauči razumeti, kaj je njegova čast, mu lahko kot voditelj 

povsem zaupaš, da bo stvar dobro opravil. Poveri mu nalogo, vseeno, ali za dolg ali za kratek čas, in 

od njega pričakuj, da jo bo rešil po svojih najboljših močeh. Ne pripominjaj, ko vidiš, kako dela. Dovoli 

mu, naj jo izpelje po svoje. Pusti mu zraven stokati, kjer je potrebno, vendar ga v vsakem primeru 

pusti pri miru in mu zaupaj, da bo napravil največ, kar zmore!«. 

Voditelj za odgovornost ne vzgaja le preko poverjanja le-te, ampak predvsem s svojim zgledom, ki 

ima veliko moč. »Učinek zgleda se namreč pokaže šele na dolgi rok: otrok dolgo časa le opazuje, 

ničesar ne reče in si misli svoje. Spremembe v njegovem značaju in vedenju se pokažejo šele čez leta, 

zato pa so toliko korenitejše in trajnejše« (Černetič, 2002, str. 25). Voditelj bo z dobrim zgledom 

dosegel več kot s katerim koli drugim vzgojnim prijemom. 
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3.4. Vzgoja za odgovornost v ZSKSS 

Odgovornost je področje skavtske vzgoje, kateremu bi bilo potrebno v prihodnosti posvetiti več 

pozornosti. Zdi se, da je odgovornosti vedno manj, tako v družbi kot tudi pri skavtih. Otroci in 

mladostniki, ki so skavti, v tem namreč niso prav nič drugačni od svojih vrstnikov. Pa bi morda lahko 

bili – vsaj malce bolj odgovorni kot drugi. V ZSKSS si želimo, da bi bili mladi bolj trdne osebnosti, da bi 

bili odgovorni državljani in člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti. Zato si vsake tri leta 

postavimo usmeritev (vzgojni namen), kam želimo pripeljati naše skavte in k čemu bomo stremeli. 

Ustvarimo ga na podlagi opažanj in dela s skavti v naših lokalnih enotah. Vzgojni nameni v preteklih 

letih so bili (ZSKSS, 2011): 

• 1996–1999 Utemeljiti sovzgojo in razvijati polno sodelovanje (vzgoja za fanta in dekle 

odhoda). 

• 1999–2002 Vzgajati za odgovorno državljanstvo ter naravno in kulturno dediščino. 

• 2002–2005 Vzgoja za odgovorno odločanje. 

• 2005–2008 Skavtske korenine ter vzgoja za dejavne skavtinje in skavte. 

• 2008–2011 Služenje v družbi in okoljska vzgoja za razvijanje čuta do narave in sočloveka 

ter dejavno odgovarjanje na zaznane potrebe. 

• 2011–2014 Razvijanje ustvarjalnosti in pobudništva. 

V letih 1999–2005 je bilo odgovornosti že posvečeno nekaj pozornosti predvsem v povezavi z 

odločanjem in državljanstvom. Morda se bo v prihodnjih letih pokazala potreba, da vzgojne 

dejavnosti še bolj oz. ponovno usmerimo k vzgoji za odgovornost. Trenutno v Združenju znanje in 

izkušnje glede vzgoje za odgovornost niso zbrane na enem mestu oz. se nahajajo v različnih 

literaturah ali pa védenje o tej temi sploh ni zapisano. Zato upam, da bo ta diplomska naloga 

voditeljem v pomoč pri pripravi in izvajanju morebitnega vzgojnega namena. Upam tudi, da bo v 

pomoč tistim voditeljem, ki se strinjajo z mano, da bi morali odgovornosti posvetiti več pozornosti. To 

je tudi razlog, zakaj sem se odločila, da vse dosedanje znanje, gradivo in izkušnje zberem na enem 

mestu – v diplomski nalogi.  

Skavtsko in drugo literaturo o odgovornosti sem zbrala v teoretičnem delu, v empiričnem delu 

diplomske naloge pa odgovornost raziskujem preko intervjujev s skavti, ki imajo z odgovornostjo take 

in drugačne izkušnje. 
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»Prevzemi odgovornost. Vsak naj prevzame svoj del. Vsi, ki smo že skavti, se moramo odločiti, da postanemo še 

boljši. Ne le v vodu in na taboru, ampak v izpolnjevanju skavtskih zakonov. Če nisi skavt, se pridruži tej srečni 

bratovščini«(Baden-Powell of Gilwell, 2011). 
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 EMPIRIČNI DEL III.

1. Opredelitev problema 

Vzgoja za odgovornost je že več desetletij pomembna tema v vzgoji in v družbi. Odgovornost je eden 

glavnih ciljev vzgoje (Peček Čuk in Lesar, 2009), ki si ga zastavljajo starši, vzgojitelji in učitelji. Želijo, 

da bi bil otrok oz. mladostnik odgovoren do samega sebe, do ljudi v okolici, do materialnih dobrin ter 

družbe nasploh. Osebna in družbena odgovornost sta predmet številnih diskurzov na področju vzgoje 

in izobraževanja, sociologije, prava, politike in drugih družbenih ved. Vedno bolj pa se pojavlja tudi v 

drugih sferah. Kljub občutku, da se o tem povsod razpravlja, pa je precej manj znanja in poskusov, 

kako konkretno vzgajati za odgovornost, kako jo predajati in dosegati. Dejstvo je, da mladi nosijo 

vedno manj odgovornosti (Ščuka, 2012; Šuštar, 1995), da se odgovornost, ki naj bi jo prevzeli otroci in 

mladostniki, vse prevečkrat prenaša na starše (Juul, 2009; Ščuka, 2012; Žorž, 2010) in druge odrasle 

osebe. Veliko mladih postaja pasivni član družbe, manjka pa tistih, ki bi sami od sebe prevzemali 

odgovornost. Ko mladi odrastejo, se zaradi neznanja, neusposobljenosti, kako prevzeti odgovornost, 

le-te ustrašijo (Bačar, 2012). Vzgoja za odgovornost se začne v družini, nadaljuje v vrtcih in šolah ter 

se dopolnjuje skozi aktivnosti in dejavnosti, v katere se otroci in mladostniki vključujejo. Sama sem že 

skoraj polovico svojega življenja vključena v skavtsko organizacijo, ki je pomembno vplivala name in 

na mojo odgovornost. Zato sem se odločila, da v diplomskem delu raziščem, kako le-ta vzgaja za 

odgovornost.  

2. Namen raziskave 

Namen diplomske naloge je raziskati, kako vzgajati za odgovornost, pri čemer bom izhajala iz primera 

Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Zanima me, katere odgovornosti 

prevzemajo skavti, kako voditelji vzgajajo za odgovornost in kakšni so učinki skavtske vzgoje na 

posameznika. Moj cilj je, da s pomočjo dosedanjega znanja in odgovorov intervjuvancev oblikujem 

smernice za vzgojo za odgovornost za voditelje v ZSKSS ter ugotovim, kateri elementi skavtske vzgoje 

za odgovornost so uporabni v praksi socialne pedagogike. 

3. Raziskovalna vprašanja 

Od sogovornic in sogovornikov želim izvedeti, kako si razlagajo odgovornost, katere odgovornosti 

prevzemajo pri skavtih in katere bi si še želeli prevzeti ter kaj jim pomeni zaupana odgovornost. 

Zanima me, kako skavtski voditelji vidijo svojo vlogo pri spodbujanju odgovornosti in kateri dejavniki 

oz. lastnosti po njihovem mnenju vplivajo na različno prevzemanje odgovornosti med skavti. Kakšne 
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so po njihovem mnenju razlike v odgovornosti med mladimi, ki so del skavtske organizacije, in tistimi, 

ki niso, ter ali menijo, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov prevzemajo različne vloge in naloge v 

svoji okolici, lokalni skupnosti in družbi. 

4. Raziskovalna metodologija 

4.1. Vzorec 

V raziskavo sem vključila deset skavtinj in skavtov, ki sem jih izbrala glede na kriterije, ki sem si jih 

postavila. Eden od njih je bil, da v raziskavo vključim skavte različnih starosti (udeleženci – IV,PP in 

voditelji). Zato je med njimi šest voditeljev, štirje so udeleženci. Med voditelji so štirje, ki so še aktivni 

(dva mlajša in dva starejša), in dva, ki sta svojo voditeljsko pot že zaključila. Med mladimi skavti, 

udeleženci, sem izbrala dva izvidnika oz. vodnici (srednja starostna skupina, v kateri so osnovnošolci 

med 12. in 15. letom) ter dva klanovca (starejša starostna skupina, v kateri so srednješolci med 16. in 

20. letom). Najmlajša intervjuvanka ima tako 16 let, najstarejši intervjuvanec pa 37 let. Eden od mojih 

kriterijev je bila tudi zastopanost obeh spolov. Zato je polovica izbranega vzorca deklet, polovica pa 

fantov. Tretji kriterij, ki sem si ga postavila, je bil, da intervjuvam skavte iz različnih skavtskih enot. 

Kriteriju sem zadostila, saj intervjuvanci prihajajo iz desetih različnih stegov (skavtskih enot) po 

Sloveniji (Cerknica 1, Komenda 1, Ljubljana 3, Ljubljana 4 in Ljubljana 5, Nova Gorica 1, Novo mesto 1, 

Slovenske Konjice 1, Šentjernej 1, Škofljica 1).  

4.2. Načrt raziskovanja 

Intervjuvance sem izbrala glede na zgoraj opisane kriterije. Na začetku sem izbrala le 4 voditelje, 

potem pa sem ugotovila, da mi manjkajo izkušnje voditeljev, ki so v neposrednem stiku z udeleženci, 

torej voditelji med 21. in 24. letom starosti. Zato sem dva voditelja intervjuvala naknadno.  

Nekatere od intervjuvancev poznam osebno in sem z njimi stopila v kontakt osebno. Ena od 

intervjuvank mi je predlagala dva druga intervjuvanca, zato sem ju kontaktirala. Ko mi je zmanjkalo 

idej in osebnih poznanstev ter sem želela zadostiti svojim kriterijem, sem uporabila skavtsko bazo 

članstva in kontaktirala osebe preko elektronske pošte. Vsi, ki sem jih prosila za intervju, so se moji 

prošnji odzvali. Prej kot v 14 dneh sem se z vsemi dogovorila za termin pogovora.  

Podatke sem zbrala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja. Vprašanja so se nanašala na enake 

vsebinske sklope (raziskovalna vprašanja), vendar so bila prilagojena glede na izkušnje, ki jih 

intervjuvanci imajo (npr. izvidnik oz. vodnica sta imela drugačna vprašanja kot bivša voditelja). 
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Nekatera vprašanja sem si pripravila vnaprej, druga so bila postavljena sproti z namenom 

razjasnjevanja povedanega. 

4.3. Izvedba 

Intervjuje sem opravila v juniju 2013 (1.6.–19.6.) z vsakim intervjuvancem posebej na prej 

dogovorjenem kraju (večino v Ljubljani). Najkrajši intervju je trajal 15 minut, najdaljši 90 minut. 

Povprečna dolžina intervjuja je bila 48 minut. Vse pogovore sem posnela z diktafonom. 

4.4. Obdelava podatkov 

Intervjuje sem v mesecu juniju dobesedno prepisala in jih septembra analizirala s pomočjo osnega 

kodiranja. Raziskovanje je bilo delno deduktivno, delno induktivno, saj so se vprašanja nanašala na 

različne sklope, ki sem jih kasneje uporabila kot kategorije, delno pa so intervjuvanci odpirali nove 

teme, tako da so nastale tudi povsem nove kategorije (Vogrinc, 2008). Za vsak posamezen intervju 

sem določila kode prvega in drugega reda, nato pa tiste, ki so se nanašale na podobne pojave, 

združila v kategorije, ki so mi pomagale pri sestavljanju poskusne sheme. Ta prikazuje bistveno 

sporočilo pogovora z vsakim sogovornikom oz. je poskus »pripovedi o pojavu, ki je bil predmet 

proučevanja« (prav tam, str. 66). Vsakemu intervjuju sem dala tudi nekakšen naslov, ki je pravzaprav 

intervjuvančev citat, ki povzema njegovo glavno misel. Sledi obrazložitev sheme ter nato še sama 

shema. Zaradi varovanja identitete in zasebnosti intervjuvancev sem njihova imena spremenila. 

Nato sem se lotila analize intervjujev glede na raziskovalna vprašanja in kategorije. Kategorije, ki sem 

jih dobila pri obdelavi intervjujev, sem uvrstila k raziskovalnim vprašanjem in jih po potrebi združila 

(podobna vsebina). Pri prikazu rezultatov so tako večji naslovi raziskovalna vprašanja, podnaslovi pa 

kategorije.  
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5. Rezultati 

5.1. Opisi sogovornikov 

Nika, vodnica, 15 let 

 »Pozitiven občutek sem dobla zdaj, ko sem bla vodnica.« 

Nika je skavtinja že sedem let. Na začetku je imela do skavtov odklonilen odnos, saj so se ji zdeli 

»brezveze«. Kasneje se je vseeno odločila zanje. V veji izvidnikov in vodnic je prvi dve leti opravljala 

funkcijo zastavonoše, nato eno leto podvodnice in dve leti funkcijo vodnice. Zelo je ponosna na svoj 

vod in na to, da ji gre skavtsko znanje dobro od rok. Končala je prvi letnik gimnazije. 

Odgovornost je zanjo »neki ful pomembnega«. Zdi se ji, da se je nekateri ne zavedajo, »ampak bi bilo 

prav, da bi se je«. Sama zase meni, da je odgovorna, »ampak bi rada bila še bolj«.  

Nika je odgovornost pri skavtih (pa tudi v šoli in doma) sprejemala postopoma, saj je vsako leto 

dobila bolj odgovorno funkcijo (op. na shemi jih predstavljajo krogci). »Ko sem jaz ratala skavtinja, sem 

ful odgovorna ratala«, pravi. Ko je sprejela funkcijo vodnice, je »čutla ful odgovornosti«, »da ni to pač 

kr tko mal«. Vendar pravi, da je »verjela vase, da mi bo ratalo odpelat stvari«. K odgovornosti jo 

spodbujajo voditelji, saj ji delijo različne odgovornosti. Niki so te dodeljene naloge potrdilo, da »sem 

doslej v redu delala, da mi zaupajo še naprej«. Meni, da so glede odgovornosti skavti »ful dobri tak, 

da se je navadiš, da jo vedno bolj resno jemlješ«. Še posebej zato, ker »odgovornost z leti vedno bolj 

narašča« do te mere, da »prideš do pripravljenosti za življenje«.  

S shemo sem želela prikazati, kako je funkcija vodnice, kot največja odgovornost za Niko, vplivala 

nanjo. Nika je v tej funkciji doživljala veselje, skrb, dvom, nemoč. Ob uspehih in neuspehih je gradila 

zaupanje vase, samozavest ter čutila ponos in željo po uspehu. Nanjo pa so vplivali tudi zunanji 

dejavniki. Odzivi na njeno odgovornost so bili navdušenje, zaupanje in vedenje njenega voda na 

splošno. Voditelji so nanjo vplivali preko pohval, spodbud in potrditev. Vsi našteti dejavniki so vplivali 

drug na drugega in na to, kako se je Nika počutila v vlogi vodnice. 
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Shema 1: Intervju z vodnico Niko, 15 let  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

zastavonoša podvodnica vodnica 

Odgovornosti doma, v šoli, pri skavtih, itd.  

Pripravljenost na življenje 
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Jan, izvidnik, 16 let 

»Želim si biti odgovoren in vesten«. 

Jan je skavt že deveto leto. K skavtom je začel hoditi že pri volčičih, nato je bil v četi, kjer je bil dve leti 

vodnik, sedaj pa odhaja v klan. Končuje prvi letnik gimnazije. Odgovornost mu pomeni to, »da mi 

nekdo zaupa in da sem dobil možnost, da se izkažem«. Pravi tudi, da odgovornost »prinaša skrb in 

nam po navadi vzame kaj časa«. Njegova želja je, da bi bil odgovoren in vesten, saj se mu zdi, da 

ljudi, »na katere bi se lahko zanesel, zares primanjkuje«.  

Njegovi vzorniki so skavtski voditelji in sv. Janez Bosko. Jan želi nekoč, tako kot sv. Janez Bosko, 

mladim ponuditi »mesto, kjer bi lahko našli veselje in ljubezen«. Pri njegovem prizadevanju so mu 

zgled odprti in karizmatični voditelji, ki so ga na njegovi skavtski poti spodbujali, mu povedali kritiko, 

če je bilo treba, mu dali kakšno idejo ter izkazovali zaupanje. Jan pravi, da so »voditelji ljudje, ki so 

vedno tam, ko jih potrebuješ«. Tudi on si nekoč želi postati voditelj. Še prej pa želi »zapustiti zares 

dober vod levov, za katerega upa, da bo še naprej zgled drugim vodom« ter biti v klanu »reden in 

točen, tako da bo izpolnjeval vse dolžnosti, ki jih bo v danem trenutku imel«. 

Naloge in odgovornosti, ki jih je dobival pri skavtih, so v njem vzbujale različne občutke. Ko je dobil 

kakšno odgovornost, se je počutil »zaupanja vreden«. Doživel je »potrditev svojega dela in 

prizadevanja«. Bilo pa ga je tudi malo strah, saj je moral motivirati in poskrbeti za tri fante, »ki so 

ravno prišli v dobo svojeglavosti in pretirane živahnosti«.  

Shema 2: Intervju z izvidnikom Janom, 16 let 
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Maja, popotnica, 18 let 

»Z vsako stvarjo, ki jo narediš, dobiš neke izkušnje in ti je naslednjič lažje.« 

Maja je skavtinja štiri leta. K skavtom je prišla v zadnjih razredih osnovne šole, zato se je najprej 

vključila v vejo IV, nato pa še v NoPP in PP. Stara je 18 let in obiskuje zadnji letnik gimnazije. 

Odgovornost je zanjo to, da »znaš poskrbet za neki, da znaš sam opazit, kdaj pa kje je treba za kej 

poskrbet, kje prevzet kakšno nalogo ali pa vodit skupino«. Pomembno se ji zdi, da si »tak, da ti ljudje 

zaupajo« in da »če se neki zmeniš, da boš pol to naredil«. Maja meni, da odgovornim ljudem lažje 

zaupaš. Pravi, da se je odgovornosti najprej naučila doma, ko je dobivala različne naloge in 

obveznosti. Za domača opravila in šolsko delo je bila sama odgovorna. Starši so ji dali na znanje, da 

»če ti tega ne boš naredila, ne bo noben drug namesto tebe«. Maja to dobro prikaže s primerom, ko 

pravi: »In enostavno, če ne boš pospravu, bo razmetano. In ker ti razmetano ni všeč, prej ko slej 

razmetano pospraviš«. Odgovornosti se je učila tudi pri skavtih. Spominja se, da je v času, ko je bila še 

v veji IV, morala pripraviti zabavni večer za celo četo. »Takrat sem prvič začutla, da sem jst 

odgovorna, da se bo mel 40 ljudi fajn«, pravi. Na začetku je bila živčna, kasneje pa je bila »ful 

zadovoljna, da je tko ratal«. Naučila se je, da »z vsako stvarjo, ki jo narediš, dobiš neke izkušnje in ti je 

naslednjič lažje«. Če ji je bilo pri začetnih odgovornostih »ful težko«, »ful strah« in če ni bila »tolk 

samozavestna«, je zaradi te izkušnje, pa tudi drugih, kasneje bolj zaupala vase (»sem vedla, da je 

lahko, da ni nemogoče«) in bila bolj samozavestna. Strah, nezaupanje vase in živčnost pa so plahneli. 

Shema 3: Intervju s popotnico Majo, 18 let 
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Bruno, popotnik, 20 let 

 »Odgovornost je pač odgovornost, al je večja al pa manjša«. 

Bruno se je skavtom pridružil pred enajstimi leti, ko je postal volčič. Nato je bil pet let v četi, kjer je bil 

zadnji dve leti vodnik. Potem je bil še v noviciatu in klanu, ki pa na žalost ni funkcioniral tako, kot bi 

moral. Bruno kljub temu vztraja pri skavtih in pomaga v veji izvidnikov in vodnic. Naslednje leto bo 

postal voditelj. Bruno je sicer študent prvega letnika fakultete za šport. 

Odgovornost je zanj to, da »ko dobiš eno nalogo, pa te ne rabjo preverjat vsakih 5 minut«. Da tisti, ki 

ti da odgovornost, ve, »da bo narjen, tko kot je treba, da ne bo kr neki«. Odgovornosti se po 

njegovem mnenju ne moreš naučiti, »si al pa nisi tak«, pravi. Vrednote, med katere spada tudi 

odgovornost, je moč privzgojiti kvečjemu do pubertete, »ker pol itak ni več odgovornosti… pol 

zbezlajo, pri dvajsetih se pa vrnejo nazaj, začnejo spet mal razmišljat«. Smisel odgovornosti se mu zdi 

v tem, da »res veš, kdaj je treba, da si odgovoren, kdaj preklopiš iz resnega dela na zafrkancijo«. Na 

vprašanje, kdaj je potrebno preklopiti iz zabave na resnost, odgovarja, da »zase veš, kdaj greš 

predaleč. Ko je preveč, je preveč. Pa tud vidiš, ko je drugim nelagodno, da je blo preveč. Takrat veš, da 

si šel malenkost predaleč«.   

Do teh spoznanj o odgovornosti je Bruno prišel tekom let pri skavtih, kjer je dobival različne 

odgovornosti, preko vzgoje v družini, druženja s sovrstniki, preko opazovanja okolice in drugih 

aktivnosti. Ne glede na to, ali so bile izkušnje pozitivne ali negativne, se je Bruno iz njih nekaj naučil. 

Iz vseh teh izkušenj Bruno črpa danes, ko postaja skavtski voditelj. Kljub temu, da je šele na začetku 

svoje voditeljske poti, ima svojo predstavo, kako naj bi voditelj vzgajal. Poudarja, da je zgled 

najvažnejši in da »ne moreš vzgajat za odgovornost, če ti nisi odgovoren«. Voditelj naj da le 

minimalna navodila, potem pa naj bo skavtom na voljo za vprašanja, saj »je boljš, če ti pustijo proste 

roke, da narediš sam tko, kokr hočeš«. Brunu se zdi prav, »da vsak nardi po svoje, da pusti svoj 

pečat«. Seveda pa je treba kdaj v življenju kaj narest, »tud če ti ni všeč«. Pomembno mu je tudi to, da 

izvidniki in vodnice razmišljajo s svojo glavo, da čim več sami naredijo. 

Na vse to pa zagotovo vplivajo tudi Brunove osebne lastnosti. Sam zase pravi, da je strog in vztraja do 

konca. Nobena odgovornost se mu ne zdi pretežka, vendar se zanje nikoli ne javi prostovoljno, ampak 

zmeraj počaka, da mu nekdo kaj reče. Pomembno mu je, da za zadolžitev izve pravočasno, da ni pod 

pritiskom. Ne mara tudi preveč zadolžitev naenkrat in občutka, da mora on vse narediti. 

 

 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

58 
 

Shema 4: Intervju s popotnikom Brunom, 20 let 
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Teja, mlajša voditeljica, 22 let 

»Če so pa vpeljani notr, da ne čutjo, da majo neko veliko odgovornost, pol se mi zdi, da tud lažje 

sprejmejo, se ne ustrašjo tolk.« 

Teja je skavtinja že 15 let, od tega štiri leta voditeljica veje VV. Pri skavtih ima namen ostati še kakšno 

leto ali dve, dokler ne konča študija. Odgovornost zanjo pomeni to, da »se zavedaš svoje vloge in da 

si odgovoren zanjo«, pa tudi to »da jo čim bolje opravljaš« in »da imaš ves čas to v mislih«. Pri skavtih 

to pomeni, da »za nekoga skrbiš, da si odgovoren za njega«. Včasih ji je ta odgovornost v breme, se 

pa zaveda, da z njo tudi raste.  

Teja je v pogovoru izpostavila vzgojo za odgovornost v veji volčičev in volkuljic, kjer je voditeljica, ter 

svojo izkušnjo odgovornosti na skavtski poti. Zdi se ji pomembno, da je odgovornost predana na pravi 

način in v pravem tempu. Meni, da če so skavti »vpeljani notr, da ne čutjo, da majo neko veliko 

odgovornost, pol se mi zdi, da tud lažje sprejmejo, se ne ustrašjo tolk«. Tudi sama ima izkušnjo, da ji je 

bila odgovornost predana »dost postopoma, nisem bila takoj pahnjena v nekej«. Pravi, da ji je bilo 

zato malo lažje, videla je, »kako se stvari dogajajo« in ni bilo«preveč vsega naenkrat«. Dodaja še, da 

si verjetno bolj odgovoren, če nalogo sprejmeš z veseljem in zanimanjem. 

Ko voditelj predaja odgovornosti svojim skavtom, je pomembno, kako to stori. Iz izkušenj ve, da je pri 

najmlajših volčičih pomembno, da uporabljaš prave metode, da opozarjaš na odgovornost (»če se to 

poudari, se tud oni tega veliko bolj zavedajo«) in da daješ še posebej vodnikom gruč konkretna 

navodila. Dobra metoda je tudi ta, da nekomu rečeš: »Glej, ti si zdej odgovoren, si najstarejši, ti 

moraš to izpeljat«. Teja meni, da je vloga voditelja ravno v tem, da odgovornost predaja vodniku, ta 

pa naprej svojim članom gruče. Vodnik gruče ima tako nalogo, da skrbi za mlajše člane, za to, da je 

skupina skupaj, za predajo navodil, za učenje mlajših članov obljube in zakonov, pomaga pri 

vključevanju novih volčičev in skrbi za urejenost krojev. Tudi volčič ima nalogo in odgovornost, da 

poskrbi za svoje stvari, da pride na srečanje in da pripravi manjše aktivnosti za program.  

Odgovornost se tako prenaša od starejših na mlajše in odgovornost od mlajših do starejših vedno bolj 

raste: »Pol pa starejši k smo, vsakič več odgovornosti mamo, bl odgovorne naloge prevzemamo kot 

voditelji«. Zato je, kot pravi Teja, »dost pomembno, kako to vlogo prevzameš«. Med pogovorom Teja 

večkrat omeni tudi to, da ji veliko pomeni podpora sovoditeljev in da ji je zaradi tega lažje prevzeti 

kakšno odgovornost (»tle sem mela recimo pomoč in se je blo ful lažje odločit. Recimo, če bi bla sama, 

bi že mal bolj razmislila, al ja al ne«).   
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Shema 5: Intervju z mlajšo voditeljico Tejo, 22 let 
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Gal, mlajši voditelj, 22 let 

»Sem vidu, da je dobr, če jst to prevzamem«. 

Gal je skavt že sedemnajsto leto. Skavtom se je pridružil že pri volčičih, nadaljeval v četi, klanu, sedaj 

pa je že tretje leto voditelj.  Njegovo navdušenje za skavte je v klanu nekoliko splahnelo, vendar ga je 

kasneje dobil nazaj. Če bo imel prihodnje leto možnost iti na študijsko izmenjavo, bo svoje delo pri 

skavtih začasno prekinil. Gal študira radiologijo. 

Odgovornost si predstavlja tako,»da tiste naloge, k si jih zadaš, da jih izvedeš do roka, k je treba, brez 

da bi kdo drug trpel zarad teh stvari«. Odgovornost je zanj tudi to, »da sprejemaš prave odločitve v 

situacijah, k niso čist vsakdanje«. Njemu osebno odgovornost pomeni tudi to, da se drži nekih pravil 

in načel. 

Gal pravi, da se za odgovornost le redkokdaj sam javi in raje vodenje prepusti drugim. Kadar opazi, da 

ni interesa za odgovornost, se sam javi (»Sem vidu, da je dobr, če jst to prevzamem«). Na to, ali bo 

prevzel odgovornost, vpliva čas, ki ga ima na voljo (»mi zlo ni dišal, da bi se javu, k sem mel tko zlo 

velik drugih stvari poleg tega«), zanimanje za stvar (»sem rabu en drgačn način, ne sam debate na 

teh sestankih in sem se začel bolj z drugimi stvarmi ukvarjat«), prepričanje o lastnih zmožnostih (»če 

se mi zdi, da sem jst močan na teh področjih, pol jo tud prevzamem«) in pripis pomembnosti dani 

odgovornosti. Gal meni, da na to, koliko je nekdo odgovoren, zelo vpliva vzgoja v družini, kateri 

pripisuje tudi glavno vlogo pri vzgoji za odgovornost. K odgovornosti po njegovem mnenju prispeva 

tudi družba (»mlade potegne družba, kako drugi ravnajo, kaj počnejo, jim sledijo in ne mislijo s svojo 

glavo«), sovrstniki in vera (»vera lahko vpliva sam pozitivno«). Njegova izkušnja pri skavtih pa kaže, 

da imajo pomembno vlogo tudi skavtski voditelji, ki so najpogosteje v vlogi tistih, ki dajejo 

odgovornost (»je bla ona ful zadovoljna«, »sem bil ful ponosen takrat«). Galova izkušnja iz časa, ko je 

bil vodnik, pa kaže tudi na to, da na odgovornost vpliva tudi starost (»sam takrat so bla mal taka leta, 

da sem se požvižgal, ne na vod, ampak na pravila, k so jih dal voditelji«). 

Po njegovem mnenju voditelji  lahko za odgovornost najlažje vzgajajo z zgledom. Pravi, da skavti »tak 

z očmi največ vidijo, poslušajo in opazujejo starejše in vidjo, kakšni so oni in oni pol hočjo bit taki«.  
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Shema 6: Intervju z mlajšim voditeljem Galom, 22 let 
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Ina, starejša voditeljica, 27 let 

 »K si enkrat tok zraven, vidiš, kaj vse si ti dobu in kaj bi blo fer, da tud ti daš naprej in vidiš, da tud 

ful sam dobiš, če daješ«. 

Ina je skavtinja že 17 let. K skavtom se je vpisala, ko je bila v četi, nato pa je nadaljevala skavtsko pot 

v noviciatu in klanu, kasneje pa tudi kot voditeljica. Vodila je vejo popotnikov in popotnic, v stegu je 

stegovodkinja, vodi taborne šole in je poverjenica za usposabljanje voditeljev. Vse to počne že devet 

let. Ina pravi, da k »si enkrat tok zraven, vidiš, kaj vse si ti dobu in kaj bi blo fer, da tud ti daš naprej in 

vidiš, da tud ful sam dobiš, če daješ«. Drugače pa Ina končuje študij in je zaposlena v nevladni 

organizaciji. 

Odgovornost ji pomeni to, »da kar narediš, da tud prevzameš posledice svojih dejanj in odločitev 

zase«. Pomembno se ji zdi, da »se zavedaš, da tvoje odločitve vplivajo na okolje, v katerem si« ter 

družbo nasploh. 

Ker Ina na tabornih šolah predava o odgovornosti, je njena predstava o tej temi zelo jasna. Shemo, 

kako naj bi odgovornost tekom skavtske poti vsakega skavta rasla, predstavljam v nadaljevanju. 

Skavti vzgajamo (tudi za odgovornost) s sistemom osebnega napredovanja in osebnega spremljanja 

ter postopnim prevzemanjem določenih funkcij. Starejši kot si, večjo odgovornost imaš. Bober (BB) je 

»odgovoren do svoje skupnosti, dela dobra dela, da bobrsko obljubo in jo izpolnjuje«. Volčič (VV) 

izpolnjuje plene in je kot vodnik gruče odgovoren za mlajše člane gruče. Izvidnik (IV) je odgovoren do 

vsakega posameznika v vodu, gre na potep ali izhod, »ko jim dejansko zaupaš, da nekam grejo, da 

bodo znal poskrbet zase«. Vsak izvidnik ima svojo funkcijo v vodu. Popotnik (PP) odgovarja na 

potrebe stega in potrebe družbe s služenjem. Pomembna je skupnost in pot. Kot voditelj si najprej 

pomočnik, potem odgovorni voditelj, projektni voditelj, stegovodja, član izvršnega odbora, itd. 

Voditeljeva naloga je zagotavljanje stalne rasti in prevzemanja odgovornosti. Voditelj spremlja in je  

podpora spremljajočemu. »Kakšno podporo kdo rabi v kakšnem trenutku, je odvisno od stopnje, kjer 

si«, pravi Ina. Pri najmlajših moraš biti še zelo zraven, medtem ko si voditeljem samo še 

spremljevalec. Dodaja še, da je pomemben odnos, da veš, kaj se s skavtom dogaja, ker včasih se kje 

kaj zalomi. Izziv za celotno organizacijo je prehod med četo in klanom, ker ne znamo graditi na 

odgovornosti, ki so jo izvidniki prej imeli: »Prej je bil nekdo odgovoren za osem ljudi, pa je izvajal 

program, potem pa pride v klan, kjer kr naenkrat ni več odgovoren za nobenga, ampak sam še zase, 

voditelji pa furajo program«. Padec odgovornosti, pa tudi članstva, se pojavi tudi pri voditeljih, ko 

voditelji niso najprej pomočniki, ampak kar že takoj odgovorni. Preskočijo vmesno stopnjo in se zato 

lovijo. Ina meni, da tak voditelj »ni tako odgovoren, kot bi bil, če bil šel čez vse te stopnje«.  
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Shema 7: Intervju s starejšo voditeljico Ino, 27 let 
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Filip, starejši voditelj, 26 let 

 »Sm čaku priložnost, da bi se lahko izkazu in neki naredu.« 

Filip je pri skavtih že trinajsto leto. Najprej je bil šest let udeleženec, nato dve leti voditelj veje IV ter 

tri leta voditelj veje PP. Bil je tudi stegovodja, voditelj TZV-jev, ŽVN-jev in tabornih šol. Tri leta je bil 

državni voditelj veje IV. Lansko leto je bil odgovorni voditelj vseslovenskega tabora voditeljev, ki se ga 

je udeležilo več kot 400 skavtov. Drugače pa je Filip že zaključil šolanje in je zaposlen. 

Odgovornost zanj pomeni to, da je »tista stvar, za katero sem odgovoren, v največji meri odvisna od 

mene«, da »moram poskrbet, da bo vse uredu, motivirat še ostale, da moram imet skrb za to stvar«. 

Dodaja, da bi se morali vsi obnašat tako, »kot da smo samo mi odgovorni za neko stvar in nihče 

drug«. 

Filip je v pogovoru nanizal vrsto zanimivih stvari, ki se povezujejo z odgovornostjo. Po mojem mnenju 

je ena od stvari, ki jo je največkrat poudaril in omenil, izkušnja (»men je ful pomembna izkušnja«). Kot 

vzgojitelji, učitelji ali voditelji damo mladostniku s tem, ko mu damo odgovornost, sporočilo, da je 

vreden in sposoben. Filip pravi, da je prav to »sporočilo, ki ga moramo poslat mladim«. »Nikol ti 

noben ne reče, da si tok dobr, da ti bo neki zaupu«. Ko pri skavtih nekoga postavimo za vodnika, mu 

pravzaprav rečemo: »Ti si tako dobr, kokr da si že skor voditelj. Mi teb tolk zaupamo, da boste šli sami 

tja in boste prespali in ti si zdej odgovoren za to.« Na ta način voditelj vodniku izkaže zaupanje. Filip 

meni, da je tako priznanje odraslega človeka za odraščajočega mladostnika zelo pomembno in vpliva 

na njegovo samozavest. Kot voditelj je videl spremembe, ki so jih doživeli najstniki: »Če je prej še mal 

štrlel ven, pa nagajal, potem pa, ko je dobil vlogo vodnika, ga je to čisto spremenilo in je bil on najbolj 

zagret, njegov vod pa kar naenkrat najbolj poštiman«. 

Da mladostniki sploh prevzamejo odgovornost, potrebujejo motivacijo, akcijo, izziv, potrditev, da so 

pomembni (»da se mladi vidjo notr«), občutek, da napredujejo (»če bodo ugotovil, da v nečem 

napredujejo, da so v nečim dobri, bodo delal«) in da so koristni (»oni ne bodo šli neki delat sam zato, 

ker je to dobro«) ter priznanje, da so del skupnosti. Voditeljeva naloga je, da z mladostnikom 

vzpostavi oseben odnos, ga vodi ravno toliko, kot potrebuje, prepoznava njegove strahove in talente 

(»včasih se sploh ne zavedaš, da nekomu naložiš preveliko odgovornost, ker ne poznaš vsega ozadja, 

ker ne veš za notranje strahove«) ter mu daje priložnosti, da se izkaže v tistem, v čemer je dober. Filip 

meni, da je voditeljev cilj, da »ga vsaj na tem področju pripelješ do konca. Da je samo on tisti, ki je 

odgovoren in skrbi za to, in nihče drug. Ker če bo pršu tolk do konca, bo tud pol naprej v življenju težil 

k temu«.   



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 

66 
 

Shema 8: Intervju s starejšim voditeljem Filipom, 26 let 
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Katarina, bivša voditeljica, 32 let 

»Skavti so učno okolje, kjer se učim odgovornosti.« 

Katarina je skavtinja že 12 let, skoraj prav toliko let pa tudi voditeljica. Pet let je vodila klan, eno leto 

je bila projektna voditeljica v stegu, tri leta je bila poverjenica za usposabljanje voditeljev in eno leto 

vodja skupnosti trenerjev. Skavtsko pot želi sedaj počasi zaključiti. Sicer pa je Katarina že zaposlena. 

Katarini odgovornost pomeni »odločitev in hkrati dejanje«. »Ko sprejmem neko odločitev, za njo tudi 

stojim in hkrati sprejmem vse posledice.« Skavti ji pomenijo učno okolje, kjer se je lahko mladi učijo 

odgovornosti. Tudi sama velikokrat izpostavi, kako se je pri skavtih učila odgovornosti. Zdi se ji, da so 

skavti kreativno okolje, »tako okolje, ki te spodbuja«. So okolje, v katerem »počneš stvari, ki jih rad 

počneš, k so lahko drugačne, k jih drugje ne sprobaš«. Skavti imajo v njem prostor, da »lahko 

prevzamejo več odgovornosti«.  

Da je okolje tako, kot je, je zaslužna tudi skavtska metoda, ki jo je postavil naš ustanovitelj Robert 

Baden Powell. Katarina meni, da imamo skavti »zelo jasno postavljeno, kaj si želimo«, imamo jasno 

metodo in jasno vizijo. »Želimo vzgajat v odgovorne in zrele osebnosti.« Da lahko voditelj pripelje 

mladega človeka do tega cilja, mora »ponotranjit to idejo, drugače odpade vsa odgovornost«. 

Lahko bi rekli, da se v skavtskem okolju srečujeta dva lika: voditelj in skavt. Po nekaj letih se ta vloga 

spremeni, saj voditelj odide in na njegovo mesto stopi skavt, ki postane voditelj. Do te vloge ga 

pripeljejo majhne odgovornosti, ki postajajo z leti vedno večje: zadolžitve, pleni, veščine, funkcije v 

vodu, projekti. Katarini se zdi pomembno, da se odgovornosti predajajo postopoma. Pri tem ima 

ključno vlogo voditelj, ki »proba ocenit pravo mero v vseh zadevah… da zna predvidit posledice in na 

podlagi tega predat to odgovornost«. Vloga voditelja je, da mladim da priložnost, »da iz svojega 

življenja nekaj naredijo«, da imajo »priložnost razmišljat al prevzet zadeve« ter da jim pri tem zaupa, 

da »bodo zadevo speljal še mal boljš, kokr pa mislimo«. Pri tem je pomembno, da voditelj svoje 

skavte dobro pozna in jim kot spremljevalec ali mentor nudi podporo. Konec koncev pa je ključnega 

pomena voditeljev osebni zgled. »Če bo mlajši videl, da je nek voditelj tako pa tako ravnal v določeni 

situaciji in da je blo to ravnanje odgovorno, ga bo v podobni situaciji posnemal«. Vloga in naloga 

voditelja je tudi ta, da pripravlja program v smeri, »da bodo ti mladi al pa otroci krepili svojo 

odgovornost«.  
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Shema 9: Intervju z bivšo voditeljico Katarino, 32 let 
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Marko, 37 let, bivši voditelj 

»Odgovornost je zame (tud) odgovor na poklicanost.« 

Marko je prišel k skavtom šele v drugem letniku faksa. Najprej je bil dve leti v klanu, nato pa pet let 

voditelj veje VV in PP. Sočasno se je udejstvoval tudi na državni ravni, kjer je vodil več tabornih šol, 

državno vodstvo PP, poverjeništvo za program in bil član izvršnega odbora. Sedaj že več let ni aktiven 

član ZSKSS, ampak sodeluje le občasno pri kakšnem projektu, saj pravi, da je skavtom »večni dolžnik«. 

Sicer pa je Marko že zaposlen in dela v nevladni organizaciji.  

Odgovornost je zanj »ful abstrakten koncept«. Meni, da se »odgovornost do nečesa veže« in da »če 

ni druge stvari, ne moreš biti odgovoren«. Navdihuje ga koren besede odgovornost, ker je »kot 

odgovor na nek odgovor«. In odgovornost je zanj »odgovor na poklicanost«, »kar čutiš, da moraš«. 

Tudi njegova voditeljska izkušnja pri skavtih je potrditev tega: »Tam daš vse od sebe, ker imaš 

odgovornost«. Zato se mu zdi pomembno, da »posameznik razbira, za kaj je poklican«, da lahko 

najde svojo unikatno poklicanost. »Noben drug v zgodovini sveta, ne zdej, ne pol, ne bo imel iste 

življenjske naloge kot jst«. Starši ali skavtski voditelji naj bodo zato mladostniku v oporo, saj brez 

osebnega odnosa ne moremo vzgajati za odgovornost. Pomembno je »bit konkretno s to osebo«.  

Marko pravi, da lahko mlade vzgajamo za odgovornost tudi preko delegiranja. Pri skavtih konkretno 

to pomeni, da »nekdo starejši ali bolj odgovoren delegira odgovornost mlajšemu« ali pa osebi, ki do 

takrat »še ni toliko prevzemala odgovornosti«. Se pravi, da znamo deliti odgovornost in osebi tudi 

zaupati, da bo to nalogo opravila. V tem primeru je voditelj tisti, ki kliče in nagovarja. Lahko pa 

človeka nagovarja tudi vera, ljubezen ali Bog. Marko namreč pravi, da »beseda odgovor predpostavlja 

Boga«. Meni, da je »koncept odgovornosti popolnoma drugačen za verujočega kot pa za 

neverujočega«.  Zares verujoči, to je »tist, k se je že osebno srečal z Bogom in je z njim vzpostavil 

odnos«, odgovarja Bogu.  

Poklicanost je bila glavna tema najinega pogovora, govorila pa sva tudi o vzgoji za odgovornost v 

družini (Marko meni, da »kar otrok zmore, to otrok mora«) ter o vzgoji za odgovornost pri skavtih 

(»kjer moraš plavat, kljub temu, da predhodno še nisi bil stestiran na isti ravni« in o osmih elementih 

skavtske metode kot »čarobni formuli za vzgojo za odgovornost«). 
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Shema 10: Intervju z bivšim voditeljem Markom, 37 let 
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5.2. Skupna analiza intervjujev 

5.2.1 Kako si intervjuvanci razlagajo odgovornost? 

Intervjuvanci si odgovornost razlagajo na različne načine. Janu odgovornost pomeni, da mu nekdo 

zaupa in da je dobil možnost, da se izkaže. Bruno odgovornost povezuje z nalogami in zadolžitvami. 

Pravi, da je odgovornost to, da ko »ti dobiš eno nalogo, pa te ne rabjo preverjat vsake pet minut«, 

»da je narjen, tko kt je treba«. Podobno meni tudi Gal, »da tiste naloge, ki si jih zadaš, da jih izvedeš 

do roka, k je treba, brez da bi kdo drug trpel zarad teh stvari«. Dodaja še, da je odgovornost 

sprejemanje pravih odločitev in kritik od zunaj. Tudi Ina govori o prevzemanju posledic svojih dejanj. 

Meni, da je odgovornost to, da »ne glede na to, al se odločaš sam za sebe al tud za druge, da 

sprejemaš tisto, kar ti prinaša… da se zavedaš, da tvoje odločitve vplivajo na okolje, v katerem si«. 

Tudi za Katarino je odgovornost odločitev in dejanje: »Ko sprejmem neko odločitev, za njo tudi stojim 

in hkrati sprejmem vse posledice«. Katarina opozori na to, da je tudi neodločitev odločitev.  

Teja se ob odgovornosti spomni na vlogo, ki jo imaš in za katero si odgovoren: »Odgovornost je to, da 

se zavedaš svoje vloge in da si odgovoren zanjo, da jo čim bolje opravljaš«. Ko si skavtski voditelj, je 

tvoja odgovornost, da »za nekoga skrbiš, da si odgovoren za njega«. Filip pravi, da je odgovornost 

»tista stvar, za katero sem odgovoren, v največji meri odvisna od mene«. Podobno meni tudi Maja: 

»Da znaš poskrbet za neki, da znaš opazit… prevzet kakšno nalogo«. Marko si odgovornost razlaga na 

povsem drug način. Zanj je odgovornost odgovor na poklicanost. Pravi, da je odgovornost »ful 

abstrakten koncept, ki ima več dimenzij«. Zdi se mu, da se odgovornost vedno veže do nečesa, da »če 

ni druge stvari, ne moreš bit odgovoren«. Odgovornost povezuje z odnosom, saj pravi, da je 

odgovornost »vzpostavljanje takega odnosa do te druge osebe oz. reči, države, do neke skupnosti …, 

ki je trajnosten, ki vzdržuje mene in njega, da oba dobivava, se razvijava, živiva«. Tudi Filip meni 

podobno, le da ne poudarja toliko nasprotne osebe. Pravi, da je odgovornost to, da »mora met odnos 

do te stvari, da mora poskrbet zanjo, da mora pazit nanjo, razmišljat o njej«. 

Intervjuvanci odgovornosti pripisujejo velik pomen. Nika pravi, da se je »nekateri ne zavedajo, ampak 

bi bilo prav, da bi se je, ker je neki ful pomembnega«. Jan, Maja in Bruno menijo, da je odgovornim 

ljudem lažje zaupati. A kaj ko ljudi, »na katere bi se lahko zanesel, zares primanjkuje«, meni Jan. 

Bruno meni, da je smisel odgovornosti to, da veš, kdaj je treba biti odgovoren (»kdaj preklopiš iz 

resnega dela na zafrkancijo«). Po njegovem mnenju mejo vsak sam določi, saj sam zase najbolje ve, 

kdaj je šel predaleč in je bilo ob tem drugim neprijetno.  
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Nika meni, da se da odgovornosti priučiti, medtem ko Bruno meni drugače: »Odgovornosti se po 

moje ne moreš naučit… si al pa nisi tak«. Teja zagovarja nekaj vmes, saj meni, da je mlajšim 

odgovornost dana, starejši pa se je lahko priučijo. Ina pa opozarja na razliko, »kdo kakšno 

odgovornost sprejme kot odgovornost, kdo pa se pri sprejemanju odgovornosti zgovarja na 

prostovoljstvo«. 

5.2.2 Kaj jim pomeni zaupana odgovornost? 

5.2.2.1 Doživljanje zaupane oz. sprejete odgovornosti 

Vsak intervjuvanec doživlja odgovornost na svoj način. Skoraj vsi izkušnjo odgovornosti opisujejo kot 

pozitivno. Ini zaupana oz. sprejeta odgovornost pomeni izziv. Pravi, da je »zmeri več al manj te stvari 

iskala, pač nek izziv zase, in zmerej sem vedla, da bom neki dobila«. Filip odgovornost povezuje z 

učenjem, saj pravi, da je odgovornost »res najboljša za rast pa za samozavest«. Odgovornost je tudi 

priložnost za osebno rast, meni Teja, Filip pa dodaja: »Sem čaku na priložnost, da bi se lahko izkazu in 

neki naredu«. Za Niko je odgovornost potrditev dosedanjega dela (»je potrdilo, da sem doslej v redu 

delala, da mi zaupajo še naprej«) in pohvala (»je bil tak fajn občutek, da so naju pohvalili«). Marko 

odgovornost doživlja kot unikatno poklicanost, ki jo ponazori s prevodom besedila neke angleške 

himne (»obstaja neka dolžnost, k jo moram naredit jst in je ne bo naredil noben drug kot samo jst… in 

noben drug v zgodovini sveta, ne zdej ne pol, ne bo imel iste življenjske naloge kot jst«).  

Odgovornost pa je lahko na nek način tudi breme. Nika pravi, da, kadar ji je zaupana velika 

odgovornost, čuti »ful odgovornosti«. Bruno pa meni, da je »odgovornost pač odgovornost, al je 

večja, al pa manjša«. 

5.2.2.2 Čustva in občutki ob zaupani oz. sprejeti odgovornosti 

Intervjuvanci so ob zaupani oz. sprejeti odgovornosti doživljali različna čustva in občutke. Bili so tako 

pozitivni kot negativni. Filip se je ob neki odgovornosti počutil, kot da je za vse sam. Pravi, da so mu 

bili »na začetku to kr močni občutki in nisem vedu, al bi kr pustu vse al nej grem naprej«. Kasneje je v 

pogovoru z drugimi ugotovil, da se tudi drugi kdaj tako počutijo in da moraš iti večkrat čez to, da 

prideš do tega spoznanja. Ino je bilo strah, ko se je zavedla, na kaj vse vpliva s svojim ravnanjem (»jst 

se 3, 4, 5 let nazaj nisem zavedala, da na taborni šoli, k maš 20 ljudi, da vplivaš na 20 stegov in s tem 

na tretjino Združenja«). Strah, da nima dovolj izkušenj (»sej nimam izkušenj, sej so ljudje, ki imajo več 

izkušenj«). Tudi Jana je bilo ob naloženi odgovornosti strah (»malo me je bilo strah, ker sem mel na 

skrbi tri fante, ki prhajajo v dobo svojeglavosti in pretirane živahnosti«). Filip svoj strah pred prvim 

nastopom v odgovorni funkciji opisuje takole: »Ful me je mučlo, kako bom jst to naredu. Kaj če bo kdo 

kr tako pred vsemi reku, to je pa tako brez veze. Kako se bom odzval, pa neke take stvari«. Prav 
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nasprotno pa se počuti Teja, ki pravi, da je ob svoji največji odgovornosti, ki jo ima pri skavtih, ni 

strah, ker ve, da ima podporo drugih voditeljev. Nika je v nekem trenutku, ko je sprejela odgovornost, 

čutila nemoč (»sem bila v dvomih, da nam bo ratalo, da mi bo ratalo jih zanimirat, da bodo 

sodelovali«). Maji je bilo na začetku, ko je dobila svojo prvo večjo odgovornost, težko (»nisem tolk 

samozavestna in mi je blo pol ful težko na začetku«). Tudi Janu je bilo ob neki priložnosti težko, ker ni 

vedel, kako naj se loti naloge. Negativna posledica sprejete odgovornosti je bila pri intervjuvancih 

tudi živčnost in občutek nekompetentnosti. Filip omenja še pritisk (»res nč ne smem narobe 

nardit«), občutek nujnosti (»sem kr mislu, da to mora bit, čeprou sploh ni nujno da bi blo«) in 

okupacijo misli (»ful me je okupiralo«, »sem šel v hribe, sem cel dan razmišljal o tem«). Maja je čutila 

veliko odgovornost (»takrat sem prvič začutla, da sem jst odgovorna, da se bo mel 40 ljudi fajn«). 

Veliko več kot negativnih je pozitivnih čustev in občutkov. Eden od njih je ponos. Filip pravi, da je bil 

ponosen na to, da ga vidijo kot primernega kandidata za tisto odgovornost (»sem se počutu, uau, kr 

mene vidijo«). Gal je bil ponosen, da je oskrbel rano sovrstniku in da je bila voditeljica zadovoljna. Jan 

je ponosen na to, da vztraja pri skavtih že deveto leto, Nika pa na svoj vod in na svoje skavtsko 

znanje. Ina pravi, da je »ponosna na to, da sem neki sposobna nardit«. Zaupana oz. sprejeta 

odgovornost je pri Niki povzročila navdušenje (»ko sem zvedla, sem bla ful vesela, pa navdušena… 

šele čez čas sem se zavedla, da sem sprejela ful odgovornosti«) in zadovoljstvo (»ampak pol se je fajn 

izpeljalo, pa sem bla ful zadovoljna, da je tko ratal«). Ina je bila hvaležna za zaupanje in vesela (»lohk 

neki novga sprobam«). Izkušnja odgovornosti je pri Maji pripeljala do večjega zaupanje vase pri 

naslednji odgovornosti (»že zaradi tega, ker sem bolj vase zaupala, da sem vedla, da je lahko, da ni 

nemogoče«). Nika pa pravi, da je preprosto »verjela vase, da mi bo ratal odpelat stvari«. 

Odgovornost je Marku vzbudila občutek, da je ljubljen (»ko začutiš to unikatno poklicanost, se ful 

ljubljenega počutiš«), Galu občutek, da je glavni (»takrat se mi je zdel, da mam jst eno odgovornost, 

da sem ta glavn«) in Janu občutek, da je vreden zaupanja. 

5.2.3 Katere odgovornosti prevzemajo pri skavtih in katere bi si še želeli prevzeti? 

5.2.3.1 Odgovornost pri skavtih 

Odgovori na to vprašanje so bili zelo obširni, poleg tega pa sem odgovore našla tudi pri drugih temah. 

Zaradi boljše preglednosti bom odgovore intervjuvancev razvrstila v več skupin. Najbolj smiselna se 

mi je zdela razvrstitev odgovornosti po starostnih vejah. Nekateri intervjuvanci so šli skozi vse veje 

(VV, IV, PP, voditelji), nekateri le čez nekatere. Nekateri niso v vseh prevzemali odgovornosti in jih 

zato tudi ne omenjajo. Nekateri so pripovedovali izkušnje iz svojih let pri skavtih, drugi izkušnje iz 

časa voditeljstva. 
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Odgovornosti v veji VV 

Intervjuvanci se spomnijo, da je bila njihova odgovornost pri volčičih opravljanje plenov in vodenje 

gruče. Teja, ki je voditeljica pri volčičih, pravi, da je vodnik gruče odgovoren, da se nalogo dobro 

opravi in da »stvar funkcionira tako, kot je treba«. Poskrbi za to, da so kroji članov v gruči urejeni, da 

navodila prenesejo na svoje člane, da jih naučijo obljubo, zakone in jim pomagajo pri vključevanju v 

skupino. Ne le vodniki gruč, ampak tudi drugi člani krdela morajo poskrbeti za svoje stvari, imajo 

določene naloge in zadolžitve, ki jih morajo opraviti (priprava točke za veseli večer, uvod v mašo, 

točke za orientacijo, plakat). Že to, da pridejo na srečanje, je njihova odgovornost, pravi Teja.  

Odgovornosti v veji IV 

Glede veje IV so intervjuvanci izpostavili funkcije, vlogo vodnika, sistem vodov in veščine. V vodu ima 

vsak član svojo funkcijo in vsaka funkcija ima svojo odgovornost. Najbolj odgovorna je funkcija 

vodnika oz. vodnice. Filip meni, da je ta element v skavtski metodi zelo močan. Nika ga opiše takole: 

»Na taboru, ko si sami kuhamo, sem jaz tista, ki določim, ene bodo dans zakurle, druge pomivale, 

tretje kuhale, pa se bomo zamenjale«. Poleg tega »spodbudim k temu, da bi bilo vseeno prav naredit 

tisto, kar je treba«. Jan je kot vodnik pripravljal vodovna srečanja, obveščal člane, jih učil skavtskih 

veščin, pripravil kakšen izziv za vse člane in organiziral potep. V vlogi vodnika mu je bilo najtežje 

takrat, ko je moral motivirati člane voda, ki niso redno hodili na srečanja. Gal se spominja, da se je 

kot vodnik požvižgal na pravila, »sam takrat so bla mal taka leta«. Sedaj, ko je že voditelj, vidi, da se 

vodnik nauči skrbet za svoje v vodu in ne samo zase: »Da ni on sam sebi namen, pa da pride samo na 

sestanek se zabavat«. Njegova izkušnja je, da »če ti daš vodniku nalogo, se on čuti odgovornega, da 

to preda naprej«. Katarina meni, da ima vodnik za svoja leta veliko odgovornost, saj kot »mlad človek 

niti še ne sprejema vse odgovornosti zase«, ima pa odgovornost do skupine. »Večina njegovih 

sovrstnikov nima take odgovornosti«. Filip pravi, da imajo vodniki »izkušnjo vodenja, izkušnjo bit 

izpostavljeni, ko kdaj kej ne rata«, kar pa je za njih velika prednost. Zato voditelji stremijo k temu, da 

ima velika večina članov izkušnjo biti vodnik oz. vodnica. Filip pravi, da je šele potem, ko je bil 

voditelj, videl, »kakšne spremembe so ti najstniki doživeli« prav zaradi te izkušnje. 

V vodu imajo vsi člani odgovornost, da redno obiskujejo srečanja, skrbno ravnajo z orodjem, 

spoštujejo naravo, ubogajo predstojnike in pomagajo. Vsak posameznik je odgovoren, da vod 

funkcionira. Nika meni, da njeni sovrstniki pri skavtih z neko mero odgovornosti, »ne mislijo sam na 

bedarije«. Že to, da ima vod srečanja sam, brez odraslih, je velika odgovornost.  
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Odgovornosti v veji PP 

Intervjuvanci glede prevzemanja odgovornosti v klanu niso povedali veliko. Maja pravi, da je imela v 

klanu zadolžitve na taboru: »Smo imeli en al pa dva dni za splanirat, kje bomo hodil, kaj bomo jedli, 

kaj bomo počeli, kje bomo spal, kaj bomo zvečer delal, molitve, igre, zabavni večeri«. Pravi, da so 

morali letos v klanu kakšno stvar več sami pripraviti kot pa prej (»če smo hoteli imet zanimiv 

program, smo ga morali sami pripravit«). Gal je dejal, da je v času PP pomagal pri izdaji glasila. Ostali 

sogovorniki omenjajo, da so bili v času klana na služenju v veji VV in IV. 

V veji popotnikov in popotnic k odgovornosti prispevajo trije osnovni gradniki PP: pot, skupnost in 

služenje. Ina jih razloži takole: »Pot je tisto neko postopno prevzemanje, pa vztrajnost bit na neki poti, 

za katero sem se odloču, pa it to pot, v katero verjamem, da lahko nekaj prispevam. Služenje kot to, 

da ugotovim, kje je tista potreba, da sem koristen, al je to doma, al pa v državnem zboru, kokrkol se 

bom odloču, da grem v tisto smer. In skupnost kot tisto, da delam dobro za skupnost.« Po mnenju 

intervjuvancev se klanovci odgovornosti učijo tudi preko služenja po vejah in izvajanja projektov. 

Marku se zdi pomembno, da je lastništvo projekta, ki se ga izvaja, od vseh: »Da se res vsi čutijo s tem, 

pa da vsak prevzame svojo vlogo«. Filip razmišlja korak naprej, saj se mu zdi, da klanovci nimajo le 

odgovornosti do svoje skupine, ampak tudi do širše skupnosti izven skavtov. Do nje lahko klanovce 

pripeljemo preko družbeno angažiranih projektov. Ina meni, da je naloga popotnikov in popotnic, da 

odgovarjajo tako na potrebe družbe, kakor tudi na potrebe stega. Pri tem naj se sprašujejo: »Kaj je 

zdaj tvoja odgovornost, kje je tvoje mesto in kam boš šel naprej«. 

Ko je bil Filip klanovodja, se je trudil, da je imel vsak član svojo odgovornost in da je vsak dobil 

občutek, kaj pomeni biti odgovoren za neko stvar: »So se tud pol čez leto znotraj skupine prepucaval, 

ti pa nisi tega naredu, pa si obljubu, pa imamo zaradi tega manj tega, unga, tretga«. Ugotovil je, da 

je zelo pomembna motivacija: »Klan rabi ful velik motivacije, pa ful eno močno identiteto«. Iti v tujino 

je bilo za mlade privlačno, medtem ko delat za druge ne tako zelo. »Pri tem prevzemanju 

odgovornosti je ful pomembno, da se mladi vidjo notr«, da oni pri tem »razvijajo svoje talente«. 

Voditelj pa mora biti pri tem potrpežljiv, saj je pri klanovcih potrebno kar nekaj časa, da začnejo 

prevzemati odgovornost. 

Glede stanja v veji PP so sogovorniki kritični. Filip meni, da je PP metoda dobra, ampak se ne izvaja 

tako dobro, zato bi se morala še razviti. Galu debate v klanu niso zadostovale in se je začel 

dolgočasiti. Prav zaradi pomanjkanja predajanja odgovornosti je zgubil motivacijo in začasno 

prenehal z obiskovanjem klana. Več kritik in predlog sem vključila v podpoglavje 'Nevarnosti in 

priložnosti vzgoje za odgovornost pri skavtih'. 
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Odgovornosti v času voditeljstva 

Tudi o odgovornosti glede voditeljstva se intervjuvanci niso preveč razgovorili. Govorili so predvsem 

o odgovornosti voditelja na splošno in odgovornosti v pomenu naloge oz. zadolžitve. Teja je na 

začetku svoje voditeljske poti najprej igrala kitaro, pomagala je na taboru, nato pa še v veji preko 

celega leta. Letos bo imela v SKVO-ju funkcijo blagajničarke. Drugi voditelji so izpostavili svoje 

funkcije: bili so voditelji v veji, odgovorni voditelji, projektni voditelji, voditelji na tabornih šolah, 

stegovodje, člani izvršnega odbora, itd. 

Gal je izpostavil odgovornost v pomenu odnosa. Pravi, da je šele v času voditeljstva razumel pomen 

vzgoje in svoje odgovornosti: »Takrat sem šele vidu, kako je treba«. Ko je bil na služenju v veji VV, se 

je zavzel za otroke, ki jih drugi otroci niso sprejeli medse: »Mi je šlo ful na živce pri volčičih, k je vedno 

tko, da kakšnega otroka ne marajo in ga tko izločjo«. 

Odgovornosti se po mnenju Katarine pri skavtih zavedamo, saj o njej tudi ozaveščamo (npr. na 

tabornih šolah in TZV-jih). Poleg tega se na vseh ravneh spodbuja, da naredimo nekaj dobrega za 

druge, »da pustimo svet mal boljši, kot smo ga dobil«, pravi Maja. 

5.2.3.2 Želje za naprej 

Temu vprašanju sem v intervjujih žal posvetila premalo pozornosti, zato so tudi odgovori bolj 

skromni. Nika, ki je sedaj še v četi, pravi, da bi se naslednje leto rada čim bolje vključila v klan, v daljni 

prihodnosti pa bi bila rada voditeljica veje IV, kjer bi bila vsaj približno tako uspešna kot vodnica. Tudi 

Jan, ki je star prav toliko kot Nika, si želi nekoč postati voditelj, saj so mu bili vsi voditelji vzor. Poleg 

njih mu je velik vzornik tudi sv. Janez Bosko, ki je mladim ponudil prostor veselja in ljubezni. 

Naslednje leto bo šel v klan, kjer bi bil rad reden in točen in »da bom izpolnil vse dolžnosti, ki jih bom 

v danem trenutku imel«. Maja, ki je nekoliko starejša od njiju in je trenutno v klanu, pravi, da bi glede 

odgovornosti z veseljem »kakšn dan več na taboru prevzela«. Dodaja še, da bi lahko naslednje leto vsi 

klanovci prevzeli več odgovornosti za projekt, »da bi sami od sebe mal več nardil, pa da bi bla jst tista, 

k bi spodbujala«. Teja si želi ostati voditeljica do konca študija, torej še dve leti. Katarina svojo aktivno 

skavtsko pot letos zaključuje. Z ostalimi intervjuvanci o tej temi nisem govorila. 

5.2.4 Kateri dejavniki oz. lastnosti vplivajo na različno prevzemanje odgovornosti med 

skavti? 

5.2.4.1 Kaj vpliva na odgovornost 

Na različno prevzemanje odgovornosti med skavti vpliva mnogo dejavnikov. Razdelila sem jih na tiste, 

ki so bolj povezane s posameznikom, in tiste v okolju. Na odgovornost pri neki osebi vpliva zanimanje 
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oz. veselje do odgovornosti. Nika meni, da »če kdo nima veselja izpolnit odgovornosti, verjetno ne bo 

tok izpolnil, kot pa nekdo, ki mu je to v veselje«. Teja meni podobno, saj pravi, da je »dost pomembno, 

kako to vlogo prevzameš, al si jo z veseljem prevzel al tebe to zanima al si na nek način prisiljen, ker ni 

bilo druzga, pa si reku, da boš ti«. Na to, kako nekdo prevzame odgovornost, vpliva tudi zavedanje 

odgovornosti (»al ti je pomembno, da delaš z neko odgovornostjo al sam tolk, da je«). Na 

odgovornost vpliva tudi zavedanje pomena voditeljstva, pravi Katarina, in pripisovanje vrednosti 

dani odgovornosti. Intervjuvanci omenjajo še zmožnost širšega vpogleda, zavedanje samega sebe, 

zavedanje posledic, prepričanje o lastnih zmožnostih (Gal: »Če se mi zdi, da sem močan na teh 

področjih, pol jo tud prevzamem«), usposobljenost in motivacijo. Kar nekaj jih meni, da na različno 

prevzemanje odgovornosti med skavti vpliva posameznikov značaj oz. osebnostne lastnosti, starost 

skavta in vrednote. Ena od njih je vera, ki po Galovem mnenju »lahko vpliva sam pozitivno, je en plus, 

dodaten bonus, ki te uči dobra načela, zapovedi in te stvari«. Na odgovornost vpliva tudi vložen trud, 

saj če nekdo dela »bo velik bolj pazu na vse, če pa dobiš vse, pol pa ne,« meni Bruno. Poleg vloženega 

truda vpliva na odgovornost tudi denarni vložek – ali si stvari sam plačuješ ali ti plačujejo starši. 

Bruno meni, da če plačaš sam za neko stvar, si tudi bolj odgovoren. Gal ima izkušnjo, da nekaterim 

prijateljem »ni blo treba narest, da bi dobil kakšno stvar« in zato tudi nimajo občutka odgovornosti. 

Filip in Katarina omenjata, da na odgovornost vpliva predhodna izkušnja odgovornosti. »Več izkušenj 

kot imaš, več vidiš, kaj je res neka odgovornost al pa neodgovornost«, meni Katarina in dodaja, da se 

pri skavtih pozna, »da smo že prevzemali neke večje odgovornosti in da nam zato ni vseeno, kaj se 

dogaja okrog nas«. 

To so bili dejavniki, ki vplivajo na odgovornost in so vezani na posameznika. Na različno prevzemanje 

odgovornosti pa vplivajo tudi dejavniki zunaj posameznika. Najpomembnejšo vlogo imajo po mnenju 

intervjuvancev starši in družina. Gal meni, da če je nekdo skavt, to ne vpliva toliko na njegovo 

odgovornost kot pa to, kakšno vzgojo je imel doma. Ina pravi, da te ravno starši naučijo prevzeti 

odgovornost, »vse ostalo te lahko samo krepi«. Pomemben je njihov zgled. »Tko kokr si ti vidu svoje 

starše, kokr si ti vidu voditelje, na tak način boš tudi ti prevzemal stvari«, meni Ina. Teji se zdi, da je 

pomembno, kako starši, skavtski voditelji ali učitelji predajo odgovornost in kako te kasneje 

spremljajo pri njej. Poleg družine na odgovornost po mnenju intervjuvancev vplivajo tudi druge 

vzgojne ustanove, prijatelji, sovrstniki, sorodniki in širše družbeno okolje. Prijatelji in sovrstniki še 

posebej mladostniku veliko pomenijo, zato je vpliv toliko večji. Gal pravi, da »mlade potegne družba, 

kako drugi ravnajo, kaj počnejo, jim sledijo in ne mislijo s svojo glavo« in je zato tudi manj 

odgovornosti. Ina meni, da mlade današnja družba »sili, da si zmer bolj egoističen in ne prevzemaš 

tolk odgovornosti za druge«. Potem so tu še družbene spremembe, ki tako ali drugače vplivajo na 

odgovornost družbe kot celote in posameznikov. Gal meni, da so »drugačne te stvari, kaj lahko otroci 
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delajo… družba hoče, da mladi še ne bi bili odgovorni«. Katarina opaža podobne pojave, ki jih 

povezuje z družbeno klimo in trenutnim načinom življenja. »Če je na splošno v družbi neka klima 

apatičnosti, bo posledično verjetno zelo malo odgovornosti«. Marko meni, da so bili včasih otroci prej 

pripravljeni na življenje (»otrok je bil pri dvanajstih letih sposoben iti s trebuhom za kruhom«) in jim 

zaradi tega ni veliko manjkalo v življenju. »Okolje jih je že prej stimuliralo, da so se tolk nabildal do 

takrat«. 

Sogovorniki so v pogovoru omenili še nekaj drugih dejavnikov, ki vplivajo na različno prevzemanje 

odgovornosti. Teja poudarja pomen podpore sovoditeljev (»kok maš podpore sovoditeljev pr skavtih, 

al si ti sam al se ta odgovornost deli med vse«) in razpoloženja v nekem trenutku (»mogoče tud od 

trenutne situacije, kako se ti počutiš«), Katarina pa omenja še možnost imeti priložnost (»dejavnosti, 

ki omogočajo mlademu, da ima sploh priložnost prevzeti neko odgovornost«). 

5.2.4.2 Razlogi za prevzemanje odgovornosti 

Ker se mi zdi, da na to, kako odgovorno opravljaš neko nalogo oz. kako odgovoren si, vpliva tudi 

razlog, ki je botroval odločitvi za neko odgovornost, sem intervjuvance vprašala za njihove razloge. 

Velika večina jih meni, da preden sprejmejo odgovornost, premislijo, koliko časa jim bo vzela neka 

odgovornost. Filip in Teja menita, da sta pomembna navdih in navdušenje. »Nekje si bil, te je nekaj 

navdušlo in si reku, da boš«, pravi Filip. Filip omenja tudi miselni napor (»kolk miselnega napora mi 

bo to vzelo oz. kolk me bo to okupiralo«). Ina ob prevzemanju odgovornosti razmišlja o tem, kaj ji bo 

nova odgovornost prinesla (učinek) in če je ona prava za to funkcijo, Filip pa o tem, kakšne posledice 

mu to prinaša (»kolk lahko jst na nekem delovnem mestu al pa nalogi  v resnici dosežem«).  

Eden od razlogov za prevzemanje odgovornosti, ki ga omenjajo intervjuvanci, je izziv. Ina 

odgovornost sprejme zaradi novih izzivov, preko katerih napreduje. Pravi, da »rabiš po vsake tolk 

časa premik… nek nov izziv rabiš, da lohk greš naprej, ker ne moreš več dat, nimaš tolk energije, 

zanosa in težje kaj daš«. Teja pa meni, da odgovornost lažje sprejme, če ji je v izziv in se lahko zraven 

česa nauči. Ina in Gal odgovornost sprejmeta, če jima ta nekaj pomeni (vrednost odgovornosti za 

posameznika). »Z večjim veseljem si vzamem dopust, pa rajš ne grem delat za dnar, pa delam 

prostovoljno, če mi neki ful pomeni«, pravi Ina. Odgovornost včasih sprejme tudi zato, ker čuti, da 

mora dati, kar je dobila: »K si enkrat tok zraven, vidš, kaj vse si ti dubu in kaj bi blo fer, da daš tud ti 

naprej in vidiš, da tud sam ful dobiš«. Gal pa pravi, da preden sprejme odgovornost, vedno preceni, 

koliko ga tista oseba, ki daje odgovornost, v resnici potrebuje.  

Intervjuvanci omenjajo še druge razloge za odločitev, da sprejmejo neko odgovornost: občutek 

sposobnosti (»da se čutim sposobno, da lahk t am pomagam«), podpora skupine (»če bi bila sama, 
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bi že bolj razmislila, al ja al ne«), potreba v okolju (kadar Gal opazi, da nihče ne prevzame 

odgovornosti (naloge), jo on prevzame), denar, velikost odgovornosti (»mi je bolj všeč, če je 

manjša«). Marko navede še nekaj drugih razlogov, ki se navezujejo predvsem na njegovo (trenersko) 

delo v službi. Ko sprejema naročila, mu je pomembna ciljna skupina, uporabnost teme za poslušalce, 

naročnik in ekipa, s katero dela. Marko pravi, da na odločitev za odgovornost pri njem vpliva splet 

različnih faktorjev – »na konc kr intuitivno preceniš, al se ti splača al ne«. 

5.2.4.3 Vzgoja za odgovornost v družini 

Eno od vprašanj se je navezovalo tudi na vzgojo za odgovornost v družini. Prav tako je bil to eden od 

dejavnikov, ki ga je omenilo večino intervjuvancev glede vpliva na različno prevzemanje 

odgovornosti. Vzgoja v družini po mnenju sogovornikov močno vpliva na to, kako in koliko bo nekdo 

odgovoren. Družini in staršem pripisujejo glavno vlogo pri vzgoji za odgovornost. 

Nika je odgovornosti navajena že od doma, ko je dobivala različne zadolžitve: »Pač, ko se meni reče, 

ni problem…  rečem ja«. Meni, da je vzgoja v družini zelo doprinesla k njeni odgovornosti, čeprav se ji 

zdi, da se da odgovornosti priučiti tudi kasneje. Tudi Jan ima doma različne zadolžitve, za katere 

pravi, da jih vsak vikend raje opravlja, saj mu v dijaškem domu ni treba skrbeti za nič. Maji se zdi, da 

se odgovornosti najprej naučiš doma, če se le dela na tem, da »starši ne naredijo vsega namesto 

tebe, ker morš tud sam za kej poskrbet«. Maji so doma dali na znanje, da če nečesa ne bo naredila, ne 

bo namesto nje noben drug. Tudi na šolskem področju: »Dobiš občutek, da moraš sam poskrbet, da 

boš znal, da boš lahko pol kasnej kej iz tega naredu«. Odgovornosti se je učila tudi iz posledic, ko česa 

ni smela. Tudi Filip meni, da otrok mora imeti določene odgovornosti, v katere se starši, kljub temu, 

da morda ne bo dobro narejeno, ne smejo vmešavati. Marko se glede tega strinja z njim, saj meni, da 

»kar otrok zmore, to otrok mora«. Ina pa meni, da »če te doma ne naučijo odgovornosti, bo zelo težje 

razumet odgovornost, tud če te bodo vsi drugi k temu navajali«. Enako meni Bruno: »Če te niso že v 

začetku vzgojili tako, da sprejmeš neko odgovornost, pa da si sam odgovoren za svoja dejanja, pol ne 

boš nikol, pol boš zmer pričakoval, da bodo drugi zrihtal zate«. 

5.2.4.4 Vera in odgovornost 

Starejšim skavtom sem zastavila vprašanje, kako po njihovem mnenju na odgovornost vpliva vera. 

Katarina meni, da vera na odgovornost vpliva preko vzgoje in vrednot, ki so ti posredovane. Vera k 

odgovornosti spodbuja z zapovedmi in priporočili. Za primer pove priliko o talentih iz svetega pisma, 

ki govori o tem, da jih moraš dajat naprej, da se bodo pomnožili. Katarina sporočilo te prilike čuti kot 

odgovornost, da ne zapravi svojega življenja, ampak da deli naprej. »Jst ne morem v luft gledat, če mi 

je nekaj podarjeno,« pravi. »Ker nam Bog neki podari, imamo neko odgovornost, da nekaj naredimo«. 

Katarina meni, da gre v (katoliški) veri za nekaj več kot samo pravila in zato tudi toliko časa drži. Po 
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njenem mnenju bi skavtstvo in katolištvo že zdavnaj propadlo, če bi ostajalo na konvencionalni ravni. 

»Ne bi bilo take tradicije, dvatisočletne al pa sto pa še nekaj letne«. Katarina še poudarja, da je treba 

vero in vse to doživeti na zelo osebnem nivoju, kakor tudi skavtstvo. »Treba je ponotranjit to idejo, 

drugače odpade vsa odgovornost«. O veri in odgovornosti sem se pogovarjala tudi z Markom. On 

meni, da ima zares verujoči človek »čist drug koncept odgovornosti«. V mislih ima človeka, ki se je že 

zares srečal z Bogom in je z njim vzpostavil odnos. Odgovornost je zanj odgovor na poklicanost: »Bolj 

odgovoren za tisto, za kar se čutiš poklicanega«. 

5.2.4.5 Odziv okolice na odgovornost 

Na različno prevzemanje odgovornosti lahko vpliva tudi to, kako se okolica odzove na odgovornost. 

Nika pravi, da ima občutek, da tudi drugi opažajo njeno odgovornost: »Moj vod je bil zadovoljen z 

mano… mi je to dalo neko energijo, da je to to, da bom še delala v tem smislu«. Maja je čutila 

podporo okolice in ji je bilo zaradi tega lažje pri izpeljavi naloge: »Cel let sem dobivala občutek, da 

lahko zaupam voditeljem, da ne bo krize, če neki ne bo tko, kokr smo se zmenili«. Ina ima eno 

negativno izkušnjo odziva okolice na njeno odgovornost. Ko se je prvič udeležila državnega srečanja 

voditeljev (op. njeni bivši voditelji pa tega niso počeli), je dobila opazko na svojo prisotnost, ki jo je 

prizadela.  Nanjo se je odzvala z obrambo: »Jst pa, prosm, ne, nisem jst kriva… puste me, drgač sploh 

ne pridem več. Tak ful bedn filing je bil,« pravi Ina. Katarina je imela dobre izkušnje z odzivom okolice. 

Čutila je podporo, nekajkrat pa tudi nestrinjanje. Vendar se ji zdi logično, da kakšna večja 

odgovornost prinese tudi nestrinjanje z njenim delom. Na začetku ji je bilo to težko sprejeti, vendar 

danes razume. Filip ima izkušnjo, da je pri svojem delu v okolici naletel na različne odzive. Razmišlja, 

da je mogoče tud »ful odvisno od tega, kakšne odzive pričakuješ«. Če si nesamozavesten, te bo kritika 

drugega prizadela, meni Filip, »kr iščeš, kr čakaš, prčakuješ, da se bo nekdo obregnu vate«. Njemu se 

je to na začetku dogajalo in je kar čakal na kakšno pripombo, še posebej zato, ker se ni čutil 

kompetentnega. »Ko pa večkrat prevzameš odgovornost, ti je jasno, da se izpostaviš, da boš neki 

naredu in da to ne bo vsem všeč«. In če te nekaj ljudi pokritizira, to še ne pomeni, da je bilo na 

splošno slabo. Filipu se zdi, da se celoto naučiš videti šele čez nekaj časa. 

Filipu se zdi pomembno, da mladi dobijo odziv na njihovo odgovornost. Priznanje s stališča odraslih 

mladim veliko pomeni, še posebej mladostniku: »Lih to sporočilo odgovornosti, zaupam ti… mi teb 

tolk zaupamo, da boste šli sami tja in boste prespali in si ti zdej odgovoren za to«. 
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5.2.5 Kako skavtski voditelji vidijo svojo vlogo pri spodbujanju odgovornosti? 

5.2.5.1 Vloga voditelja pri spodbujanju odgovornosti 

Čeprav vsi intervjuvanci niso voditelji, sem to vprašanje zastavila vsem. Najprej bom predstavila, kako 

vlogo voditelja vidijo udeleženci (Nika, Jan, Maja, Bruno), nato pa še, kako jo vidijo voditelji (Teja, Gal, 

Ina, Filip, Katarina, Marko). 

Kako jo vidijo udeleženci? 

Udeleženci menijo, da je vloga voditelja pri vzgoji za odgovornost spodbujanje, pohvala, podpora 

(Jan: »Ko sem jim pokazal načrt vodovega potepa, so mi povedal svojo kritiko in mi dal še ene par 

idej«), usmerjanje (Nika: »Pokazat posledice, približat posledice, kaj se zgodi, če nekdo ne sprejme 

odgovornosti«) in spremljanje (Bruno meni, da z osebnim spremljanjem in pogovorom lahko 

ugotoviš, kaj nekdo potrebuje). Voditelji k odgovornosti spodbujajo tako, da zaupajo. Niki to 

pokažejo s tem, da ji dajo neko odgovornost. Večina jih izpostavlja, da je pomemben voditeljev zgled.  

Bruno pravi, da »če hočeš ti enga navadit na pravilno postavljanje ognjišča, se bo ful prej navadu, če 

ti prej isto nardiš«. Maja pa kljub temu, da je še v klanu, razmišlja, da bo odgovornost spodbujala 

tako, da bo tudi sama odgovorna, da ne bo samo govorila, ampak tudi pokazala. Janu se zdi 

pomembno, da so voditelji vedno na voljo (»voditelji so ljudje, ki so vedno tam, ko jih potrebuješ«), 

na primer za vprašanja (Bruno: »Če sem kej rabu… sem zmer lohk vprašu, pa sm odgovor dubu«). 

Bruno glede vloge voditelja še doda, da je pomembna komunikacija (»morš rečt, če ti neki ni kul«) in 

zainteresiranost voditelja (voditelj ne sme dajati vtisa, da mu je vseeno). Jan meni, da je naloga 

voditeljev tudi pametno razdeljevanje izzivov in nalog, katerim bodo kos. 

Kako jo vidijo voditelji? 

Voditelji svojo vlogo vidijo precej podobno. Prav tako menijo, da je njihova vloga spodbujanje (Filip: 

»Ti si tako dobr, kokr da si že skor voditelj. Mi teb tolk zaupamo, da boste šli sami tja in boste prespali 

in ti si zdej odgovoren za to«), podpora (Ina:»Kakšno podporo kdo rabi v kakšnem trenutku, je 

odvisno od stopnje, kjer si«), spremljanje na skavtski poti (Ina: »Tisti, ki spremlja, opazuje, kaj je tisti 

drugi sposoben«), usmerjanje (Ini se zdi pomembno, da zna voditelj skavta usmeriti v tisto, kar 

najbolj zna, za kar pa je pomemben osebni stik), zaupanje (Katarina: »Mislm, da mora vsak voditelj 

zaupat, da bodo zadevo speljal še mal boljš, kokr pa mislimo«) in zgled (Katarina: »Če bo mlajši videl, 

da je nek voditelj, tako pa tako ravnal v določeni situaciji in da je blo to ravnanje odgovorno, bo on v 

podobni situaciji znal posnemat«). 

Poleg vsega naštetega pa dodajo, da je vloga voditelja zagotavljanje stalne rasti in prevzemanja 

odgovornosti, dajanje in pripravljanje priložnosti, prepuščanje odgovornosti mlajšim oz. uvajanje 
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voditeljev za sabo (Ina meni, da če si ljudi za sabo dobro uvedel, bodo lahko prevzeli stvari in jih 

vodili). Pomembno je tudi, da se voditelj zaveda svoje odgovornosti (Teja: »On je odgovoren, pa še 

druge mora učit odgovornosti«) in da druge ozavešča in usposablja za pravno in moralno 

odgovornost. 

5.2.5.2 Predajanje odgovornosti  

O tem, kako predajati odgovornost, imajo intervjuvanci veliko idej in izkušenj. Zaradi boljše 

preglednosti in jasnosti tega vprašanja, sem njihove odgovore razdelila v tri sklope. Vprašala sem, 

kdaj, kako in komu predati odgovornost. 

Kdaj? 

Intervjuvanci menijo, daje treba odgovornost predajati postopoma. Voditelj mora znati oceniti »kje je 

in koliko zna« nekdo, meni Katarina. Najmlajši naj dobivajo manjše zadolžitve, nato pa vedno večje. 

Pri skavtih se začne s tem, da otroci redno prihajajo na srečanja, nosijo kroj in opravljajo različne 

zadolžitve v skupini. Ko voditelj oceni, da so pripravljeni na novo odgovornost, jim jo podeli, oz. ko 

jim uspe narediti eno nalogo, lahko dobijo novo, meni Gal. 

Kako? 

»Voditelj ima tukaj ključno vlogo, da proba ocenit pravo mero v vseh zadevah… in da zna predvidit 

posledice in na podlagi tega predat odgovornost«, meni Katarina in dodaja, naj bo odgovornost, tako 

časovno kot količinsko, enakomerno razporejena med ljudi. Gal opozarja, da moraš pri predajanju 

nalog paziti na to, da ne daš pretežke naloge, »da tok težke stvari daš, pa vseen tok lahke, da jih 

lahko oni nardijo«. Mlad človek naj dobi tako odgovornost, ki jo je sposoben opraviti, tako, da lahko 

vidi rezultate, »da vidjo, česa so sposobni«. »Včasih se sploh ne zavedaš, da nekomu naložiš preveliko 

odgovornost, ker ne poznaš vsega ozadja, ker ne veš za notranje strahove«, pove svojo izkušnjo Filip. 

Zato je po Tejinem mnenju pomembno, da se odgovornost predaja po delčkih oz. tako, da jo 

prevzameš v skupini. Mlajšim je potrebno dati konkretno navodilo, spodbudo ali opozorilo, še dodaja. 

Filip si pri predajanju odgovornosti pomaga z modelom, ki se imenuje 'situational leadership'. Na prvi 

stopnji ljudem dajemo natančna navodila, kaj naj naredijo. Na drugi stopnji mu 'prodajamo dobre 

ideje', kjer mu povemo, zakaj je dobro, da to dela. Na tretji stopnji že daš več odgovornosti, si le 

mentor, svetuješ in se pogovarjaš. Na četrti stopnji daš polno odgovornost. Problem je, če je nekdo 

na prvi ali drugi stopnji, pa se ti nimaš časa ukvarjati z njim, ali pa če nekdo misli, da je sposoben, pa v 

resnici ni in potrebuje veliko navodil. Problem je tudi, če nekomu na tretji stopnji daš preveč navodil 

in se ta zato počuti manj sposobnega. 
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Gal meni, da mora tisti, ki predaja odgovornost, tistemu, komur predaja odgovornost, nuditi pomoč 

in mu dati potrditev pri njegovem delu. Teja pa iz izkušenj ve, da tistemu, komur je predana 

odgovornost, pomaga, če se v skupini poudari njegova odgovornost, saj se je ostali člani potem veliko 

bolj zavedajo. Brunu se zdi pomembno, da tistemu, ki ima odgovornost, pustimo svobodo in proste 

roke (»men se zdi, da je boljš, če ti pustijo proste roke, da narediš sam tko kokr hočeš«) in jih pri tem 

ne popravljamo, kljub temu, da bi mi storili drugače. Tudi spremljanje starejših pri odgovornosti je 

zelo pomembno (Ina: »čČe ne bi imela takrat na tistih dveh tabornih šolah določenih ljudi, ki bi me 

postopoma vlekli naprej, pa vzel v svode, pa ne bi vidla, kako se kaj dela, pa kako kej je, bi verjetno 

kmal nehala«). 

Filip je v intervjuju spregovoril o izkušnji dela z mladimi. Iz izkušenj ve, da mladi ne bodo šli nekaj 

delati samo zato, ker je dobro, ampak mora biti zadeva dovolj akcijska. Pomembno jim je, kaj bodo 

dobili, »pa ne v finančnem smislu, ampak v smislu učne izkušnje, pa napredovanja«. Če bodo mladi 

»ugotovil, da v nečem napredujejo, da so dobri, bodo delal. Če pa ugotovijo, da je neki sam tko, pa da 

jim gre na živce, pol pa ne bodo delal.« Mlade motivira izziv, resničnostni šov, »tko neki, da bolj 

zapali«. 

Komu? 

Intervjuvanci na to vprašanje ne dajo celovitega odgovora. Marko meni, da »nekdo starejši ali bolj 

odgovoren delegira odgovornost mlajšemu ali pa osebi, ki do takrat še ni toliko prevzemala 

odgovornosti«. Pri tem je pomembno, da poznaš človeka, njegove vrline, lastnosti in izkušnje, meni 

Katarina. Tudi Gal je enakega mnenja, saj pravi, da moraš opazovati ljudi in videti njihove močne 

točke. Po Filipovem mnenju je oseben odnos pri predajanju odgovornosti bistvenega pomena. Pri 

skavtih odgovornost predajajo predvsem voditelji, v nekaterih primerih pa tudi vodniki v četi. Zato 

voditelj ne bo dal za vodnika nekoga, ki še ni zrel, meni Gal.  

Za konec tega poglavja bi rada dodala še Markov pogled na predajanje odgovornosti. Marko meni, da 

je delegiranje nalog in zaupanje bistveno. Vendar je na žalost vodenje, ki je nadpomenka delegiranja, 

danes v krizi, saj že kot narod, kot kultura ne znamo prevzeti odgovornosti. Marko meni, da je 

»beseda vodenje, prevzemanje odgovornosti, biti vodja, imeti vizijo« pri nas osovražena in zato 

podcenjena. 
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5.2.5.3 Kako vzgajati za odgovornost 

Na to težko vprašanje so intervjuvanci deloma odgovorili že v prejšnjih dveh poglavjih. Zato v tem 

zbiram najbolj ključne misli in napotke. 

Teja meni, da je za vzgojo za odgovornost »treba najti prave metode«. Ena od njih je skavtska 

metoda, ki ima osem elementov (obljuba in zakoni, delo v majhnih skupinah, učenje z delom, 

samovzgoja, dejaven odnos med mladimi in odraslimi, simbolna govorica, dejavnosti na prostem, 

služenje v družbi) in za katero Katarina meni, da v celoti spodbuja odgovornost. Marko pravi, da je to 

čarobna formula za vzgojo za odgovornost. Po njegovem mnenju delitev vlog, hierarhična struktura in 

zaupanje nalog zelo spodbujajo odgovornost, kakor tudi to, da »moraš plavat, kljub temu, da 

predhodno še nisi bil stestiran na isti ravni«. V skavtsko metodo spada tudi učenje z delom, ki ga 

izpostavlja Filip. Voditelji so ga k odgovornosti spodbujali tako, da so ga vrgli v vodo in je moral 

plavati. Tudi Katarina meni, da je dobra izkušnja, če na lastni koži občutiš, kaj je odgovornost. Eden 

od elementov skavtske metode je obljuba, ki spodbuja odgovornost do sebe, do drugih, domovine in 

Boga. 

Za odgovornost voditelji vzgajajo tudi z zgledom (Teja: »Da ti kot voditelj pokažeš odgovornost, da jo 

oni začutijo«) in osebnim odnosom (Marko: »V šoli težko vzgajaš za odgovornost, ker ni tega 

osebnega odnosa«). V ta odnos spada spodbujanje, spremljanje, usmerjanje, podpora in zaupanje, ki 

sem jih omenila že prej. Da bodo mladi lahko odgovorni, jim je treba dati in ponuditi priložnosti, da 

bodo lahko krepili svojo odgovornost, meni Katarina (»dat mladim neko priložnost, pa tud 

odgovornost, da iz svojega življenja nekaj naredijo«). Če bodo lahko pri tem kreativni, bodo toliko bolj 

motivirani. Skavtska metoda že sama po sebi ponuja veliko priložnosti za to, vendar jih z 

načrtovanjem in vrednotenjem programa lahko povečamo, meni Teja.  

5.2.6 Kakšne so po njihovem mnenju razlike v odgovornosti med mladimi, ki so del 

skavtske organizacije, in tistimi, ki niso? 

5.2.6.1 Mladi in odgovornost 

Za začetek bom na kratko strnila mnenja intervjuvancev o tem, kakšno se jim zdi stanje odgovornosti 

med mladimi, nato pa v naslednji točki predstavila še specifike povezane z mladimi v skavtski 

organizaciji. Intervjuvancem sem zastavila vprašanje, ali se jim zdi, da so mladi danes odgovorni. 

Bruno meni, da mladi na splošno niso odgovorni, saj »preveč ždijo za računalnikom, tud skavti, pa 

delajo vse po liniji najmanjšega odpora…  pa nič se jim ne da več«. Poleg tega po njegovem mnenju 

pri petnajstih letih še ne moreš biti odgovoren, ker drugače »nimaš nč od življenja«. »Odgovoren 
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rataš pol k se zresneš, pri šestindvajsetih, sedemindvajsetih«. Brunu se zdi, da mladi preizkusijo veliko 

stvari, ki niso kul. »Valda morjo probat«, pravi in dodaja, da ni pametno, da mladi neumnosti 

ponavljajo. Zdi se mu, da starši danes od otrok preveč pričakujejo in veliko otrok ima zato težave: 

»Eni se zlomjo, pa gredo v droge, alkohol, al kej tazga, enim je vseen, pa niso nikol odgovorni, enim pa 

to ustreza«. Brunu se zdi pomembno, da se za odgovornost vzgaja do pubertete, ker je kasneje 

prepozno: »Če imajo tiste vrednote že vcepljene, pol jih imajo do takrat. K pol zbezlajo, pr dvajsetih se 

pa vrnejo nazaj, začnejo spet mal razmišljat«. 

Katarina današnje mlade sicer vidi kot odgovorne, vendar čedalje manj, saj se pozna vpliv načina 

današnjega življenja: »Starejše generacije jih vidimo kot manj odgovorne in verjetno tudi so manj 

odgovorni za svoja leta, kot so bile prejšnje generacije. Ampak mislim, da je to predvsem zaradi 

načina življenja, kako so bili vzgajani… niti nimajo priložnosti, ker jim jih odvzamejo drugi.« Ti drugi so 

npr. starši, ki »enostavno ne prepustijo tiste odgovornosti, ki jo bodo enkrat pač morali sprejeti«. 

Nekateri mladi sicer sprejemajo velike odgovornosti in izpeljujejo veliko projektov, medtem ko drugi 

mladi niso vključeni nikamor in »niti ne odgovarjajo niti predlagajo«.  

Filip meni nasprotno – po njegovem mnenju so mladi na splošno odgovorni. Zdi se mu, da mladi 

razmišljajo o stvareh in da jih skrbi. »Se mi zdi, da še nisem srečal mladega, ki bi mu bilo vseeno«, 

pravi Filip ter dodaja, da je »ful odvisno od izkušnje, ki jo imaš z mladimi, težko je posploševat«. Zdi se 

mu, da kljub krizi veliko mladih dela, da zaslužijo denar, »so odgovorni, poskušajo poskrbet zase«. O 

širših družbenih temah pa mladina ne razmišlja. Vsak, ki je vključen v kakšno organizacijo, ima po 

njegovem mnenju podobna izhodišča. Sicer pa se mu zdi pomembna izkušnja odgovornosti, saj so 

največje razlike med mladimi, ki so kam vključeni, in tistimi, ki niso nikamor. 

Podobno meni Ina, ki vidi razlike med mladimi prav v vključenosti v organizacijo. Meni, da »tisti, ki se 

združujejo v neke organizacije, prej prevzamejo odgovornost in se odgovornosti zavedajo, kot pa 

neorganizirana mladina«. Po njenem mnenju lahko to posplošimo tudi na skavte. Ker so v 

organizaciji, so bolj odgovorni in se bolj zavedajo, »kaj v družbi lahko spremenijo oz. vidijo, kaj se v 

družbi sploh dogaja in se probajo na to odzvat«. Sicer pa Ina pravi, da težko odgovori na vprašanje, ali 

so mladi danes odgovorni, saj sta danes dejansko dve mladini. Ena skupina so mladi med 15. in 23. 

letom, druga med 23. in 30. letom. »Pri 23. letih se bolj zavedaš odgovornosti do družbe in da boš 

sam sebi ustvaru neki, kar bo tud za družbo«, medtem ko se prej »pa bl sam do sebe zavedaš«. Ina 

meni, da mlade današnja družba sili v to, da si »čim manj odločen in se prepuščaš trenutku«. Zdi se ji, 

da »bi vsi radi mel vse, pa so povsod na po mal«. Opaža, da se mladi težko odločijo, kaj bi počeli 

naslednje leto ali še leto potem. In ta trend se pozna tudi pri skavtih, saj se voditelji ne upajo odločati 

za funkcije, ki zahtevajo daljši staž dela. Inina izkušnja je, da se nekaterim zdi, »da si krut, če od 
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nekoga zahtevaš, da se za tri leta odloči«. Sprašuje se, »če se lahko določiš, da boš šel za tri leta 

študirat, zakaj se pa ne moreš odločit, da boš tri leta voditelj«. Verjame, da se je mladim težko 

odločiti in da nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, vendar je pomembna pripravljenost za neko stvar, »še 

zmer je una tvoja odločitev, al si zdej pripravljen bit to al ne«.  

Tudi Marko je imel pri vprašanju podoben problem kot Ina, saj se mu zdi, da mladi niso enotna 

skupina. Po njegovem mnenju ni več ene mladine, ampak jih je več. Ta sociološki pristop, ki gleda na 

mlade kot skupino, se mu ne zdi povsem pravilen. Meni, da so taki in taki mladi. Na nekem 

predavanju je nekoč slišal, da danes »mladi živijo le ponoči, ker jih podnevi nihče ne potrebuje«. Ta 

stavek mu je dal misliti: »Kdo jih sploh kliče, kdo jih sploh potrebuje zares?« 

5.2.6.2 Razlike med skavti in neskavti 

Ker sem želela izvedeti, ali ima vzgoja za odgovornost pri skavtih kakšne učinke na mlade, sem 

intervjuvance vprašala, kakšne so po njihovem mnenju razlike med tistimi, ki so vključeni k skavtom, 

in tistimi, ki niso. 

Intervjuvanci menijo, da (so) skavti: 

- bolj prijazni (Nika); 

- bolj odprti za nove stvari – »se mi zdi, da si skavti upamo tud več novga sprobat« (Maja); 

- bolj odprti do sočloveka – »k jst si ne predstavljam, da bi šel kdo, k ni skavt, do kakšne hiše, pa 

vprašu, če bi lahk mal vode« (Bruno), pri skavtih se učimo spoštovanja do drugih ljudi, »da ti pač 

nisi sam za vse« (Teja), pri skavtih se poudarja odprtost do sočloveka »zmer je nov folk, ampak 

nikol se ni problem vključit… nobene selekcije ni, ta se pa zdej ne bo z nami pogovarjal, vsak je 

dobrodošel« (Bruno); 

- hitreje sprejemajo drugačne ljudi (Maja); 

- bolj aktivni (Jan), bolj aktivni kot prostovoljci (Maja); 

- bolj odgovorni do narave (Teja); 

- vredni zaupanja – če se s skavti nekaj zmeniš, to res hitro naredijo, kar pa ne pomeni, da drugi 

niso taki (Maja);  

- delavni – »navajeni, da je treba neki nardit« (Maja); 

- bolj odgovorni na nekaterih področjih: do samega sebe, družine, osebnega sveta, širše 

skupnosti, skavti začutijo več odgovornosti za stvari, ki se dogajajo okrog njih (Filip), na splošno 

so skavti bolj odgovorni, so pa seveda eni bolj, drugi manj, kar pa verjetno izhaja iz vzgoje (Ina); 

- bolj razmišljajo s svojo glavo – »ker vseen dobijo take naloge, da jim ni vse na pladnu podano, se 

morajo mal sami znajdit, morjo kdaj kakšno alternativo najdit« (Bruno); 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

87 
 

- imajo širši spekter vsega – »sem doživel več kot drugi… mam enga sošolca, k je moj letnik in ma 

redno službo. Ampak njegov svet je, gre na šiht, pa domov, pa v trgovino. To je pač njegov svet, nč 

druzga ne ve, ne pozna« (Bruno); 

- navajeni delati v skupini – če si pri skavtih, je velika verjetnost, »da si vodu neko vejo al pa mel 

nek projekt čez, si delal z ljudmi, si navajen, da se skregaš z njimi, da si skup z njimi, da si 

pripravljen podredit svojo vizijo neki večji ideji. Neke izkušnje imaš, ki jih drug nima« (Filip); 

- iščejo razloge za neuspeh pri sebi – ko gre nekaj narobe, se pri skavtih razmišlja, kaj sem narobe 

naredil in kaj lahko drugič bolje naredim, drugi pa takoj iščejo zunanje dejavnike, zakaj je neki šlo 

narobe, »in pol ful težko ven splezaš, če sam nisi sposoben vidit, kaj si naredu narobe« (Filip); 

- vemo, kje je meja med šalo in resnostjo, »men se zdi, da sem že tolk tega dal skos, da bom prej 

vedu, kdaj je dost zafrkancije, kdaj je treba pa resno razmišljat« (Bruno);  

- imajo več lepih spominov – »na prvi pogled nismo drugačni, imamo pa definitivno več lepih 

spominov na preživljanje časa v naravi, spoznavanje tujcev na pohodu, ročnih spretnosti« (Jan). 

Intervjuvanci so se pri odgovorih usmerili predvsem na skavte, nekateri pa so povedali tudi mnenje 

glede tistih, ki niso vključeni v skavtsko organizacijo. Bruno meni, da tisti, ki niso pri skavtih, ne 

razmišljajo s svojo glavo, ampak sprašujejo starše: »Če kej rabjo, bodo šli do njih, nč sami ne 

razmišljajo«. Teja pravi, da če nisi nikamor vključen, »verjetno ni tolk tega življenja v skupnosti«, ker v 

skupnosti »nis tolk ti v ospredju, ampak drugi«. Katarina pa vidi razlike med skavtom in neskavtom v 

aktivnem preživljanju prostega časa: »Že čist primer, kako bo en mlad sedemnajstletnik preživel svoj 

čas z vidika odgovornosti. Nekdo pr skavtih bo zdele mogoče speljal en projekt v nekem lokalnem 

okolju, npr. čistilno akcijo, pa bo tam, medtem ko en drug sedemnajstletnik neko soboto dopoldne, 

prespal.« 

Zdi se mi, da Gal zelo dobro povzame bistveno sporočilo vseh odgovorov: »Skavti so ena stvar, k je zlo 

dobra zaradi družbe, kakršna je tam, zaradi načina dela, ni pa to pogoj, da boš ti ful boljši od enih 

drugih, k niso skavti«. Glede odgovornosti Marko še pravi, da so skavti v njegovem času bili bolj 

odgovorni kot drugi, za danes pa ne ve, kakšno populacijo vsrkavajo skavti. »Ampak to ne pomeni, da 

skavti ful dobr vzgajajo za večjo odgovornost. Zagotovo je, da so bili bolj odgovorni, ampak al so že 

prišli notr bolj odgovorni, tega pa ne vem«.  
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5.2.7 Ali menijo, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov prevzemajo različne vloge in 

naloge v svoji okolici, lokalni skupnosti in družbi? 

5.2.7.1 Participacija na drugih področjih  

Vprašanje v intervjuju je bilo enako raziskovalnemu vprašanju. Zanimalo me je predvsem njihovo 

mnenje. Bolj točne in pravilnejše rezultate bi lahko dobila z drugim merskim instrumentom in 

kvantitativno raziskavo.  

Intervjuvanci po večini menijo, da so skavti aktivni člani družbe, vendar dejstvo, da si skavt, ni razlog 

za bolj aktivno sodelovanje v družbi. Povod za večjo participacijo skavtov v družbi pripisujejo vzgoji v 

družini in osebnostnim lastnostim posameznika. Marko meni, da to, da se skavti vključujejo v druge 

organizacije, ni toliko učinek organizacije, ampak značilnost oseb, ki se vpisujejo. Gal meni, da se tudi 

ljudje, ki niso skavti, dobro vključujejo v lokalno okolje. Ti pa dejstvo, da si skavt, verjetno pomaga, da 

lažje počneš druge stvari. Filip meni, da bi skavti načeloma morali biti bolj odgovorni, vendar ne ve, 

če smo. Katarina meni, da se mladi, ki niso voditelji, v lokalno okolje ne vključujejo zaradi tega, ker so 

skavti, saj je odgovornost po večini še vedno na strani staršev. Se pa vzgoja za odgovornost odraža pri 

voditeljih, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja okrog njih. Tudi Ina meni, da je večja verjetnost, da se bodo 

v lokalno okolje vključevali tisti, »ki gredo čez daljšo skavtsko pot« kot pa nekdo, ki pride k skavtom 

samo za leto ali dve. Teji se zdi, da »ti, k so pr skavtih, so tud drgje aktivni, pa majo druge funkcije, pa 

so tud drgje odgovorni«. Po njenih izkušnjah se mladi vključujejo v organizacije s podobno 

usmeritvijo: »Če si pri skavtih, boš verjetno bolj deloval v okviru župnije, če si pa gasilc al pa tabornik, 

boš spet mel druge kroge. Ampak vsi delujemo v neki organizaciji«. 

5.2.8 Dodatek 

Intervjuvanci so v intervjuju spregovorili še o učinkih skavtske vzgoje za odgovornost, njenih 

prednostih ter nevarnostih in priložnostih. Raziskovalnih vprašanj se tičejo le posredno, a se mi zdi, 

da pomembno doprinesejo k celoti. Poleg tega je bil eden od mojih treh namenov empiričnega dela 

diplomske naloge raziskati učinke skavtske vzgoje.  

5.2.8.1 Učinki skavtske vzgoje 

Eden od ciljev skavtske vzgoje je odgovornost. Lahko bi mu rekli tudi učinek. Mlajši intervjuvanci 

menijo, da se pri skavtih naučiš odgovornosti. Jan meni, da je odgovornost pri skavtih nadgradnja 

odgovornosti v družini. Teja meni, da se je pri skavtih naučiš na drugačen način, bolj v smeri tega, 

kako ti v družbi deluješ do drugih. Spodbuja se, da prevzameš odgovornost in je ne prelagaš na druge, 

meni Maja. Najprej si odgovoren le za en del naloge, potem pa odgovornost z leti narašča, menita 
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Nika in Maja. Pri skavtih mladi nismo odgovorni le zase, meni Gal, ampak tudi za otroke: »Prvič mi 

mladi dobimo, no, vsaj jst sem bil odgovoren za tolk velko skupino ljudi«. Tudi Filip izpostavi pomen 

izkušnje biti del skupine: »Skavti so kot že zelo mladi soočeni s tem, da je skupina odvisna tudi od njih 

… posledično se začnejo zavedat, da njihova dejanja vplivajo na celo skupino«. 

Pred petnajstimi leti, ko je bil Marko sam voditelj, so nekateri zaradi skavtov sprejeli pomembne 

življenjske odločitve. Tudi Filipu se zdi, da skavtska vzgoja vpliva na odločitve pri posamezniku. Meni, 

da pri skavtih »bolj dozori ta odgovornost do sebe, pa do tega, kaj bi radi«, poleg tega pa se pozna, da 

se skavti »pogosteje odločajo za družine in si znajo postavit prioritete«. Katarina pravi, da se vzgoja za 

odgovornost odraža predvsem pri voditeljih, ki so »dal že en proces skoz«. Voditeljem v primerjavi z 

njihovimi sovrstniki ni vseeno, kaj se dogaja okrog njih.  

5.2.8.2 Prednosti skavtske vzgoje 

Skavti imamo »jasno metodo, pa hkrati zelo jasno vizijo, namen, v kaj vzgajat«, pravi Katarina in 

dodaja, da se odgovornost krepi preko programa: sistema osebnega napredovanja in osebnega 

spremljanja ter postopnega prevzemanja določenih funkcij. Katarina meni, da voditelji pri otrocih in 

mladostnikih krepimo sposobnosti, »da bodo znal v življenju prej vidit, kaj so res pomembne zadeve, 

kaj so prioritete, kaj odgovornosti, da se znajo hitrejš odločat, da za tistim, kar so se odločili, tudi 

stojijo«. Katarina vidi skavtsko organizacijo kot zelo spodbujajoče okolje. Sama zase pravi, da so bili 

skavti »učno okolje, kjer sem se lahko učila te odgovornosti«. Skavtsko okolje je bilo kreativno, saj pri 

skavtih »počneš stvari, ki jih rad počneš, k so lahko drugačne, k jih drgje ne sprobaš« in to jo je 

motiviralo, da je stvari dobro naredila. Skavtsko okolje po Markovem mnenju mladim omogoča, da 

delajo nove in neznane korake ter krepijo odgovornost. In pri tem ni tako važno »čez kolk dnarja si 

postavljen… važn je, kolk je velik tist korak, k ga nardiš, kok je zate neki novga«. 

5.2.8.3 Nevarnosti skavtske vzgoje 

O nevarnostih in priložnostih skavtske vzgoje so spregovorili intervjuvanci sami. Ker se mi zdi, da 

dobro orišejo trenutno situacijo v našem Združenju in ker so dobra podlaga za nadaljnje razmišljanje 

o prevzemanju odgovornosti, sem jih uvrstila med rezultate.  

Ena od nevarnosti, ki preti voditeljem, je ta, da so vedno bolj utrujeni, ker morajo za otroke 

pripravljati vedno več programa. Gal to dejstvo pripisuje temu, da imajo otroci »vedno manj 

odgovornosti, ker gre vedno več odgovornosti na voditelje«. Zato bi bilo treba vodnike aktivirat, da bi 

sami naredili več pri pripravi sestankov. Tudi Katarina opozarja na to, »da je en otrok pri devetih letih 

sposoben si skuhat tri obroke na dan, poskrbet zase, pa še spelat kakšno zadevo za sovrstnike«. Vse 

prehitro se lahko zgodi, da bomo delali namesto njih. In če znajo nositi odgovornost že v veji IV, bi se 
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moralo tako nadaljevati tudi v veji PP, meni Filip. Tudi Ina se strinja z njim. V PP ne znamo graditi na 

odgovornosti, ki so jo izvidniki prej imeli, pravi, »prej je bil nekdo odgovoren za osem ljudi, pa je 

izvajal program, potem pa pride v klan, kjer kr naenkrat ni več odgovoren za nobenga, ampak sam še 

zase, voditelji pa furajo program«. Zaradi padca odgovornosti se lahko zgodi, da upade tudi članstvo. 

Prav o tem v intervjuju spregovori Gal. Padec članstva se lahko pojavi tudi pri voditeljih, ko voditelji 

niso najprej pomočniki, ampak kar že takoj odgovorni. Preskočijo vmesno stopnjo in se zato lovijo, 

pove Ina iz lastnih izkušenj. 

Marku se zdi škoda, da skavtski voditelji ne znajo iz skavtov potegniti njihovega potenciala. Meni, da 

ni pomembna količina raznovrstnih izkušenj v življenju, ampak sposobnost vztrajanja pri isti stvari in 

globina izkušnje. Imamo pa pri skavtih dobro strukturo, način dela je dobro definiran, da bi se lahko 

nekdo postopoma uvajal in na koncu postal »ful samozavesten in dober državljan«, meni Ina.  

5.2.8.4 Priložnosti skavtske vzgoje 

Intervjuvanci so spregovorili tudi o priložnostih, ki jih imamo skavti pri vzgoji za odgovornost. Ina 

meni, da bo glede na to, kakšna je družba, odgovornosti treba dati vedno večji poudarek. Dobro bi 

bilo, če bi čim več skavtov znalo videti skavte z 'večje razdalje', da bi videli, »kaj skavti kot taki 

delajo«. Pomembno se ji zdi, da voditelji vedo, k čemu stremijo pri vzgoji otrok in da ne gre pri delu 

za rivalstvo med vejami. »Če ti razumeš, do kje moraš otroka prpelat, ga boš do tja pripeljal, zato da 

bo un lohk pol naprej delu«. Bistvenega pomena se ji zdi osebni pristop, razumevanje koncepta 

skavtov in koncepta odgovornosti v Združenju.  

Filip meni, da bi morali skavti bolj delati na osebnem razvoju ljudi. Nedavno tega je bil na nekem 

seminarju v Angliji, kjer razvijajo program 'personal development'. Posledica tega programa je, da 

ljudje prevzemajo več odgovornosti. »Mogoče bi moral v tem smislu nardit en tak program«, pravi 

Filip, saj skavti na področju odgovornosti nimamo celovitega pristopa. Najprej bi bilo treba izboljšati 

že obstoječ sistem mentorstva in razvit programe znotraj metode PP. Voditelji veje PP bi morali biti 

starejši in na državnih srečanjih voditeljev bi jih morali motivirati in ozaveščati. Tudi Marko meni 

podobno. Pravi, da bi pri skavtih potrebovali »šolanje voditeljev že od volčičev naprej«, saj »nimamo 

narejenega programa, kako se bo vzgajal voditelj«. 

Katarini se zdi pomembno, da okrepimo odgovornost do organizacije. Pripadnost lokalnim enotam je 

močna, vendar potrebujemo močnejšo zavest, da smo del večje organizacije. Krepiti bi bilo potrebno 

tudi zavest o družbeni odgovornosti. »Kot aktivni, odgovorni državljani, imamo skavti še prostor, da 

bi lahko kaj naredili«. 
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5.3. Interpretacija 

V interpretaciji bom preko odgovorov na raziskovalna vprašanja predstavila glavne ugotovitve 

kvalitativne raziskave in jih poskusila povezati s teoretičnim znanjem. 

Kako si intervjuvanci razlagajo odgovornost? 

Odgovornost si intervjuvanci razlagajo zelo široko. Bruno in Gal si jo razlagata kot nalogo (prim. SSKJ, 

2005: odgovornost je »naloga, obveznost«), Ina in Katarina kot odločitev, da sprejmeš posledice 

svojih dejanj (prim. SSKJ, 2005: odgovornost je »dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo«), Teja, Filip 

in Maja odgovornost razumejo kot dolžnost, da izpolnjuješ svojo vlogo (prim SSKJ, 2005: odgovornost 

je »lastnost, značilnost tega, kar zaradi pomembnosti, posledic zahteva veliko znanje, skrbnost«). 

Marko in Filip pa si odgovornost razlagata v povezavi z odnosom (prim SSKJ, 2005: odgovornost je 

»odnos, pri katerem mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev za svoje delo, ravnanje«). Za Marka je 

odgovornost tudi odgovor na poklicanost, o kateri govorita tudi Šuštar (1995) in Kroflič (2007). 

Strinjam se z Markom, ki pravi, da je odgovornost zelo abstrakten koncept. Zdi se, da vsi vemo, kaj je 

odgovornost, a ko o njej spregovorimo, ugotovimo, da vsak nanjo gleda v drugačni luči. Moj namen ni 

bil najti pravilne definicije odgovornosti, ampak sem želela izvedeti, kaj vse si sogovorniki 

predstavljajo pod to besedo in v katerem pomenu besede jo najpogosteje uporabljajo. Prav zaradi 

tega razloga menim, da so vse razlage mojih sogovornikov pravilne in da ni napačnega odgovora. Je le 

pestra paleta vseh vidikov odgovornosti. Sama besedo odgovornost uporabljam v vseh njenih 

pomenih, morda nekoliko pogosteje v smislu naloge in odnosa.  

Kaj jim pomeni zaupana odgovornost? 

Tudi doživljanje odgovornosti je med intervjuvanci različno. Celo ena in ista oseba doživlja 

odgovornosti povsem različno. Sogovorniki odgovornosti sprejemajo kot izziv, učenje, priložnost, 

potrditev dosedanjega dela, pohvalo, unikatno poklicanost in breme. V njih se ob tem pojavljajo 

različna čustva in občutki. Tako pozitivna (ponos, navdušenje, zadovoljstvo, hvaležnost, večje 

zaupanje vase, občutek ljubljenosti, pomembnosti ter občutek, da si vreden zaupanja) kot tudi 

negativna (osamljenost, strah, nemoč, živčnost, občutki nekompetentnosti, pritisk, občutek nujnosti, 

okupacija misli). Seveda pa nimajo vsa negativna čustva tudi negativne funkcije. 

Sama menim, da ima pravilno predana odgovornost zelo pozitivne učinke na človeka. Vpliva na 

samozavest, samopodobo in spreminja pogled na sebe v odnosu z drugimi. Dobra izkušnja nam 

omogoča, da naslednjič lažje sprejmemo odgovornost, slaba pa nas pri prevzemanju nove ovira. V 

primeru, da odgovornost ni predana pravilno, da nismo bili dovolj usposobljeni, zreli ali pa nismo 
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imeli dovolj podpore, so lahko negativni občutki prisotni ves čas. Zato ne bi bilo odveč, če bi imeli o 

predajanju odgovornosti več znanja. V tej raziskavi sem ugotovila, kakšne učinke ima skavtska vzgoja 

na teh deset posameznikov, zanimivo pa bi bilo videti celotno sliko. V mislih imam učinke skavtske 

vzgoje na celotno organizacijo kakor tudi na družbo. 

Katere odgovornosti prevzemajo pri skavtih in katere bi si še želeli prevzeti? 

Volčiči in volkuljice imajo dolžnost (odgovornost), da redno prihajajo na srečanja, skrbijo za urejenost 

kroja ter redno opravljanje (lovljenje) plenov. Še posebno odgovornost ima vodnik gruče, ki skrbi za 

mlajše člane svoje skupine. Dolžnost (odgovornost) izvidnikov in vodnic je izpolnjevanje skavtske 

obljube in spoštovanje skavtskih zakonov. Imajo odgovornost do voda, vsakega posameznika voda 

kakor tudi čete kot celote. Vsak posameznik imajo svojo funkcijo, ki jo mora vestno opravljati. 

Največjo odgovornost nosi vodnik, ki pripravlja srečanja in vodi vod. Popotniki in popotnice lahko 

svojo odgovornost pokažejo prav tako kot drugi mlajši skavti. Redno obiskujejo srečanja, se držijo 

skavtske obljube, opravljajo svoje zadolžitve. Poleg tega pa imajo odgovornosti pri različnih projektih, 

kakor tudi v veji, kjer služijo.  

Zdi se mi, da imajo vsi intervjuvanci vizijo, kaj bi radi počeli v prihodnjih letih, kljub temu, da se o 

svojih načrtih niso razgovorili. Kljub temu pa sem dobila občutek, da je samo po sebi umevno, da 

bodo skavtsko pot nadaljevali (razen dveh bivših voditeljev). Morda temu, da intervjuvanci ne vedo, 

kaj bodo počeli v prihodnosti, botruje dejstvo, na katerega je opozorila Ina, da je mladim danes težko 

reči, kaj bodo počeli čez nekaj let. Družba mlade sili v čim manjšo odločenost in živeti za ta trenutek. 

Sama sem bila še pred kratkim prepričana, da se meni to ne more zgoditi, da nisem taka. Vendar 

zadnje čase opažam, da je tudi meni težko zagotoviti, da bom neko nalogo opravljala dlje časa. Tu ne 

gre samo za vprašanje osebnosti, ampak prav zares za vpliv družbe, ki mlade sili v prilagodljivost, 

hiter način življenja in stalne spremembe. Po mojem mnenju je pomembno, da se tega vpliva skavtski 

voditelji, kakor tudi organizacija, zavedamo in ga vzamemo na znanje. Vprašanje vpliva družbenih 

sprememb na odgovornost in odgovorno odločanje odpira možnosti nadaljnjega raziskovanja. 

Kateri dejavniki oz. lastnosti vplivajo na različno prevzemanje odgovornosti med skavti? 

Glede na to, koliko dejavnikov vpliva na človeka pri prevzemanju odgovornosti, je razumljivo, da 

skavti različno prevzemajo odgovornosti. Intervjuvanci so jih našteli kar nekaj. Ena skupino 

dejavnikov sem poimenovala značilnosti osebe, kamor spadajo osebnostne lastnosti posameznika, 

njegov značaj, starost in vrednote. Druga skupina dejavnikov se navezuje na dojemanje samega sebe, 

tistega, ki sprejme odgovornost. Na to, kako bo nekdo prevzel odgovornost, vpliva prepričanje o 

lastnih zmožnostih oz. sposobnostih, zavedanje samega sebe in posledic, razpoloženje te osebe ter 
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pretekle izkušnje. Pomembno vlogo pri prevzemanju odgovornosti igra odnos do dane odgovornosti: 

zanimanje/veselje/navdušenje, pripisovanje vrednosti dani odgovornosti, motivacija, vložen 

trud/denar, potreba v okolju. V četrto skupino sem uvrstila dejavnike zunaj posameznika ali drugače 

rečeno – okolje: zgled staršev, vzgoja v družini, vzgojne ustanove, prijatelji in sovrstniki (podpora 

sovoditeljev), širše družbeno okolje, družbena klima in spremembe ter možnosti, ki dajejo priložnosti. 

Potem pa so tu še nekateri drugi vplivi na odgovorno vedenje pri posamezniku, ki sem jih omenila že 

v teoretičnem uvodu. To so posameznikove potrebe, želje ali cilji ter pričakovanja okolice, družbena 

pravila in norme.  

Zavedanje o dejavnikih, ki vplivajo na odgovornost, je koristno. Lahko pa je še bolj, če to védenje 

uporabimo v praksi. Menim, da lahko na to, kako je nekdo odgovoren, vplivamo. Osebnostne 

lastnosti bomo težko spreminjali, lahko pa posamezniku pomagamo, da spremeni pogled nase in da 

spremeni prepričanja o lastnih zmožnostih. Lahko mu omogočimo dobro izkušnjo odgovornosti, ki 

mu bo dala zagon za naprej. Kot voditelji imamo možnost, da poskrbimo za spodbudno in kreativno 

okolje ter ustvarjamo priložnosti. Eden od konkretnih načinov, s katerim lahko pomagamo 

posamezniku pri prevzemanju odgovornosti, je podpora. Teja je v pogovoru večkrat omenila, da ji pri 

prevzemanju odgovornosti veliko pomeni, če ve, da ima podporo skupine. Tudi Šuštar (1995) meni, 

da zavest razdeljene odgovornosti človeku lajša breme odgovornosti. 

Kot že rečeno, dejavnikov, ki vplivajo na različno prevzemanje odgovornosti, je veliko. Tiste, na katere 

nimamo vpliva, pustimo, tam pa, kjer lahko kaj spremenimo, stopimo v akcijo. 

Kako skavtski voditelji vidijo svojo vlogo pri spodbujanju odgovornosti? 

Vloga skavtskega voditelja je usmerjanje, spremljanje, spodbujanje, podpora, pohvala, zaupanje, 

zgled. Vsa ta dejanja so za otroka oz. mladostnika zelo pomembna, saj bo le tisti, meni Šuštar (1995), 

ki se bo čutil osebno nagovorjenega, izzvanega, poklicanega in dolžnega, dal osebni odgovor in 

sprejel odgovornost. Skavtski voditelj mora biti otroku oz. mladostniku na voljo, znati mora 

komunicirati in pokazati zainteresiranost. Poleg tega naj bi zagotavljal stalno rast in prevzemanje 

odgovornosti ter iskal in ponujal priložnosti, kjer bi skavti krepili svojo odgovornost. Kar precej stvari 

mora obvladati skavtski voditelj in njegova vloga ni lahka. Večina nalog je dobro znana vsem 

voditeljem, saj so na nek način samoumevne. Po mojem mnenju so še najmanj vešči predajanja 

odgovornosti in zagotavljanja stalne rasti. Ali pa morda sodim zgolj po sebi?  

Velika večina intervjuvancev je omenila, da je treba odgovornost predajati postopoma. Koliko 

odgovornosti, kdaj in na kakšen način jo predati, voditelj oceni sam. Uporabne in točne informacije 

bo dobil, če bo imel s skavtom dober osebni odnos in stik. Z osebnim spremljanjem bo na tekočem, 
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koliko njegove pomoči potrebuje skavt in kakšno odgovornost je pripravljen in sposoben sprejeti. 

Prijateljski stik je eden od načinov nagovora, o katerem govori Šuštar (1995). Čeprav uporablja 

besedo nagovor, pravzaprav misli na predajanje odgovornosti. Na pristen osebni odnos opozarja tudi 

Lesar (2002), ki pravi, da otrokovo zavedanje o odgovornosti lahko oblikujemo le preko dobrega 

medosebnega stika. Pri tem je voditeljem lahko v veliko pomoč skavtska metoda, ki v celoti spodbuja 

odgovornost. Vendar se z njo ne smejo zadovoljiti, ampak morajo z načrtovanjem in vrednotenjem 

programa iskati še druge priložnosti, ki bodo mladim omogočale, da bodo krepili svojo odgovornost. 

Kroflič (2007) je za spodbujanje razvoja odgovornosti oblikoval metodični model v treh etapah: 

1. Otrok preko odnosov prijateljstva in ljubezni razvija »odnosno odgovora-zmožnost in 

normativno naravnanost k pro-socialnim dejavnostim na najbolj avtentičen način« (str. 67). 

2. Otrok razvija občutek spoštovanja do konkretne osebe ali dejavnosti. 

3. Otrok se zaveda etičnih načel in humanističnih zahtev, ki zadevajo človekove pravice in 

ekološke vrednote. Uči se, kako jih uporabiti pri demokratičnem dogovarjanju in reševanju 

medosebnih konfliktov. 

Model se mi sicer zdi logičen (kljub strokovnemu jeziku) in spodbuja razvoj odgovornosti, vendar 

menim, da ni naravnan celostno oz. ne zajema vseh področij otrokovega razvoja. V prvi etapi Kroflič v 

ospredje postavi razvijanje odnosov in dejavnosti v skupini (moralno in družbeno področje). V drugi 

se pozornost usmeri v eno samo osebo oz. lahko tudi več, vendar gre za odnos dveh oseb (moralno 

področje). V tretji etapi je v središču otrok, ki gradi odgovornost v moralnem in spoznavnem smislu. 

Po mojem mnenju je model v metodološkem smislu dobro zastavljen, saj otrok odgovornost gradi 

preko skupine in druge osebe, vse dokler ni dovolj zrel, da postavi temelje odgovornosti sam pri sebi. 

Skavtska vzgoja ponuja več, saj predvideva razvijanje odgovornosti tudi na telesnem, čustveno-

motivacijskem in duhovnem področju otrokovega razvoja. Prav v tej celostnosti ima skavtska vzgoja 

za odgovornost prednost.  

Kakšne so po njihovem mnenju razlike v odgovornosti med mladimi, ki so del skavtske organizacije, 

in tistimi, ki niso? 

Intervjuvanci menijo, da skavti na splošno so odgovorni, vendar tega v večini ne pripisujejo dejstvu, 

da so skavti. Menijo, da skavti spodbujajo k odgovornosti in jo učijo, vendar so lahko odgovorni tudi 

tisti, ki niso del skavtske organizacije. So pa intervjuvanci izpostavili veliko prednosti tega, da so pri 

skavtih. Skavti so po njihovem mnenju bolj odgovorni do narave, so vredni zaupanja, so delavni, 

razmišljajo s svojo glavo, razloge za neuspeh iščejo pri sebi in so bolj odgovorni v odnosu do samega 

sebe, družine in širše skupnosti.  
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Sama menim, da razlike so, vendar jih težko posplošim, tako na eni kot na drugi strani. So mladi, ki so 

bolj odgovorni, in mladi, ki so manj. In so taki pri skavtih in taki, ki niso vključeni k skavtom. Glede na 

to, da nisem dobila veliko točnih odgovorov na to vprašanje, ugotavljam, da bi se morala raziskovanja 

tega vprašanja lotiti na drugačen način. Intervju žal ni primeren.  

Ali menijo, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov prevzemajo različne vloge in naloge v svoji 

okolici, lokalni skupnosti in družbi? 

Intervjuvanci po večini menijo, da skavti so aktivni člani družbe, vendar dejstvo, da si skavt, ni razlog 

za bolj aktivno sodelovanje v družbi. Intervjuvanci se sicer vključujejo v druge dejavnosti in 

organizacije, vendar nihče od njih ne poudarja, da so vključeni vanje zaradi tega, ker so skavti. 

Nekateri od njih razlog za večjo participacijo skavtov v družbi pripisujejo vzgoji v družini in 

osebnostnim lastnostim posameznika. Ina in Katarina menita, da če se že kdo odloči, da bo nekje 

aktiven, bo to tisti, ki je šel čez daljši proces skavtske vzgoje. Tudi sama menim, da nekdo, ki je pri 

skavtih le kratek čas, ne more tako hitro ponotranjiti skavtskega načina življenja. Obljubo in zakone, 

vrednote in poslanstvo moraš nekaj časa živeti, da jih lahko potem posreduješ naprej.  

Z vključevanjem skavtov v druge organizacije se je v diplomski nalogi ukvarjala tudi Mediževec (2011), 

prav tako socialna pedagoginja. Med 334 skavtinjami in skavti, starimi med 15 in 30 let, je izvedla 

raziskavo, pri kateri je postavila hipotezo, da so skavti dejavni v različnih društvih in organizacijah. 

Ugotovila je, da se skavti najpogosteje ukvarjajo z mladimi in mladinskimi interesi in so verjetno 

aktivni v različnih mladinskih društvih. Zelo malo skavtov pa je aktivnih v gasilskih društvih. 

Mediževec je v svoji raziskavi spraševala tudi po številu organizacij, v katere so skavti vključeni. 

Kvantitativna raziskava je pokazala, da so skavti povprečno vključeni še v 2,51 organizacij, iz česar 

avtorica sklepa, da so skavti precej aktivni.  

Na vprašanje, ali skavti pogosteje od vrstnikov prevzemajo različne vloge in naloge v svoji okolici, 

lokalni skupnosti in družbi, torej nisem dobila točnega odgovora. Zdi se mi, da so aktivni, ali pa so bolj 

kot njihovi vrstniki, ostaja nedorečeno. Menim, da bi bil za pridobitev rezultatov bolj primeren kakšen 

drug inštrument. Poleg tega pa se mi zdi malo verjetno, da imamo skavti ozaveščeno, kateri razlogi so 

nas pripeljali do konkretne odločitve, da se nekje udejstvujemo.  

 

Dodatek – učinki skavtske vzgoje 

Raziskati učinke skavtske vzgoje je eden od mojih namenov empiričnega dela diplomske naloge. Zdi 

se mi, da bi se raziskovanja učinkov skavtske vzgoje lahko lotila na drugačen način. Vendar bi bila to 
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tako vsebinsko kot tudi metodično precej zahtevna in obširna naloga. Vrednotenja učinkov vzgojnega 

dela pri skavtih bi se bilo potrebno lotiti na več ravneh: na ravni posameznika, veje, stega in 

organizacije (Lah, Matičič in Strajnar, 2013). Brez tega ne moremo vedeti, kakšni so učinki naše 

vzgoje. Morda se bo te naloge v prihodnosti lotil kdo drug in mu bodo rezultati te raziskave v pomoč. 

Kljub neprimernosti raziskovalnih inštrumentov je iz odgovorov udeležencev moč sklepati, da je eden 

od učinkov skavtske vzgoje prav odgovornost. K temu skavti stremimo in vzgoja odgovornega človeka 

je eden od naših glavnih ciljev. Kar nekaj sogovornikov je pritrdilo vprašanju, da se pri skavtih učijo 

odgovornosti. To potrjujejo tudi rezultati raziskave, ki jo je med skavti opravila Mediževec (2011). 

Anketirance je med drugim povprašala o tem, česa so se pri skavtih naučili. Med veščinami preživetja 

v naravi, iznajdljivostjo, preprostostjo, prilagodljivostjo, solidarnostjo in sodelovanjem v skupini 

omenjajo tudi odgovornost. 
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 ZAKLJUČEK IV.

Osnovni namen skavtske vzgoje je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in 

družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter 

člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti (ZSKSS, 2013). Naš cilj, vzgojiti odgovorne fante 

in dekleta, je še vedno enak tistemu pred sto leti. BiPi si je želel, da bi njegova dežela imela 

generacijo resnih državljanov, odločnih in vrednih zaupanja. Vendar se mi zdi, da v naši deželi to ni 

več cilj, h kateremu bi stremeli. Pomanjkanje odgovornosti je problem tako pri otrocih kakor tudi 

odraslih. Žalostno se mi zdi, da se to dogaja tudi pri večini oseb na odgovornih položajih, ki nam in 

otrokom na žalost niso zgled. Opogumlja me dejstvo, da si vsaj nekateri prizadevajo, da bi se stvari 

spremenile in da bi svet pustili vsaj za kanček lepši. 

V zadnjem letu sem se pogosto spraševala o tem, kako vzgajati za odgovornost. Najprej pri sebi, nato 

tako, da sem pregledala splošno literaturo o odgovornosti, nato pa še skavtsko literaturo. O vzgoji za 

odgovornost sem razmišljala, ko sem se pogovarjala z intervjuvanci, ki vzgojo za odgovornost poznajo 

iz prakse. Nekateri tako, da vzgajajo, drugi tako, da so vzgajani. 

Ko sem začela pisati diplomsko nalogo, sem imela tri glavne namene, kaj želim z diplomsko nalogo 

doseči. Zanimalo me je, katere odgovornosti prevzemajo skavti, kako voditelji vzgajajo za 

odgovornost in kakšni so učinki skavtske vzgoje na posameznika. Na vsa tri vprašanja sem dobila tako 

dobre kot izčrpne odgovore, ki sem jih predstavila v rezultatih in interpretaciji. Ko sem se lotila 

pisanja, sem si v zvezi z nameni postavila tudi dva zelo praktično naravnana cilja, saj sem želela, da 

ima moje delo tudi uporabno vrednost. Prvi je bil oblikovati smernice za voditelje za vzgojo za 

odgovornost v ZSKSS, drugi pa ugotoviti, kateri elementi skavtske vzgoje za odgovornost so uporabni 

v praksi socialne pedagogike. Na tem mestu ju želim predstaviti.  

PRVI CILJ: OBLIKOVATI SMERNICE ZA VZGOJO ZA ODGOVORNOST V ZSKSS 

S pomočjo rezultatov, pridobljenih v raziskavi, sem oblikovala smernice, ki so zamišljene kot odgovori 

na tri ključna vprašanja. Najprej bom predstavila značilnosti skavtske vzgoje za odgovornost, nato 

opomnila na skavtsko metodo in metodološke pripomočke, ki so nam lahko v pomoč pri vzgoji, nato 

pa predstavila še  10 konkretnih smernic, kako naj voditelji skavtom predajajo odgovornost. Moj cilj 

ni dati recepta, tako in tako je prav, ampak zgolj sestavine – kar pomeni, da želim voditelje zgolj 

usmeriti, sami pa naj razmislijo, kako bodo delovali pri vzgoji za odgovornost.  
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Zakaj skavtska vzgoja vzgaja k odgovornosti? 

Skavtska vzgoja vzgaja k odgovornosti, ker je njena metoda enostavna in preprosta. Je preizkušena, 

saj se izvaja po celem svetu že več kot 100 let, v Sloveniji pa že več kot 20. Skavtska vzgoja ima trdne 

temelje, ki ostajajo kljub družbenim spremembam, ima jasno vizijo, namen in cilje, ki nam pomagajo, 

da vsi stremimo k istim rečem, čeprav gremo vsak po svoji poti. Skavtska vzgoja je načrtna, kar 

prispeva k njeni kvaliteti. Ko načrtujemo in vrednotimo, se sprašujemo, kakšne so potrebe skavtov, 

družbe in organizacije. Skavtstvo ponuja vrsto priložnosti in izzivov za krepitev odgovornosti za 

otroke, mladostnike in mlade odrasle. Prilagaja se družbenim spremembam, a v svojem bistvu ostaja 

enaka. Mladi se pri skavtih počutijo nagovorjene in poklicane. Odgovornost dobivajo postopoma. Ob 

sebi imajo skupino sovrstnikov, ki jih podpirajo in jim dajejo povratno informacijo. 

Skavtska vzgoja na področju moralne vzgoje posameznika, kamor spada tudi vzgoja za odgovornost, 

naredi veliko. Glede na svoje karakteristike bi lahko sodila med t.i. procesno-razvojni model moralne 

vzgoje (Kroflič, 1997), čeprav ima tudi nekatere značilnosti kulturno-transmisijskega modela (npr. 

jasna in trdna pravila). Pri skavtski vzgoji se stremi k aktivni vlogi skavta pri razsojanju in odločanju. 

Veliko priložnosti za učenje ima v vodu, v klanu, kot tudi v vlogi voditelja, saj je nenehno v odnosih. 

Izkušnje socialnih situacij, interakcija z vrstniki in konfliktne situacije v skupini lahko otroku pomagajo, 

da pride do višjega nivoja moralnega razsojanja (Smith, Cowie in Blades, 2011). Poleg tega se otrok, ki 

se čuti pripadnega skupini, lahko aktualizira (Lesar, 2002). Skavti lahko otroku predstavljajo pozitivno, 

stabilno čustveno okolje, ki mu nudi kvalitetne objekte identifikacije. Voditelj ima vlogo 

pomembnega Drugega. Zaradi majhne razlike v starosti se mu je lažje vživeti v otroka, saj je bil 

nedolgo nazaj sam v istih letih. Preko osebnega spremljanja podpira otrokove potenciale in mu je 

zgled. Po mojem mnenju je to zelo močan element v skavtski vzgoji, ki se ga sicer zavedamo, a še 

vedno ne dovolj. Zgled smo mu s svojim življenjem in delovanjem – tako pri skavtih kot tudi v 

zasebnem življenju. O tem pričajo tudi rezultati raziskave.  

Kateri elementi skavtske metode in metodološki pripomočki še posebej spodbujajo k odgovornosti? 

To je bil nekoliko širši pogled na skavtsko vzgojo, sedaj pa želim preiti na bolj konkretne načine vzgoje 

za odgovornost. Rezultati raziskave kažejo, da k odgovornosti spodbujajo vsi elementi skavtske 

metode, še posebej pa obljuba in zakoni, učenje z delom, služenje v družbi, samovzgoja, dejaven 

odnos med mladimi in odraslimi ter delo v majhnih skupinah. Od metodoloških pripomočkov v 

posameznih vejah bi izpostavila v VV: gruče, plene in dobro delo; v IV: vod, funkcije, potep, svet čete 

in svet vodnikov; v PP: skupinsko in osebno služenje. Poleg naštetega k odgovornosti spodbujajo tudi 

različne zadolžitve in pomoč pri pripravi programa. 



Lah, Tamara. (2013). Kako vzgajati za odgovornost. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 
 
 

99 
 

Vendar je to le nekaj načinov, kako spodbujati odgovornost. S pomočjo rezultatov raziskave 

(pogovora z intervjuvanci) sem oblikovala smernice, kako odgovornost predati posamezniku. S 

predajanjem odgovornosti posameznik namreč ni več pasiven, ampak postane aktiven člen vzgoje. 

Aktivna participacija je poleg zagotavljanja življenjskih pogojev in eksistencialnega nagovora eden od 

elementov vzgoje za odgovornost, ki jih omenja tudi Kroflič (2006a). Naloga voditelja (oz. vzgojitelja) 

je, da otroku pomaga biti aktiven (Peček Čuk in Lesar, 2009). Zato so te smernice namenjene prav 

voditeljem. Ker upam, da jih bodo kdaj prebrali, so napisane zelo konkretno in kratko, saj se po mojih 

izkušnjah mnogo voditeljev otepa dolgih besedil.   

Kako predati odgovornost? 

1. Spoznaj skavta in z njim vzpostavi dober odnos. Pozanimaj se o njegovih sposobnostih, 

značaju, interesih in potrebah.  

2. Preceni kakšno odgovornost je pripravljen in sposoben sprejeti.  

3. Najdi oz. ustvari priložnost primerno zanj. 

4. Predaj odgovornost. Nagovori ga in mu povej, kaj si želiš od njega in kaj pričakuješ. 

5. Zaupaj, da bo stvar opravil bolje, kot si misliš. 

6. Spremljaj ga, spodbujaj in mu bodi na voljo. 

7. Bodi zgled. 

8. Pohvali ga. 

9. Pogovori se z njim o njegovi izkušnji in jo skupaj z njim vrednoti. 

10. Ponudi mu novo priložnost za odgovornost. 

Smernice so oštevilčene namenoma. Pri predajanju odgovornosti se mi zdi namreč pomembno, da 

sledimo posameznim točkam v zaporedju. Npr. nesmiselno je začeti s predajanjem odgovornosti, 

dokler skavta ne poznamo, ali pa s pogovorom, če odgovornosti oseba sploh še ni sprejela. 

Posamezne smernice si pravzaprav sledijo ciklično, saj po zadnji (10. točki) zopet lahko začnemo z 

drugo (prvo lahko preskočimo). To pomeni, da ko oseba zaključi z neko odgovornostjo, lahko, če želi, 

dobi novo. Voditelj nato preceni, kakšno odgovornost je ta oseba pripravljena sprejeti in najde njej 

primerno priložnost. 

DRUGI CILJ: UGOTOVITI, KATERI ELEMENTI SKAVTSKE VZGOJE ZA ODGOVORNOST SO UPORABNI V 

PRAKSI SOCIALNE PEDAGOGIKE 

Drugi cilj, ki sem si ga zastavila, je bil ugotoviti, kateri elementi skavtske vzgoje za odgovornost so 

uporabni v praksi socialne pedagogike. Na začetku bi izpostavila priložnosti, ki jih skavti ustvarjajo, da 

mladi lahko krepijo odgovornost. Ne le do sebe, ampak tudi do drugih. Voditelji priložnosti izkoristijo 
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za predajanje vedno večjih odgovornosti. Pri tem jim je v pomoč osebno spremljanje in sistemi 

osebnega napredovanja. Kljub temu, da se pri socialno-pedagoškem delu veliko dela v skupini, je 

fokus pogosto usmerjen v posameznika. Mogoče manjka več tega, da bi bila pozornost usmerjena v 

skrb za druge. Pri skavtih ta vidik spodbujamo s skupinskimi in družbeno angažiranimi projekti ter 

služenjem. Gre predvsem za to, kaj lahko jaz naredim za druge. Izpostavila bi še način dela v veji 

izvidnikov in vodnic, ki se mi zdi uporaben pri različnih oblikah dela z otroki in mladostniki (npr. v 

stanovanjskih skupinah, družinah v zavodih, idr). Vod je na nek način stanovanjska skupina, le da je ta 

mešana po spolu. Vod vodi vodnik s pomočjo voditeljev, medtem ko stanovanjsko skupino vodi 

vzgojitelj. Ne moremo pričakovati, da bi se enako zgodilo v stanovanjski skupini, saj razlog za skupno 

druženje oz. bivanje ni niti približno enak. Se mi pa zdi, da bi lahko ob kakšni priložnosti vzgojitelji 

organizirali skupine, kjer bi imel vsak član svojo funkcijo in nekdo bi bil vodnik. V primeru, da bi bila 

skupina trajnejša in bi imela nek namen, bi člani lahko krepili odgovornost drug do drugega in svojih 

zadolžitev. Bistveno pri tem se mi zdi, da se več odgovornosti prenese na otroke in mladostnike ter 

da ti dobijo izkušnjo odgovornosti in vodenja.  

Izkušnje, pridobljene pri skavtih, so mi v veliko pomoč pri socialno-pedagoškem delu, saj tako 

povezujem teorijo in prakso. Kakor tudi obratno – znanje, pridobljeno med študijem, mi pomaga pri 

delu v skavtski organizaciji. Npr. kako deluje skupina, kakšne so njene značilnosti, vloge v skupini, 

razreševanje konfliktov, komunikacija, vodenje skupine, značilnosti otrokov in mladostnikov, vzgoja, 

itd. Zato tudi odločitev, da v diplomski nalogi združim dve področji, na katerih sem se v času študija 

najbolj udejstvovala.  

Kako vzgajati za odgovornost, je ključno vprašanje te diplomske naloge. O tem, kako konkretno pri 

skavtih, sem že napisala. Kaj pa tako na splošno? Sama menim, da najprej z zgledom. Da si kot starš, 

vzgojitelj, učitelj ali voditelj, to, kar si, in da stojiš za svojimi dejanji. Da si pristen, avtentičen in 

dosleden. Da najprej poskrbiš za to, da si odgovoren sam pri sebi, nato pa vzgajaš druge. Da ne 

govoriš tako in tako mora biti, ampak dovoliš otroku, da opazuje in poizkusi. Da mu daš priložnosti, 

kjer je lahko odgovoren in da se uči na lastnih napakah. Odgovornosti naj bodo prave, primerne 

starosti, ne pa samo učni poskusi (prim. Juhant In Levc, 2011). Predajajmo mu jih postopoma. Pri tem 

je pomemben odnos oz. pristop, da sem mu jaz, kot starejša, podpora in spremljevalec. Naj se otrok 

čuti slišanega in spoštovanega. Naj ima možnost vprašati in priti po pomoč. Pomagajmo mu, da se 

nauči poslušati samega sebe in svoje potrebe, da razvije zaupanje vase in svoje sposobnosti. Naj se 

odgovornosti uči že v zgodnjem otroštvu. 

Ob pisanju diplomske naloge sem krepila svojo vztrajnost, saj je bilo dela več, kot sem pričakovala. Ko 

so me domači in prijatelji spraševali, koliko imam še, sem vsakič odgovorila, da še za en teden. A že 
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sredi tedna sem ugotovila, da bo potreben še en teden več. Veliko število intervjujev pomeni veliko 

število informacij in s tem več dela. Če bi bila še enkrat na začetku poti, bi se morda odločila za manj 

intervjujev, a pestrosti vzorca intervjuvancev ne bi mogla nadomestiti. Težavo pri pisanju mi je 

predstavljala tudi moja neizkušenost glede kvalitativne metode raziskovanja. V času študija sem 

namreč vedno izbrala kvantitativno metodo, medtem ko sem za diplomsko nalogo zavestno izbrala 

drug način, za kar pa mi ni žal, čeprav je delo zaradi tega potekalo počasneje. Menim, da je bil tak 

pristop izbrani temi pisan na kožo.  

Med pisanjem pa sem naletela tudi na eno vsebinsko težavo. Beseda odgovornost je zelo širok pojem 

in v nekem trenutku se mi je zdelo, da je ne morem več obvladati, da je preprosto preširoka. Rešilo 

me je to, da sem imela jasen namen in cilj, kaj želim doseči. Prav ob tej širini teme so se mi porajale 

ideje za nadaljnje raziskovanje. Zanimivo bi bilo raziskati, kako vzgajati za odgovornost v družini ali pa 

v šoli. Kakšna je bila vzgoja za odgovornost včasih, kakšna je danes? Ali pa to, kako družbene 

spremembe vplivajo na odgovornost mladih. Zares v izziv pa bi mi bilo raziskovati učinke skavtske 

vzgoje na celotno organizacijo, pri čemer imam v mislih neko širšo raziskavo in reprezentativen 

vzorec. Taka raziskava bi imela veliko korist tudi za organizacijo samo.  

Menim, da drži, kar pravi intervjuvanka Katarina, da so skavti učno okolje, kjer mladi dobijo 

priložnost, da so lahko odgovorni. Sama sem neizmerno hvaležna za vsa ta leta pri skavtih. Pridružila 

sem se jim v sedmem razredu in s funkcijo zastavonoše takoj dobila prvo odgovornost. Zastavico sem 

vestno prinašala na srečanja in skrbela, da je bila vedno oprana. V osmem razredu sem postala 

vodnica. To je bila moja prva izkušnja vodenja, ki je zaznamovala moje udejstvovanje vse do danes. V 

klanu smo skupaj z ostalimi skavti organizirali več projektov, kjer sem prevzela del nalog. Zadnji dve 

leti v klanu sem bila na služenju v četi. Pri dvajsetih letih sem postala voditeljica, najprej v četi (3 leta) 

in nato v klanu (1 leto). Prevzela sem tudi funkcijo stegovodje. Zadnje dve leti sem aktivna na državni 

ravni: sem voditeljica tabornih šol in članica državnega vodstva veje IV. S tem kratkim skavtskim 

življenjepisom se ne želim hvaliti, ampak povedati, kako pomembno je predajanje odgovornosti in 

kam človeka pripelje. Če se prav spomnim, se niti za eno odgovornost, ki sem jo naštela, nisem javila 

sama, ampak mi je bila predana. Seveda sem se zanje odločila in jih z veseljem sprejela. Če mi moji 

starejši skavtski kolegi ne bi ponudili teh odgovornosti, jih ne bi opravljala. In danes ne bi bila to, kar 

sem. Ne bi pridobila toliko kompetenc, toliko novih znanj, izkušenj, dogodivščin in prijateljev.  

Menim, da sem odgovorna, včasih celo preveč, mi kdaj pa kdaj rečejo prijatelji. Zasluge pripisujem 

predvsem staršema in njuni vzgoji. V otroštvu sta prav onadva najbolj prispevala k moji odgovornosti. 

Kasneje, v času odraščanja, mladostništva in mlajše odraslosti, pa večino zaslug pripisujem skavtom. 
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Prvi skavtski zakon – skavt si šteje v čast, da si pridobi zaupanje – je zelo zaznamoval mojo mladost in 

odgovornost. 

Strinjam s tem, kar pišeta Cevc in Remškar (2001), da skavtska organizacija mladim ponuja možnost 

za postanejo samostojne osebe, ki so zmožne presojanja in izbiranja različnih življenjskih izbir, 

odgovorne in poštene osebe, ki, ne glede na to, kaj počnejo drugi, sledijo svojim načelom in 

vrednotam ter se zavedajo posledic svojih dejanj ter osebe, ki imajo razvit čut za drugega. Skavtstvo 

je prostor, kjer je možnosti za vzgojo za odgovornost še veliko. Hkrati pa je ta vzgoja le en del tega, 

kar lahko naredimo za mladega človeka. Veliko vlogo igra družina, konec koncev pa tudi šola. A če se 

za odgovornost ni vzgajalo ne v eni, ne v drugi, so skavti tisti, ki lahko poskrbijo, da bo otrok postal 

odgovoren mladostnik in odgovoren državljan. Tako ne bo na boljšem le on sam, ampak tudi celotna 

družba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vsaka odgovornost je privilegij in vsak privilegij je odgovornost (Colin McKay) 
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 PRILOGE VI.

1. Slovarček uporabljenih kratic in skavtskih izrazov 

IZRAZ/BESEDA RAZLAGA 

Akela, Bagira, Balu, 
Kaja, Mavgli liki iz Knjige o džungli, ki je podlaga za delo v veji VV 

BB veja BB = bobrčki in bobrovke (skupnost se imenuje kolonija) 

BiPi krajše ime za ustanovitelja skavtov, njegovo polno ime je Robert Stephenson Smith Baden-Powell 
lord of Gilwell 

četa skupnost izvidnikov in vodnic = veja IV 

FiDO Fant in Dekle Odhoda 

funkcija zadolžitev, ki jo izvidnik oz. vodnica opravlja preko celega leta (npr. vodnik, podvodnik, 
zastavonoša, bolničar, blagajnik, idr.) 

Gruča osnovna celica v veji VV = krdelo (v njem je več gruč) 
IV veja IV = izvidniki in vodnice (skupnost se imenuje četa) 

jesenovanje jesenski dvo- ali večdnevni tabor 
kateheza element duhovnosti, ki ozavešča odnos do Boga (vsebuje izkušnjo, oznanilo in dejavnost) 
klan skupnost popotnikov in popotnic = veja PP 

krdelo skupnost volčičev in volkuljic = veja VV 
metodološki 
pripomoček pripomoček v veji, ki pomaga pri delu v veji; izhaja iz skavtske metode 

NoPP noviciat popotnikov in popotnic (je samostojna veja, vendar dela po metodi PP) 
osebno 
napredovanje sistem, ki skavtu pomaga, da osebno raste in napreduje (včasih ga imenujemo tudi pripomoček)  

plen manjša naloga, ki jo mora opraviti volčič, namenjena je njegovem osebnemu napredovanju 
potep dvo- ali večdnevni izhod voda, kamor IV odidejo sami 
PP veja PP = popotniki in popotnice (skupnost se imenuje klan) 

preverba vrednotenje 
puščava metodološki pripomoček v veji PP, osebno izkustvo molitve, tišine in narave v samoti 

skala posveta metodološki pripomoček v veji VV, obred krdela, ki se izvaja ob pomembnih trenutkih življenja 
krdela 

SKVO skupnost voditeljev 

steg lokalna enota (npr. Komenda 1) 
stegovodja voditelj stega in skupnosti voditeljev 

svet čete dogodek v IV, kjer se zberejo vsi člani veje in voditelji ter razpravljajo o skupnih problemih ter iščejo 
rešitve 

TŠ Taborna Šola 
TZV Tečaj Za Vodnike 
veja starostna in vzgojna skupina 

veščina sistem, ki se uporablja v četi za urjenje spretnosti pri posamezniku oz. razvijanje njegovih interesov 
vod osnovna celica v veji IV = manjša skupina (5-8 članov) razdeljena po spolu v veji izvidnikov in vodnic 
vodnik voditelj voda ali gruče 

vodniško srečanje srečanje vodnikov (nekateri ga imenujejo tudi svet vodnikov) 
VV veja VV = volčiči in volkuljice (skupnost se imenuje krdelo) 
zimovanje zimski večdnevni tabor 

ZSKSS Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (na kratko Združenje) 
ZTS Zveza Tabornikov Slovenije 
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2. Struktura intervjujev 

 Raziskovalna 
vprašanja 

Kaj me zanima?  

 Predstavitev 
posameznika 

Opis 
intervjuvanca  

IV: Se lahko na kratko predstaviš? Kdo si, od kod prihajaš? Koliko si 
star? V kateri četi in stegu si? Kako se imenuje tvoj vod? Koliko vas 
je? Kakšno funkcijo imaš v vodu? 
PP: Se lahko na kratko predstaviš? Kdo si, od kod prihajaš? Koliko si 
star? Kakšno vlogo imaš pri skavtih? 
VODITELJI: Se lahko na kratko predstaviš? Na splošno o sebi ter o 
sebi kot skavtu. 
 

1 Kako si razlagajo 
odgovornost?  
 

 

Osebni pogled na 
odgovornost 

VSI: Kaj je zate odgovornost? 
IV: Ali si želiš biti odgovoren? Ali se ti zdi, da se pri skavtih učiš 
odgovornosti? Kako? 
PP: Ali bi zase lahko rekel, da si odgovoren? Ali si sploh želiš biti 
odgovoren? Ali se ti zdi, da se pri skavtih učiš odgovornosti? Kako? 
VODITELJI: Se ti zdi, da so današnji mladi odgovorni? Kaj pa skavti, 
so odgovorni? Ali skavti vzgajajo k odgovornosti? Kako? 
 

2 Katere odgovornosti 
prevzemajo pri 
skavtih in katere bi 
si še želeli prevzeti?  

 

Odgovornost, ki 
jo ima skavt, in 
želja po 
prevzemanju 

IV in PP:Kakšne naloge imaš kot skavt? Katera naloga, odgovornost, 
ki si ji dobil, je bila največja do sedaj? Kdo ti jo je dal?/Od koga si jo 
dobil? Kaj pa naslednje leto? Kaj te čaka? Imaš kakšne načrte? Česa 
bi se rad še naučil? Si želiš nekoč postati voditelj? Zakaj? 
VODITELJI: S katerimi odgovornostmi si se srečeval in se še srečuješ 
na svoji skavtski poti? Katera naloga, odgovornost je bila največja do 
sedaj? Kdo ti jo je dal?/Od koga si jo dobil? Na kakšen način? 
MLAJŠI VODITELJI: Kakšni pa so načrti za naprej? 
 

3 Kaj jim pomeni 
zaupana 
odgovornost?  
 

 

Občutki, notranje 
doživljanje, odzivi 
okolice 

IV in PP: Kako si se počutil takrat, ko si dobil neko odgovornost (ko si 
izvedel zanjo)? Kaj si takrat doživljal? O čem si razmišljal? Te je bilo 
strah? Si bil kaj ponosen? Kako so se na to odzvali tvoji člani voda in 
ostali člani čete? Kako so se na to odzvali ostali klanovci? Kako so 
delovali voditelji? So te spodbujali? So ti bili v oporo?  Na katero 
stvar, ki si jo naredil pri skavtih, si najbolj ponosen? 
MLAJŠI VODITELJI: Kaj doživljaš ob tem, ko ti nekdo zaupa neko 
odgovornost? O čem razmišljaš? Te je strah, si ponosen? Kako se 
okolica odzove na to? 
STAREJŠI VODITELJI: Kako si se počutil, ko ti je bila zaupana neka 
odgovornost? Kaj si doživljal ob tem? Te je bilo kaj strah, si bil 
ponosen? Kako se je na to odzvala okolica? 
 

4 Kako skavtski 
voditelji vidijo svojo 
vlogo pri 
spodbujanju 
odgovornosti? 
 

 

Način 
spodbujanja, 
doseganja 
odgovornosti 

IV in PP: Ali so ti voditelji kdaj dali kakšno nalogo, za katero se ti je 
zdelo, da je ne boš mogel opraviti? Se ti zdi, da te voditelji 
spodbujajo k temu, da bi bil odgovoren? Ali uporabljajo prave 
načine? Na kakšen način ti voditelji po navadi predajo odgovornost? 
Ti je tak način všeč? Bi si morda želel drugačnega? Kaj bi morali 
narediti, da bi bil ti sam, pa tudi drugi, bolj odgovorni? Imaš kakšno 
idejo? 
MLAJŠI VODITELJI: Na kakšen način ti osebno spodbujaš 
odgovornost pri svojih skavtih, voditeljih? Se ti zdi, da ti uspeva? 
Kako skavtska metoda spodbuja k odgovornosti? Kateri metodološki 
pripomočki še posebej krepijo odgovornost? Imaš kakšno idejo, kako 
postopoma deliti odgovornost? Kako jo podajati, da je ne bo preveč 
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in ne premalo? Kakšna je vloga voditelja? Kako torej vzgajati za 
odgovornost? Imaš kakšen recept, katera metoda je najbolj 
učinkovita? Kje dati še večji poudarek v vzgoji za odgovornost? Se ti 
zdi, da je to težka naloga? 
STAREJŠI VODITELJI: Na kakšen način si ti osebno spodbujal 
odgovornost pri svojih skavtih, voditeljih? Se ti zdi, da ti je uspelo? 
Kaj so tiste stvari pri skavtih, ki so voditelju v pomoč pri vzgoji za 
odgovornost? Imaš kakšno idejo, kako postopoma deliti 
odgovornost? Kako jo podajati, da je ne bo preveč in ne premalo? 
Kakšna je vloga voditelja? Kako torej vzgajati za odgovornost? Imaš 
kakšen recept, katera metoda je najbolj učinkovita? Kje dati še večji 
poudarek v vzgoji za odgovornost? Se ti zdi, da je to težka naloga? 
 

5 Kateri dejavniki oz. 
lastnosti vplivajo na 
različno 
prevzemanje 
odgovornosti med 
skavti? 

Dejavniki 
vplivanja 

IV in PP: Ali si kdaj zavrnil kakšno nalogo, ki so jo dobil? Ali kdaj nisi 
opravil kakšne zadolžitve? Zakaj? Ali imaš tudi doma kakšne 
zadolžitve? Se ti zdi, da to vpliva tudi na tvojo odgovornost pri 
skavtih? 
MLAJŠI VODITELJI: Si kdaj že imel kakšno izkušnjo, ko nekdo ni bil 
odgovoren? Kako si videl situacijo? Kaj pri tebi vpliva na to, ali neko 
odgovornost sprejmeš ali ne? 
STAREJŠI VODITELJI: Glede na tvoje izkušnje: kateri dejavniki 
vplivajo na različno prevzemanje odgovornosti med skavti? Kakšen 
pomen ima družina, šola, sovrstniki, vera? Kako na odgovornost 
vplivajo osebnostne lastnosti človeka? 
 

6 Kakšne so po 
njihovem mnenju 
razlike v 
odgovornosti med 
mladimi, ki so del 
skavtske 
organizacije, in 
tistimi, ki niso?  

Učinki vzgoje – 
razlike med 
mladimi 

IV: Ali vas je veliko skavtov v vašem razredu? Se ti zdi, da ste kaj 
drugačni od svojih sošolcev? V čem? 
PP: Ali je med tvojimi prijatelji veliko skavtov? Ali opažaš kakšne 
razlike, če si v skavtski družbi ali v družbi drugih sovrstnikov? Kakšne 
so po njihovem mnenju razlike v odgovornosti med mladimi, ki so 
del skavtske organizacije in tistimi, ki niso?  
VODITELJI: Kakšne so po tvojem mnenju razlike v odgovornosti med 
mladimi, ki so del skavtske organizacije, in tistimi, ki niso?  
 

7 Ali menijo, da skavti 
pogosteje od svojih 
vrstnikov 
prevzemajo različne 
vloge in naloge v 
svoji okolici, lokalni 
skupnosti in družbi?  

Učinki vzgoje za 
odgovornost na 
posameznika 

IV: Si dejaven še na kakšnem drugem področju izven skavtov? Če 
imaš to željo, kaj bi rad počel v svoji okolici (če bi imel možnost in 
čas)? Ali meniš, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov prevzemamo 
različne vloge in naloge v svoji okolici, lokalni skupnosti in družbi?  
PP in VODITELJI: Si dejaven še na kakšnem drugem področju izven 
skavtov? Ali meniš, da skavti pogosteje od svojih vrstnikov 
prevzemamo različne vloge in naloge v svoji okolici, lokalni skupnosti 
in družbi?  
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3. Primer intervjuja in kodiranja 

Prepis Kode 1. reda Kode 2. reda KATEGORIJE 
Se lahko na kratko predstaviš? 
Sem Teja, skavtinja sem 15 let, aktivna voditeljica 
sem 4 leta, imam vejo volčičev. 
Si bila ves čas pri volčičih al si bila še v kakšni 
drugi veji? 
Ko sem bila v klanu, sem bila že na služenju, pa 
sem pomagala na zimovanjih.  
Imaš že veš čas isto vlogo? 
Prvo leto sploh nisem imela vloge, ker sem sam 
občasno hodila, pol sem bla kača Kaja, zdej sem pa 
že tri leta Akela. 
Kaj je zate odgovornost? 
Odgovornost je to, da se zavedaš svoje vloge in da 
si odgovoren zanjo, da jo čim boljše opravljaš, da 
maš ves čas to v mislih.  
 
 
Recimo v primeru skavtov, da za nekoga skrbiš, da 
si odgovoren za njega, da maš skos neki v ozadju v 
mislih, da je to neki pomembnega.  
Kaj pa odgovornost pomeni tebi osebno? 
Na nek način neko breme, ampak hkrati jst tud 
rastem s tem oz. na določene stvari drugače 
gledam, ker pač maš čist drug vidik, ker veš, da si 
odgovoren za neki.  
Na kakšne načine vzgajamo za odgovornost pri 
skavtih? Ali sploh vzgajamo za odgovornost? 
Ja, vzgajamo za odgovornost. Že na primerih pri 
čist ta mejčknih otrocih, morajo znat poskrbet za 
svoje stvari. Pa če gruča dobi neko nalogo, je 
vodnik gruče odgovoren za to, da se ta naloga 
opravi in da stvar funkcionira tako, kot je treba.  
 
Otroci se tega ne zavedajo, ampak ravno preko teh 
metod dela, načinov, se ves čas dela za 
odgovornost. Pol pa starejši k smo, vsakič več 
odgovornosti mamo, bl odgovorne naloge 
prevzemamo kot voditelji.  
Kateri načini in metodološki pripomočki pri 
volčičih konkretno vzgajajo za odgovornost? 
Recimo, en primer so vodniki gruč, k majo 
odgovornost, do tisth svojih članov, za katero 
skrbijo, recimo majo tud določene naloge, k jih 
morjo opravt, potem osebna napredovanja, so tud 
en način, kako oni skrbijo, da bodo opravli to 
dejanje, da se bodo neki naučil. Pa zdi se mi, da je 
tud to že ena odgovornost, da pridejo na srečanje, 
ker se prijavijo in je to njihova odgovornost. 
Prej si omenila, da imajo konkretne naloge. Lahko 
daš kakšen primer? 
Recimo pripravit točko za veseli večer al pa 

 
Skavtinja 15 let 
Voditeljica VV 4 leta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-odg. je to, da se zavedaš 
svoje vloge in si 
odgovoren zanjo, jo čim 
bolje opravljaš, imaš ves 
čas v mislih 
-odg. je to, da za nekoga 
skrbiš 
-odg. je neki 
pomembnega 
-odg. je breme in 
priložnost za osebno rast 
-ko si odgovoren, 
drugače gledaš na stvari 
 
 
 
-morajo poskrbeti za 
svoje stvari 
-vodnik gruče odgovoren 
za nalogo 
-otroci se ne zavedajo 
odg. 
-z metodami dela se 
vzgaja za odg. 
-z leti imamo več 
odgovornosti in bolj 
odgovorne so 
 
-vodniki gruč imajo odg. 
do svojih članov, imajo 
določene naloge 
-odg. se učijo preko 
osebnih napredovanj 
 
-odg., da pridejo na 
srečanje 
 
 
-konkretne naloge: 

 
-Skavtska pot 
-Skavtska pot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-kaj je odgovornost 
 
 
 
 
-kaj je odgovornost 
 
-kaj je odgovornost 
 
-kaj je odgovornost 
 
-kaj je odgovornost 
 
 
 
 
-odg. v VV 
 
-odg. v VV 
 
-odg. v VV 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
-odg. pri skavtih 
 
 
 
-odg. v VV 
 
 
-odg. v VV 
 
 
-odg. v VV 
 
 
 
-odg. v VV 

 
-opis 
intervjuvanke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-osebni pogled na 
odgovornost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-odg. pri skavtih 
 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odgovornost 
-odg. pri skavtih 
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pripravit uvod v mašo, al pa starejši pomagajo 
pripravit kkšne točke za orientacijo. Kot cela 
skupina pa je recimo odgovornost tud to, da 
naredijo kkšn plakat s predstavitvijo živali in ga 
potem predstavijo celi skupini.  
Za kaj vse morajo biti odgovorni vodniki gruč? 
To, da je skupina skupi, da ve, kdo so njeni člani, k 
včasih se zgodi, da ne vejo, od tega, da imajo 
zrihtane kroje, potem včasih povemo kkšno 
navodilo samo vodnikom in oni ga morajo potem 
prenest na svoje člane, da to kar dobijo, res 
naredijo. Pa ko pridejo novi člani, da jih naučijo 
obljubo, zakone, pa da jim pomagajo, pa da se 
nasploh lažje vključijo v skupino.  
Imaš v času, ko si z otroki, v mislih, da jih vzgajaš 
k odgovornosti? 
Po moje pride spotoma. Bl se mi zdi, da ne tolk tkrt 
k delamo, ampak prej k načrtujemo program, pa 
pol k delamo refleksije. Recimo, tle sem jih pa to 
naučil, so dobil pa to odgovornost. Pol se mi pa zdi, 
ko se izvaja program, da pride spontano zraven. 
Sploh jst, k sem zdej že tri leta, da se nekok 
navadiš, se mi zdi.  
Se ti zdi, da bi bili kakšni načini še bolj učinkoviti 
na tem področju vzgoje za odgovornost? 
Recimo, dost pomaga, če sploh tem vodnikam, če 
je kkšna taka, da je skupina nemirna, da ko jim daš 
navodila, da daš vodniku, glej ti si zdej odgovoren, 
si najstarejši, ti moraš to izpeljat. Enkrat so celo 
eno srečanje pripravili sami.  
Se mi zdi, da če se to poudari, se tud oni tega 
veliko bolj zavedajo. Bi se verjetno pa dalo tud to, 
da se tud ostale malo bolj opozarja na to. Mogoče 
ne ravno besedica odgovornost, ampak s kkšnimi 
drugimi metodami.  
Ali ima voditelj pri vzgoji za odgovornost kakšno 
posebno vlogo? 
Zdi se mi, da se mora še tolk bolj zavedat 
odgovornosti. On je odgovoren, pa še druge more 
učit odgovornosti. Predvsem vodnike, oni pa pol 
prenašajo na mlajše. Mogoče da se kkšno stvar 
večkrat poudari, da se tud oni zavedajo, da imajo 
odgovornost.  
Se ti zdi, da je s stališča voditelja VV, vzgoja za 
odgovornost težka naloga? 
Ja, se mi zdi, da se tud otroc včas še ne zavedajo, 
kaj je to odgovornost, ker so le še tolk majhni,  
 
 
tud jst kot voditeljica, se včasih pozabi na to oz. ne 
damo tolk pomena. Se mi zdi, da je treba najti 
prave metode, kako pridit do njih, da začnejo 
zavedat tega.  
Kaj pa tvoja osebna izkušnja? Kakšne 
odgovornosti si dobivala na svoji skavtski poti? 
Zdej, k gledam tko nazaj, sem mela dost 

priprava točke za veseli 
večer, uvod v mašo, 
točke za orientacijo, 
plakat 
 
 
-odg. vodje gruče: 
skupina je skupaj, 
urejenost krojev, predaja 
navodil, učenje obljube 
in zakonov, pomoč pri 
vključevanju v skupino 
 
 
 
 
-za odg. vzgajam 
spotoma; najbolj pa 
takrat, ko načrtujemo 
program in ko 
vrednotimo 
-ko si 3 leta voditelj, 
vzgajaš spotoma 
 
 
 
 
-k odg. spodbuja 
konkretno navodilo 
vodniku in spodbuda, pa 
tudi opozorilo 
-če se poudari 
odgovornost nekoga, se 
oni tega veliko bolj 
zavedajo 
 
 
-vloga voditelja je, da se 
zaveda odg., da o tem uči 
druge, predvsem vodnike 
-vodniki prenašajo odg. 
na mlajše 
 
 
 
-vzgoja za odg. je težka 
naloga 
-otroci se ne zavedajo 
odg., ker so majhni 
-tudi ona kot voditeljica 
pozabi na to 
-treba je najti prave 
metode 
 
 
-postopoma prevzela 

 
 
 
 
 
 
-odg. v VV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
 
 
-vloga voditelja 
 
 
-prenašanje odg. 
 
 
 
 
-vzgoja za odg. 
 
-odg. pri skavtih 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
-osebna izkušnja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
-predajanje odg. 
 
 
 
 
 
 
 
-kako vzgajati za 
odg. 
-odg. pri skavtih 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
-kako vzgajati za 
odg. 
 
 
-osebna izkušnja 
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postopoma, nisem bila takoj pahnjena v nekej. 
Recimo, na začetku sem pomagala s kitaro, igrala 
pesmi. Je bla na nek način odgovornost, ampak še 
zmeri ni blo tazga velizga pomena. Pol pa recimo 
sem pomagala na taboru, je blo mal več 
odgovornosti, pol sem bla recimo celo leto 
pomočnica. Se mi zdi, da sem dobivala 
odgovornost postopoma in je bilo zato malo lažje. 
Sem tud vidla, kako se stvari dogajajo, da ni bilo 
preveč vsega naenkrat.  
Kaj pa prej, ko si bila še udeleženka? 
Bla sem vodnica, to je bla neka odgovornost. Tko, 
da bi se neki zavedla, da sem sama odgovorna, 
razen vodnice, se mi zdi, da ni blo dost. Al pa jst 
nisem zaznavala tega kot neko odgovornost. 
Verjetno so voditelji gledali na to drugače, ko so 
nam nalagali odgovornost.  
Katera odgovornost, ki si jo doslej prevzela pri 
skavtih, je bila pa največja? 
Da bom blagajničarka stega. Dva mesca nazaj smo 
se to zmenili. Sicer se že dve leti govori, da bomo 
zamenjali blagajnika, ampak še nismo tega nardil. 
Sicer sem že v veji blagajnik, sam to je večja 
odgovornost, pač celoten steg ima več denarja in 
je v bistvu še ena dodatna naloga zraven, je pol tud 
večja odgovornost.  
So ti dali to odgovornost ali si jo sama želela? 
Ja v bistvu dost izbire ni bilo. V bistvu sem na konc 
sama rekla, da sem lahko, čeprou smo pa zbirali 
med tremi. Ni tko, da bi čutla kkšn pritisk, da 
morm. Sem rekla, da bom, ker nimam še neke 
druge pomembnejše funkcije v stegu.  
Kako si se pa počutila, ko si sprejela to vlogo? 
Še več dela, še manj časa. Sej zdej to še nisem, 
bom začela z oktobrom, tko da se pomoje še ne 
zavedam, kaj me čaka.  
Te je kaj strah? 
Ne, v bistvu ne. Ker smo zdej mal poštimal finance 
v stegu, pa vem, da imam podporo drugih 
voditeljev. V bistvu bomo skupej urejal stvari, jst 
bom sam bl tista k bom vedla, kaj je treba glede 
financ nardit, pol se bomo pa itak skupi odločli. 
Tako da bo mal lažje. 
Torej čutiš še podporo ostalih voditeljev? 
Ja. Je to odgovornost, sam bom mela pomoč 
drugih. 
So ti na nek način obljubili, da če sprejmeš, da ti 
bodo pomagali? 
Ja, tko nekak. Smo se zmenili, zato k se noben ni 
hotu javit, kdo bi, pol smo se pa menili kdo je lahko 
pa kdo ne more bit, pol smo se pa prepričevali, sej 
ni tko hudo, sej ni tok dela, sej bomo skupi delal. 
Pol sem pa rekla, da lahko.  
Kaj so tvoji kriteriji, ko se odločaš, ali boš sprejela 
neko odgovornost ali ne? 
To, al sem sposobna to nardit, pa gledam na to, 

odg. (kitara, pomoč na 
taboru, pomočnica celo 
leto) 
 
 
 
 
 
-je bilo lažje, ni bilo vse 
naenkrat 
 
-imela sem odg. kot 
vodnica 
-drugih odg. se nisem 
zavedala 
 
 
 
 
-največja odg. je funkcija 
blagajničarke 
 
 
 
 
 
 
-ni bilo izbire, sicer ni 
čutila pritiska, ampak na 
koncu je sama rekla, da 
je lahko, ker nima druge 
pomembnejše funkcije 
 
-več dela, manj časa, se 
še ne zavedam 
 
 
-ni je strah, ve, da ima 
podporo drugih 
voditeljev, skupaj bodo 
urejal, skupaj se bodo 
odločal in bo lažje 
 
 
 
 
 
 
 
 
-so se prepričevali, da ni 
tako hudo, da ni toliko 
dela – zato je sprejela 
nalogo 
 
 

odg. 
 
 
 
 
 
 
 
-občutki ob 
sprejetju odg. 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
-osebna izkušnja 
odg. 
 
 
 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
 
 
 
 
 
 
-občutki ob 
sprejetju odg. 
 
 
 
 
-občutki ob 
sprejetju odg. 
 
 
-občutki ob 
sprejetju odg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-osebna izkušnja 
odg. 
 
 
 
-kriteriji za sprejetje 

odg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-sprejemanje odg. 
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kok mi bo časa vzel, glede na to da mam ful enih 
stvari, pa spet odvisno kakšna je situacija. Tle sem 
mela recimo pomoč in se je blo ful lažje odločit. 
Recimo, če bi bla sama, bi že mal bolj razmislila, al 
ja al ne. Pa spet odvisno kakšna je naloga, če je 
men všeč, pa če mi je v izziv, pa če se zraven lahko 
kej naučim, pol jo lažje sprejmem. Mi jo je bolj v 
izziv opravljat.  
Kakšni so po tvoji načrti za naprej? 
Še kakšno leto, dve bit v SKVOju, vsaj dokler ne 
končam faksa, zdej počas iščemo naslednika za 
vejo oz. da nam bojo pomagal, da jim pol lahko 
počas prepustimo. Ampak bomo vidl. 
Kako pa se boš lotila te predaje odgovornosti? 
Povabil bomo klanovce, pač na tak način kokr sem 
bla jst. Da dobijo po delčkih odgovornost, najprej 
na taboru, na zimovanju so bli že z nami, pol jih pa 
počasi vključevat čez leto. Pol mamo pa tud 
namen, da kot skupina zapustijo klan in pridejo v 
SKVO, pa bo mogoče bo tud njim lažje, ker bodo 
kot skupina, ne bodo sam posamezniki. Dva bomo 
vpeljal k volčičem, tri v četo, tak je naš načrt. Pa 
upam da bodo zagrabli. Se mi zdi, da je lažje, če 
trije skupi pridejo, k recimo jst, k sem bla sama, je 
blo mal težje.  
A se ti zdi, da so današnji mladi na splošno 
odgovorni? 
Se mi zdi, da ko dobijo neko nalogo, se jo kar bojijo 
sprejet, si ne upajo. Če so pa vpeljani notr, da ne 
čutjo, da majo neko veliko odgovornost, pol se mi 
zdi, da tud lažje sprejmejo, se ne ustrašjo tolk. In 
da so v bistvu odgovorni. Recimo, ti ki so pr 
skavtih, so tud drgje aktivni, pa majo druge 
funkcije, pa so tud drgje odgovorni, recimo 
birmanski animatorji pa to, pa je mogoče tud zato 
mal lažji.  
Kateri dejavniki vplivajo na različno prevzemanje 
odgovornosti med skavti? Zakaj je nekdo bolj 
odgovoren, drugi pa manj? 
Po moje je dost pomembno, kako to vlogo 
prevzameš, al si jo z veseljem sprejel, al tebe to 
zanima al si na nek način prisiljen, ker ni blo druzga 
pa si reku, da boš ti.  
 
Pa verjetno kok maš podpore sovoditeljev pr 
skavtih, al si ti sam, al se ta odgovornost deli med 
vse. Pa spet tud mal kakšno maš skupino, kolk te 
otroc ubogajo, pa kolk si ti z njimi. Verjetno lažje 
sprejmeš odgovornost, če ti z njimi lažje delaš. Pa 
verjetno tud kot ti sam daš v to, al ti je pomembno, 
da delaš z neko odgovornostjo al sam tok da je.  
Kot neka osebnostna lastnost? 
Ja, kok se ti zavzameš za neko nalogo, ki jo maš. Pa 
mogoče tud od trenutne situacije, kako se ti 
počutiš.  
Kaj pa pri volčičih, izvidnikih, klanovcih, od česa je 

-kriteriji za sprejetje 
odg.: sposobnost, koliko 
časa vzame, ali imam 
podporo, pomoč 
-če bi bila sama za to, ne 
ve, če bi sprejela 
-všečnost naloge 
-izziv, da se lahko kaj 
naučim 
 
-načrt za naprej: 1-2 leti 
biti voditeljica 
 
 
 
-kako bodo predali odg.: 
po delčkih: najprej tabor, 
zimovanje. Potem 
vključevanje čez leto; 
potem vstop v SKVO 
 
 
 
-se ji zdi, da je lažje, le 
trije skupi pridejo 
-ona je bila sama, je bilo 
težje 
 
-mladi se bojijo sprejeti 
odg. 
-če si vpeljan v odg., lažje 
sprejmeš, se ne ustrašiš 
toliko 
-ti, ki so pr skavtih, so 
tud drugje aktivni, imajo 
tudi druge funkcije, 
imajo tudi drugje 
odgovornost 
 
 
 
-na odg. vpliva to, ali si 
nalogo sprejel z 
veseljem, zanimanjem, 
ali s prisilo, ker ni bilo 
drugega 
-veliko je odvisno od 
podpore sovoditeljev, od 
razdelitve odg. 
-odvisno je tudi od 
skupine otrok 
-odvisno je tudi od 
vloženega truda 
 
-kako sprejmeš odg. je 
odvisno od tega, kako se 

odg. 
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odg. 
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odvisno pri njih? 
Verjetno spet, kako jim je to podano, 
predstavljeno, pa verjetno tud njihov karakter, ker 
so mlajši. Pri mlajših se mi zdi, da je bolj vidno, da 
ti je nekaj dano, pri starejših pri gre tudi zato, kako 
se ti odgovornosti učiš, kako ti je predana.  
 
Pa verjetno tud kakšna je družba, s katero se 
družiš. Če boš ti kot vodnik, al pa vodnik gruče, pa 
če drugi pri tem ne podpirajo oz. jim ne pomeni 
dost, se verjetn tud ti ne boš tolk fajn počutu.  
Čigava pa je primarna naloga vzgajati za 
odgovornost? 
Od voditeljev. Pa od staršev. 
Kakšno razmerje pa je med voditelji in starši – kdo 
ima glavno besedo? 
Naj bi bila od staršev.  
 
Še zmer pa se mi zdi, da se otrok dost več nauči pri 
skavtih. Mi na drugačen način učimo odgovornosti 
kot pa starši. Predvsem to se mi zdi največja 
razlika. 
Kaj pa je ta razlika? 
Pr skavtih se mi zdi bl ta odgovornost, kako ti v 
družbi deluješ do drugih, pa te naloge, ki jih imaš, 
kar pa te doma učijo je bolj tisto zate za življenje, 
da se boš znal pravilno odločit, da boš mel 
odgovornost do svojih dejanj, kar ti delaš nasploh. 
Je pa odvisno kakšne starše maš. 
Se ti zdi, da so razlike med mladimi, ki so del 
skavtske organizacije, in tistimi, ki niso? Če so, 
kakšne so?  
Razlike po moje so. Se mi zdi, da pr skavtih res 
učimo tega spoštovanja do drugih ljudi, da ti pač 
nisi sam za vse. Pa skavti smo dost z naravo 
povezani, pa s tem, je tud neka odgovornost. Pač 
kako se ti obnašaš v naravi. Medtem pa, tisti, ki 
niso pri skavtih, zdej odvisno al so v kkšnih drugih 
organizacijah, če pa niso nikjer, bo verjetno tisto, 
kar so jih starši doma naučil.  
 
Verjetno ni tolk tega življenja v skupnosti. Se mi 
zdi, da maš tle neko drugačno odgovornost. Ker 
nisi tolk v ospredju ti, ampak drugi. 
Se ti zdi, da se skavti pogosteje od svojih 
sovrstnikov vključujejo v lokalno skupnost, 
župnijo in da prevzemajo neke vloge tud tam? 
V župniji se zihr vključujejo, pa če maš tako družbo, 
da te potegne zraven.  
To govorim iz osebne izkušnje, da je ponavad to 
ena mreža in da je vse prepleteno. Kar se tiče pa 
lokalnega okolja, itak že skavti lokalno delujemo. 
Sej ne vem… sej če si vključen kot skavt, pa če si 
vključen še v neko drugo organizacijo, deluješ glih 
tako, v bistvu kar je teb prioriteta. Če ti je bližje 
Cerkev, se boš prej odločil za skavte, pa bodo na ta 

zavzameš za nalogo in 
kako se počutiš 
 
-na skavte vpliva način 
predstavitve, njihov 
karakter 
-odg. je pri mlajših dana, 
pri starejših pa gre tudi 
za to, kako se je učiš 
-na odg. vpliva tudi 
družba 
 
 
 
 
-naloga vzgajati za odg. 
je od voditeljev in staršev 
 
-glavno besedo imajo 
starši 
-otrok se pri skavtih 
nauči več 
-mi na drugačen način 
učimo odg. 
 
-pri skavtih učimo odg. 
do drugih, do družbe, 
doma te učijo odg. za 
življenje, za pravilno 
odločanje 
-odvisno je od tega, 
kakšne imaš starše 
 
 
- pri skavtih se učimo 
spoštovanja do drugih 
ljudi, smo dosti z naravo 
 
-odvisno je, če si tudi v 
kateri drugi organizaciji 
-če nisi nikjer, imaš samo 
tisto, kar so te naučili 
doma 
-je manj življenja v 
skupnosti, nisi ti toliko v 
ospredju, ampak drugi 
 
 
 
-v župnijo se mladi več 
vključujejo, če so pri 
skavtih 
-po navadi je to ena 
mreža ljudi 
-če si skavt, pa še nekje 
drugje, isto deluješ 
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način deloval, gasilci imajo pa spet neko drugo 
odgovornost in so tud vključeni v lokalno 
delovanje. 
Se pravi, če si vključen že tako ali tako v neko 
organizacijo, bo tud več verjetnosti, da boš pol 
nek drugje? 
Povezano je s tisto organizacijo, v katero si 
vključen. Se pravi, če si pr skavtih, boš verjetno 
deloval bolj v okviru župnije, če si pa gasilc, al pa 
tabornik, boš spet mel druge kroge. Ampak vsi 
delujemo v neki organizaciji. 
Si ti dejavna še na kakšnem področju izven 
skavtov? 
Včasih sem bila precej več v župniji vključena, pa 
birmanske, zdej pa počas več al manj skavte, pa kar 
sem v šoli za animatorje. Se mi zdi, da imam itak že 
s skavti dost dela, sploh letos smo se dost 
vključeval v sodelovanje z vrtcem, pa s taborniki. 
Pa faks, pa je zadost. (smeh) 
Ti še kar koli ostaja, kar bi rekla? Kako vzgajati za 
odgovornost? 
Predvsem s svojim zgledom. Da ti kot voditelj 
pokažeš odgovornost, da jo oni začutijo in da jo 
prenesemo na druge. Ker boš ti njim v bistvu dobr 
zgled in jim pokazal, da je to neki pomembnega. To 
jim bo pač zraven pršlo poleg metod in vsega. Se 
mi zdi, da najbolj z zgledom. 
Hvala. 
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