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POVZETEK  

Prostovoljno delo je vedno bolj iskano in zaželeno tako med mladimi kot starejšimi. V 

številčnosti prevladujejo starejši prostovoljci, mlajših prostovoljcev pa je najmanj.  

Magistrsko delo najprej na splošno opredeli prostovoljno delo, in sicer katere vrste 

prostovoljnega dela poznamo, kako se je razvijalo prostovoljno delo v Sloveniji, zapisani pa so 

tudi statistični podatki o prostovoljnem delu za leti 2015 in 2016 v Sloveniji. Na kratko je 

predstavljen tudi Zakon o prostovoljstvu. Večji poudarek v teoretičnem delu je na 

prostovoljnem delu v vzgoji in izobraževanju. Ker s prostovoljnim delom pridobi tako tisti, ki 

prejema, kot tudi tisti, ki daje, so v nalogi opredeljeni tudi učinki prostovoljnega dela na 

prostovoljce. Učinki so lahko pridobljena nova znanja in spretnosti ter tudi v obliki osebnostne 

rasti.  

Preden ljudje postanejo prostovoljci, morajo biti za to motivirani, zato je v nalogi opisana 

splošna motivacija in predvsem motivacija za prostovoljno delo. Predstavljen je tudi 

osmerokotni model motivacije prostovoljcev. V nalogi so predstavljene tudi nekatere domače 

in tuje raziskave v zvezi z motivacijo prostovoljcev ter nekateri učinki, ki jih ima prostovoljno 

delo na prostovoljce. 

Namen magistrskega dela je analizirati, kaj osnovnošolskim učencem pomeni prostovoljno 

delo, ter raziskati motivacijo in učinke prostovoljnega dela na osnovnošolske prostovoljce, 

predvsem zato, ker v omenjenih domačih in tujih raziskavah večinoma ni bilo vključenih 

mlajših od 16 let. V raziskavi je sodelovalo 31 osnovnošolskih učencev v starosti od 11 do  

15 let, ki so vsaj eno leto opravljali prostovoljno delo. Učenci so izpolnili anketni vprašalnik in 

trditve ocenjevali s pomočjo 6-stopenjske lestvice Likertovega tipa. Čeprav je pri obravnavi 

tako majhnega vzorca težko posploševati, je bilo na podlagi rezultatov ugotovljeno, da med 

osnovnošolskimi in starejšimi prostovoljci ni večjih razlik glede motivacije in učinkov 

prostovoljnega dela. Zaradi prostovoljnega dela tako učenci postanejo bolj odgovorni, 

zadovoljni sami s sabo, pridobijo novo znanje in na splošno prispevajo k osebni rasti. Večina 

učencev prostovoljcev je za prostovoljno delo notranje motiviranih.  

 

KLJUČNE BESEDE: prostovoljstvo, osnovnošolci, učinki prostovoljstva, motivacija. 
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ABSTRACT 

Volunteering is becoming increasingly sought after and desirable among young and older 

people. In terms of quantity, older volunteers are prevailing and the number of younger ones is 

the smallest.  

In the beginning, the Master’s thesis defines volunteering, namely its types and development in 

Slovenia. In continuation it presents statistical data about volunteering in Slovenia for the years 

2015 and 2016. It also briefly presents the Volunteering Act. The theoretical part mostly stresses 

out volunteering in education. Since volunteering is beneficial for the one, who receives, as 

well as the one, who gives, the thesis also defines the effects of volunteering on volunteers. 

These effects can be new knowledge and skills as well as personal growth.  

Before people can become volunteers, they need to be motivated for it, therefore the thesis also 

describes general motivation and particularly motivation for volunteering. The octagonal model 

of motivation of volunteers is also presented. The thesis also presents some domestic and 

foreign researches concerning the motivation of volunteers and some effects of volunteering on 

volunteers.  

The purpose of the Master’s thesis is to analyse the meaning of volunteering for primary school 

pupils and research motivation and the effects of volunteering on primary school volunteers, 

particularly due to the fact that the stated domestic and foreign researches did mostly not include 

children under 16 years of age. The research included 31 primary school pupils, aged 11-15 

years, who have been volunteering at least one year. The pupils filled out a questionnaire and 

assessed statements with the help of a 6-level scale (Likert). Although such a small sample does 

not enable generalization, the results imply no greater differences between primary school 

children and older volunteers regarding motivation and the effects of volunteering. Due to 

volunteering, pupils become more responsible and pleased with themselves, gain new 

knowledge and generally contribute to their personal growth. The majority of pupils are 

internally motivated for volunteering.  

 

KEY WORDS: volunteering, primary school pupils, effects of volunteering, motivation. 
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I. UVOD 
 

Pomoč drugim je naravni instinkt družbe po samoohranitvi, vendar pa je veliko takih ljudi, ki 

ne morejo zadovoljiti osnovnih in dodatnih življenjskih potreb, zato je skrb zanje na ramenih 

države. Tako so se posamezniki odločili svoj prosti čas brezplačno nameniti drugim ali širši 

skupnosti, in to so prostovoljci (Jamšek, 2013). Prostovoljno delo ima dandanes velik pomen v 

naših življenjih, tudi za razvoj in prihodnost družbe, saj prispeva k razvijanju obstoječih 

sistemov in vrednot solidarnosti ter k socialnemu in drugemu napredku družbe. 

Prostovoljno delo je vsako leto bolj potrebno in dobrodošlo. Najmanj prostovoljcev pa je prav 

med mladimi. Sama sem prostovoljka že kar nekaj časa, vendar pa se v osnovni šoli nisem imela 

možnosti seznaniti s prostovoljnim delom. Glede na to, da prostovoljno delo v osnovnih šolah 

še vedno ni zakoreninjeno, kot bi moralo biti, želim učencem dati možnost, da se seznanijo s 

prostovoljnim delom kot prostovoljci in tako dobijo vpogled v to, kaj sploh je prostovoljstvo, 

in tudi lažje sprejmejo odločitev za naprej tako glede prostovoljnega dela kot tudi glede drugih 

življenjskih odločitev. Osnovnošolci so bili večinoma tisti, ki so pomoč dobivali od starejših 

prostovoljcev, zadnje čase pa so opazne spremembe tudi na tem področju. Veliko je že bilo 

narejenih raziskav s področja motivacije ter tudi učinkov prostovoljnega dela, vendar pa so bili 

proučevanci starejši od 15 let. Glede na to, da sama vodim osnovnošolske prostovoljce, me je 

zanimalo, ali se njihova motivacija za prostovoljno delo razlikuje od motivacije odraslih. V 

literaturi je sicer opisana motivacija za prostovoljstvo glede na starost prostovoljcev, njihova 

prepričanja in življenjske izkušnje, kar pomeni, da se motivacija skozi različna obdobja 

spreminja, zato je to individualna motivacija in jo tudi težko posplošimo. Iz odgovorov iz 

kvantitativne raziskave, ki bi jih podali učenci, bi dobila tako večji vpogled v njihovo 

motivacijo za prostovoljno delo in z leti tako poskušala motivirati čim več osnovnošolcev, da 

postanejo prostovoljci. 

Že osnovnošolski učenci prostovoljci sami ogromno pridobijo, ko pomagajo drugim. Tako 

mladi uresničujejo osnovne človeške vrednote, kot so nesebična ljubezen, spoštovanje, 

zaupanje in samozaupanje ter sprejemanje drugačnosti. Poleg tega pa skozi dejavnosti razvijajo 

različne sposobnosti in spretnosti ter navade, ki omogočajo njihov osebnostni razvoj.  

Misel neznanega avtorja, ki pravi: »Kako malo je včasih potrebno, da osrečiš sočloveka in si 

srečnejši tudi sam!«, povzame ravno to, kar bi se morali zavedati čisto vsi ljudje in ne le 

prostovoljci. 
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II.  TEORETIČNI DEL 

1   PROSTOVOLJSTVO 

V Zakonu o prostovoljstvu (2011) je zapisano, da je prostovoljstvo družbeno koristna 

brezplačna aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 

izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 

humane in enakopravne družbe. Prostovoljstvo krepi medsebojno solidarnost ljudi, spodbuja 

razvoj človeških zmožnosti in vseživljenjskega učenja, zagotavlja družbeno povezanost in 

sodelovanje pri reševanju problemov posameznikov in družbe. 

Nekateri avtorji pa si prostovoljstvo razlagajo nekoliko drugače. A. Mikuš Kos (1999) 

organizirano prostovoljstvo opredeljuje kot socialno tvorbo, kjer ljudje delajo brezplačno v 

korist sočloveka, skupine ali širše skupnosti. Findeisen (2013) pa pravi, da ima prostovoljstvo 

danes vedno več značilnosti dela. Prostovoljci morajo tako imeti vedno več kompetenc in ravno 

iz tega izhajajo izobraževanja prostovoljcev.  

Prostovoljno delo je pomemben dejavnik za druženje ljudi različnih starosti, spola, izobrazbe 

in kulture, saj krepi socialne povezave ter pripomore k inkluziji in integraciji (Halba, 2014). 

Poudariti pa je treba, da dobrodelnost ni isto kot prostovoljnost. Dobrodelnost je izkazovanje 

presežka družbene moči in je v funkciji nadzorovanja prebivalstva. Prostovoljno delo pa je 

način emancipacije neke družbene skupine, ki ustvari svoj svet in vrednote, ki so pogosto v 

konfliktu z obstoječimi vrednotami. Prostovoljno delo je priložnost, da se uveljavijo obrobnejše 

skupine na svoj, lasten način (Flaker, 2001).  

Resno prostovoljstvo je prostovoljstvo, ki je usmerjeno k določenim ciljem. Iz njega ne moremo 

kar tako izstopiti in se ne opravlja proti plačilu. Naključno prostovoljstvo pa je manj obvezujoče 

in obsega manj izobraževanj, prostovoljci pa v tem primeru priskočijo na pomoč. Projektno 

prostovoljstvo pa se osredotoča na izpeljavo posameznega projekta in traja toliko časa kot 

projekt (Findeisen, 2013). 

1.1   VRSTE PROSTOVOLJSTVA 

Formalno prostovoljstvo je organizirano prek organizacije in odnos pomoči se vzpostavi 

umetno, kar pomeni, da pri tem pomaga strokovni delavec ali pa organizacija (Jamšek, 2013). 

Tako organizacija odgovarja za odnos med prostovoljcem in uporabnikom ter tudi za njuno 

sodelovanje in zadovoljstvo obeh. Pri formalnem prostovoljnem delu je prostovoljce treba 

izobraževati in jih podpirati pri njihovem delu. 
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Kadar se prostovoljec za prostovoljno delo dogovarja sam, gre za neformalno prostovoljno delo, 

saj ves dogovor temelji na odnosu med prostovoljcem in uporabnikom. Odnos tako lahko traja 

krajši ali daljši čas. Primer je pomoč nekomu, ki se mu je pokvaril avto sredi ceste. V tem 

primeru gre za prostovoljno delo brez graditve odnosa in komunikacije. Poznamo pa tudi 

primere, kjer je osebni odnos vzpostavljen (Blazinšek idr., 2010). 

Akcija kot prostovoljno delo je časovno omejena in ima jasno opredeljen predmet dela. Primer 

akcije je na primer krvodajalska akcija. Dejavnost kot prostovoljno delo pa je posameznik, 

izoliran od skupine, saj ni odvisen od drugih (Flaker, 2001). 

1.2   ZGODOVINA PROSTOVOLJSTVA 

Pomoč drugim je naravni instinkt družbe po samoohranitvi, vendar pa je veliko takih ljudi, ki 

ne morejo zadovoljiti osnovnih in dodatnih življenjskih potreb, zato je skrb zanje na ramenih 

države. Tako so se posamezniki odločili svoj prosti čas brezplačno nameniti drugim ali širši 

skupnosti, in to so prostovoljci (Jamšek, 2013). 

V Sloveniji so se prve oblike prostovoljstva pojavile že v 19. stoletju. Prostovoljci so ponudili 

povezovanje, izobraževanje in kulturno delovanje. V 20. stoletju se je prostovoljstvo začelo 

bolj razvijati. Organizirane so bile pomoči prostovoljcem na področju vzgoje in izobraževanja. 

Kasneje so se vključili tudi študentje družboslovnih smeri, ki so pomagali pri izpeljavi 

kurativnih in preventivnih programov dela z mladostniki in socialno ogroženimi skupinami 

prebivalstva (Vilič Klenovšek, 2013). 

Leta 1991 je v Ljubljani nastalo Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, 

leto kasneje pa društvo Slovenska filantropija, Združenje za promocijo in razvoj prostovoljstva 

(Vilič Klenovšek, 2013). 

Ravno ti dve društvi sta prvi in edini, katerih temeljno poslanstvo je razvoj in promocija 

prostovoljstva v Sloveniji na državni ravni. Danes je v Sloveniji registriranih več kot 23.000 

društev (Jamšek, 2013). 

V okviru skupnega programa Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji je bila leta 2003 

ustanovljena Slovenska mreža prostovoljskih organizacij. Nastal je tudi prvi osrednji portal 

(Vilič Klenovšek, 2013). 

Področje vzgoje in izobraževanja opredeljuje Pravilnik o področjih prostovoljskega dela 

(Uradni  list RS, 48/2011).   
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Leta 1953 je bila ustanovljena Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki je ponudila pomoč v 

vzgoji in izobraževanju (Jamšek, 2013). 

V Sloveniji od leta 2011 poteka medgeneracijski prostovoljski projekt Simbioza, ki temelji na 

prostovoljstvu mladih, ki pomagajo pri računalniškem opismenjevanju starejših. Projekt 

nagovarja mlade, da se pridružijo kot prostovoljci (Vilič Klenovšek, 2013). 

Prostovoljstvo lahko delimo tudi glede na to, ali je namenjeno izvajalcem ali pa ga izvajajo za 

druge. Poudariti pa je treba, da prostovoljci, ki naredijo nekaj za druge, naredijo tudi nekaj zase 

(Flaker, 2001). 

1.3   ZAKONSKA UREDITEV PROSTOVOLJNEGA DELA 

Prostovoljstvo je področje, ki je sistemsko urejeno. Bistvo je, da je prostovoljstvo v razmerju 

do drugih oblik delovnopravnih razmerij; da lahko organizacije dopolnjujejo svoje dejavnosti 

z dejavnostmi prostovoljcev; da so prostovoljci pravno zavarovani; da imajo prostovoljci 

pravico do povrnitve materialnih stroškov; da so postavljeni minimalni standardi kakovostnega 

prostovoljnega dela. Poleg tega pa država daje prostovoljstvu priznanje o pomembnosti 

(Jamšek, 2013).  

Leta 2006 so predstavniki prostovoljskih organizacij sprejeli Etični kodeks organiziranega 

prostovoljstva, leta 2011 pa je bil sprejet Zakon o prostovoljstvu (Jamšek, 2013). 

1.4   ZAKON O PROSTOVOLJSTVU 

Poslanke in poslanci so Zakon o prostovoljstvu, ki sistemsko ureja prostovoljno delo, sprejeli 

3. februarja 2011, veljati pa je začel 5. marca 2011. Leta 2015 je državni zbor sprejel novelo 

Zakona o prostovoljstvu, saj so pri izvajanju zakona v praksi ugotovili, da nekatere določbe ne 

omogočajo učinkovitega izvajanja organiziranega prostovoljstva. Z novelo so poenostavili 

poročanje o opravljenem prostovoljskem delu, uredili izvajanje prostovoljnega dela v javnih 

zavodih in uvedli manjše spremembe pri kazenskih določbah. Zakon o prostovoljstvu ima 55 

členov, kar nekaj členov pa je namenjenih dogovoru med prostovoljcem in 

organizacijo.  Pomembna načela Zakona o prostovoljstvu so prepoved izkoriščanja; načelo 

varstva uporabnikov in načelo varstva mladoletnih oseb, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta 

poslovna sposobnost.   

Sestavni deli zakona so (Zakon o prostovoljstvu, 2011):  

• splošne določbe, 

• opredelitev pojmov, 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
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• načela, 

• pogoji opravljanja organiziranega prostovoljstva, 

• pravice in obveznosti prostovoljcev in prostovoljskih organizacij, 

• spodbujanje razvoja in spremljanje organiziranega prostovoljstva, 

• pristojnost za izvajanje in nadzor nad izvajanjem zakona, 

• kazenske določbe. 

OPREDELITEV POJMOV 

Opredelitev pojmov se nahaja v 5., 6., 7., 8. in 9. členu zakona. V opredelitvi pojmov se nahajajo 

definicija prostovoljstva, definicija organiziranega prostovoljstva, definicija prostovoljske 

organizacije in definicija prostovoljske službe. 

Organizirano prostovoljstvo je prostovoljsko delo, ki se opravlja v okviru prostovoljskih 

organizacij in ga posameznik izvaja redno in najmanj 24 ur letno. 

Prostovoljske organizacije so pravne osebe zasebnega prava, vpisane v vpisnik prostovoljskih 

organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, katerih delovanje je z zakonom 

opredeljeno kot nepridobitno in ki zagotavljajo in usposabljajo prostovoljce za prostovoljsko 

delo ali v katerih se prostovoljsko delo izvaja v dobro drugih ali v splošno korist. 

Prostovoljska služba je organizirano prostovoljstvo, ki ga prostovoljec opravlja v obsegu 

najmanj 20 ur tedensko in v časovnem obdobju, ki traja najmanj šest mesecev brez presledka 

(Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

NAČELA 

Načela prostovoljstva so zapisana v 10., 11., 12., 13., 14. in 15. členu zakona. V členih so tako 

zapisana načela: prepoved diskriminacije; načelo varstva uporabnikov ali uporabnic 

prostovoljskega dela; načelo prepovedi izkoriščanja prostovoljcev; načelo varstva otrok, 

mladoletnih oseb in oseb, ki jim je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost; načelo 

nezdružljivosti in brezplačnosti prostovoljstva ter načelo nadnacionalnosti prostovoljskega dela 

(Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

POGOJI OPRAVLJANJA ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA 

Pogoji opravljanja organiziranega prostovoljstva so zapisani v 16., 17., 18., 19., 20., 21., 23. in 

24. členu zakona. V teh členih so opredeljeni dogovor o organiziranem prostovoljskem delu; 

obličnost dogovora o prostovoljskem delu; vsebina dogovora o prostovoljnem delu; uporaba 

zakona, ki ureja obligacijska razmerja; omejitev pogodbene svobode dogovora o 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
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prostovoljskem delu; prenehanje veljavnosti dogovora o prostovoljskem delu; evidenca 

prostovoljcev in prostovoljskega dela ter potrdilo (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI PROSTOVOLJCEV IN PROSTOVOLJSKIH ORGANIZACIJ 

V OKVIRU ORGANIZIRANEGA PROSTOVOLJSTVA 

V 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in 34. členu so opisane pravice in obveznosti 

prostovoljcev in prostovoljskih organizacij. V členih so navedeni pravice prostovoljcev; 

obravnave zahtev prostovoljca; zavarovanja za primer brezposelnosti; obveznosti prostovoljca; 

obveznosti prostovoljske organizacije; odgovornost za nastalo škodo; povračila stroškov; 

usposabljanja prostovoljcev; mentorstvo ter nagrade za izjemne dosežke (Zakon o 

prostovoljstvu, 2011). 

SPODBUJANJE RAZVOJA IN SPREMLJANJE ORGANIZIRANEGA 

PROSTOVOLJSTVA 

Spodbujanje razvoja in spremljanje organiziranega prostovoljstva sta zajeta v členih od 35 do 

47. V teh členih so zajeti trajnostni razvoj; strategija razvoja prostovoljstva; spodbujanje 

prostovoljstva; vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom; 

priglasitev v vpisnik; izbris in ponovna priglasitev v vpisnik; poročila o prostovoljstvu; državna 

priznanja; podelitev nagrade in priznanja; odbor; delo odbora in strokovnih komisij; sredstva in 

priznanja samoupravne lokalne skupnosti (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

PRISTOJNOST ZA IZVAJANJE IN NADZOR NAD IZVAJANJEM ZAKONA 

V 48. in 49. členu so zapisane pristojnosti za izvajanje ter nadzor (Zakon o prostovoljstvu, 

2011). 

KAZENSKE DOLOČBE 

Kazenske določbe so zapisane v 50. členu zakona (Zakon o prostovoljstvu, 2011). 

1.5   SLOVENSKI KONGRESI PROSTOVOLJSTVA 

Prvi slovenski kongres prostovoljstva je potekal leta 1996 v Ljubljani. Že takrat so ugotavljali, 

da se prostovoljstvo na področju vzgoje in izobraževanja hitro in dobro razvija. Podali so tudi 

predloge, da bi bilo več izobraževanj in usposabljanj za prostovoljce. Poudarili so še potrebo 

po ureditvi zakonodaje, predvsem sodelovanje šolstva pri pripravi in oblikovanju Zakona o 

prostovoljnem delu (Mikuš Kos, 1999). Zakon o prostovoljstvu je bil sprejet leta 2011, torej je 

trajalo kar nekaj časa, da se je prostovoljno delo zakonsko uredilo.  

Zadnji in jubilejni 10. slovenski kongres prostovoljstva pa je bil novembra 2016 v Ljubljani. Še 

vedno pa je bila, kar se tiče prostovoljstva z mladimi, vzpostavljena potreba po skupini 

http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/nevladne_organizacije/zakon_o_prostovoljstvu/
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trenerjev, ki bi usposabljali mentorje in nudili podporo (Zaključki 10. kongresa prostovoljstva 

delovnih skupin, b. d.) 

1.6   PROSTOVOLJSTVO V SLOVENIJI LETA 2015 in 2016 

V poročilih so bila zajeta prostovoljska dela, ki so se opravljala skladno z zakonom v okviru 

prostovoljskih organizacij in ga je posameznik opravljal najmanj 24 ur letno. Ker v Sloveniji 

obstajajo tudi krajše prostovoljske akcije in ostala prostovoljska dela, lahko sklepamo, da je v 

Sloveniji veliko več prostovoljnega dela, kot ga zajema poročilo. Število prostovoljcev in tudi 

prostovoljnih organizacij narašča. Največ prostovoljnih organizacij v letu 2015 je bilo v 

osrednjeslovenski, podravski in savinjski regiji, najmanj pa v koroški regiji (Skupno poročilo o 

prostovoljstvu v republiki Sloveniji za leto 2015, 2016). 

Leta 2016 je bilo največ prostovoljnih organizacij v posavski, osrednjeslovenski in zasavski 

regiji, najmanj pa še vedno v koroški regiji.  

V letu 2015 je bilo 1.037 prostovoljskih organizacij, skupno število prostovoljcev pa je bilo 

skoraj 100.000 (Skupno poročilo o prostovoljstvu v republiki Sloveniji za leto 2015, 2016). 

Število vpisanih prostovoljskih organizacij je naraslo za približno 300 organizacij. Število 

prostovoljcev pa je precej naraslo, saj je od lanskega leta večje za približno 200.000 (Skupno 

poročilo o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2016, 2017). 

Glede na spol prevladujejo prostovoljci ženskega spola, vendar pa je leta 2016 naraslo število 

prostovoljcev moškega spola ter upadlo število prostovoljcev ženskega spola. V letu 2016 je 

torej bilo zgolj še približno 10 % več prostovoljcev ženskega spola. 
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Leta 2015 so največ prostovoljnega dela opravile starejše osebe od 60 let, najmanj pa osebe, 

mlajše od 18 let, zato so sklenili, da je treba prostovoljstvo približati mladim in otrokom ter ga 

v večji meri umestiti v vzgojno-izobraževalne procese (Skupno poročilo o prostovoljstvu v 

republiki Sloveniji za leto 2015, 2016). 

 

 

 

 

 

 

V letu 2016 pa se je povečalo število prostovoljcev, starih 30–60 let, najmanj pa je še vedno 

prostovoljcev, mlajših od 18 let. Moških prostovoljcev je največ starih med 18 in 30 let, pri 

ženskah pa je največ prostovoljk starejših od 60 let.  

 

 

Slika 1. Število prostovoljcev po letih in spolu (Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki 

Sloveniji za leto 2016, 2017, str. 8) 

Tabela 1. Primerjava števila prostovoljcev po starosti in po letih 2014 in 2015 (Skupno poročilo o 

prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2015, 2016; str. 8) 
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V letih 2015 in 2016 je razvidno, da najbolj narašča opravljanje prostovoljnih ur na vsebinskem 

delu, kjer so za izvajanje potrebna posebna znanja in veščine (Skupno poročilo o prostovoljstvu 

v Republiki Sloveniji za leto 2015, 2016). 

Največ prostovoljnih del pa se opravi na področju vzgoje in izobraževanja. V letu 2016 je tudi 

najbolj narasla pomoč na tem področju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2   PROSTOVOLJSTVO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Izkušnje in veščine, ki se jih usvoji skozi prostovoljno delo, lahko rečemo tudi neformalno 

učenje, so pomemben dejavnik za prostovoljce ter tudi most med prostovoljstvom in 

izobraževanjem (Halba, 2014). 

Od mladih v osnovni šoli ne zahtevamo socialnega delovanja, njihova naloga je le sprejemanje 

in s tem pri mladih spodbujamo pasivnost. Veliko je tudi podcenjevanja s strani odraslih. Mladi 

Slika 2. Število prostovoljcev po starosti v letu 2016 (Skupno poročilo o prostovoljstvu v Republiki 

Sloveniji za leto 2015, 2016, str. 13). 

Slika 3. Število opravljenih prostovoljskih ur po posameznih področjih in letih (Skupno 

poročilo o prostovoljstvu v republiki Sloveniji za leto 2016, 2017, str. 10) 
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pa ob nekaterih priložnostih, kot so na primer družinske težave, vojne situacije in begunstvo, 

pokažejo svojo ustvarjalnost in potencial (Mikuš Kos, 1999). 

V začetku 90 let je Slovenija v šolski sistem začela vpeljevati prostovoljno delo po zaslugi 

profesorja Ivana Lorenčiča. Na začetku je bilo prostovoljstvo vpeljano v srednje šole v oblikah 

izbirnih ur. Dijaki so pomagali mlajšim otrokom z učnimi in psihosocialnimi težavami, 

starejšim osebam, delovali so v vrtcih, zavodih za otroke z motnjami v duševnem razvoju, 

bolnišnicah itd. (Jamšek, 2013). 

Prostovoljsko delo na področju vzgoje in izobraževanja vključuje sodelovanje in/ali izvajanje 

neformalnega in formalnega izobraževanja, pomoč pri učenju, dejavnosti za pridobivanje 

kompetenc in vseživljenjskega učenja, prenos dobrih praks ter različne vzgojne dejavnosti. To 

so učne pomoči, animacije, mentorstvo, organizacija taborov, promocija izobraževanja itd. 

(Vilič Klenovšek, 2013). 

Prostovoljno socialno delo v šoli je pomemben vidik vzgojnega dela z učenci in eno izmed 

učinkovitih oblik preventivnega dela z njimi (Mikuš Kos, 1999). 

Leta 1997 so na Univerzi Johna Hopkinsa raziskovali program o filantropiji. Ugotovili so, da 

se morajo mladi soočati s problemi različnih kultur in različnih socialnih skupin. Ravno tako je 

odgovornost večja, če so vključeni v skupnostne projekte. Najbolj pomembno je, da mladi 

spoznajo, da lahko sprejemajo in tudi dajejo (Mikuš Kos, 1999). 

Največ prostovoljcev je prav mladih, vendar pa je tudi največ mladih, ki potrebujejo pomoč, 

prostovoljcev. Učenci znajo pomagati na zelo preprost način, ki pa je zelo učinkovit. S takim 

odnosom uresničujejo osnovne človeške vrednote. Osnovnošolci so pripravljeni pomagati 

tistim, ki potrebujejo pomoč, predvsem pa jih veseli delo z ljudmi. Njihovi prednosti sta 

neobremenjenost in spontanost. Vsekakor pa je pomembno, da učence spodbujamo k 

prostovoljstvu ne le zaradi drugih, temveč predvsem zaradi učencev samih (Mikuš Kos, 1999). 

Vsebina prostovoljnega dela vzgoje in izobraževanja se nanaša na: 

 promocijo moralnih in etičnih vrednot, 

 programske skupine po specifičnih ciljnih skupinah, 

 dejavnosti za pridobivanje vsebin in kompetenc, 

 dejavnosti za vključenost v vseživljenjsko učenje, 

 različne vzgojne dejavnosti, 

 sodelovanje pri neformalnem izobraževanju, 
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 izvajanje neformalnega izobraževanja in usposabljanj, 

 sodelovanje pri formalnem izobraževanju, 

 izvajanje vseh možnih oblik pomoči pri izobraževanju, 

 promocija in prenos dobrih praks in izmenjave izkušenj. 

Oblike prostovoljnega dela pa so: 

 promocijski programi vrednot in etike, 

 plemenitenje značajskih vrednot, 

 predstavljanje in spodbujanje vrednot znanja, 

 predstavljanje in spodbujanje vseživljenjskega učenja, 

 pomoč pri učenju in usposabljanju, 

 izvajanje drugih oblik neformalnega usposabljanja in izobraževanja. 

Ciljne skupine so širša javnost; okolja razvoja, vzgoje in izobraževanja; ciljne skupine s 

posebnimi potrebami ter vsebinska jedra partnerstva civilne družbe in države (Jamšek, 2013). 

2.1   PROSTOVOLJSTVO V VRTCU 

Prostovoljci so lahko že otroci v vrtcu. To so tudi dokazali v enem izmed slovenskih 

podružničnih vrtec. V prostovoljstvo so zraven otrok vključili tudi njihove starše. Z otroki so 

se veliko pogovarjali na temo prostovoljstva ter kako pomembno je, da skrbimo drug za drugega 

in zase. Organizirali so različne dobrodelne akcije, na primer zbiranje zamaškov, hrane za 

živali, starega papirja, živil, mobitelov, zvezkov itd. Z otroki so skupaj urejali kotičke in brisali 

prah. Imeli so tudi posebno nalogo, da so skrbeli za Mehurčkov raziskovalni kovček, ki ga je 

vsak teden en otrok odnesel domov. Odgovornost, empatijo in pozitivne odnose v skupini so 

krepili s pomočjo socialnih iger. Ugotovili so, da je prostovoljec lahko vsak, ki podari svoj 

prosti čas in življenjsko energijo (Šinkovec, 2016). 

2.2   POMOČ UČENCEM Z UČNIMI TEŽAVAMI 

Pomembni načeli v primeru pomoči učencem z učnimi težavami sta ravno prostovoljstvo in 

brezplačnost. Pomoč torej nudijo osebe, ki so zrele in se zavedajo, da bodo pri delu pridobile 

tudi same. Namesto plačila v zneskih dobijo bogate izkušnje, ki pa jih človek ne more dobiti 

nikjer drugje (Mikuš Kos, 1999).  

Tudi učenci potrebujejo pomoč, predvsem pri učenju, vendar vsi ne potrebujejo prostovoljca, 

večini pa ga je težko dobiti, zato je treba narediti izbor. Učenci z učnimi težavami potrebujejo 

več učenja, vendar z različnimi načini oziroma prijemi. Vsekakor pa je potrebna potrpežljivost 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                    Katja Širca, magistrsko delo 

23 
 

in ravno tu so starši nemočni, za učenca pa je lažje, če se uči z nekom, ki ni družinski član. 

Druga skupina učencev so učenci s pomanjkljivo motivacijo za učenje. Zadnja skupina pa so 

učenci, ki imajo težave le pri nekaterih šolskih predmetih ali učnih veščinah. Potrebno pa je 

izbrati tudi primernega prostovoljca. Zgodi se, da se učenec in prostovoljec ne ujameta. Ne 

smemo tudi pričakovati, da bo prostovoljec rešil vse težave ali da bo spremenil učenca, starše. 

Prostovoljec bo lahko v prvi vrsti razbremenil starše, učenca ali učitelja, lahko bo zmanjšal 

napetost, ne bo pa prevzemal odgovornosti za učenčev nadaljnji razvoj. Prostovoljec mora imeti 

za sabo podporo skupine in mentorja (Mikuš Kos, 1999). 

Prvotni namen je dejanska pomoč učencu pri učenju. Prostovoljec lahko učencu ponovno 

razloži učno snov, pomaga pri domači nalogi, vadi branje in pisanje, pregleda zvezke itd. Poleg 

take pomoči pa je lahko prostovoljec tudi pomembna čustvena opora učencu (Mikuš Kos, 

1999). 

Ravno prostovoljno delo kot učna pomoč pa ima veliko značilnosti dela v senci, saj bi lahko to 

učno pomoč opisali kot nekakšne brezplačne inštrukcije za tiste, ki si jih ne morejo privoščiti, 

in tudi kot delo, ki bi ga morala opraviti šola sama (Flaker, 2001). 

3   PROSTOVOLJCI 

Prostovoljci skrbijo za varnost, lepšajo okolico, odpravljajo stiske posameznih ljudi, skrbijo za 

kulturno delovanje itd. Vedeti pa moramo, da imajo tudi prostovoljci svoje omejitve, da ne vedo 

in ne znajo vsega (Jamšek, 2013). 

Slovenska spletna stran, kjer so navedeni vsi podatki, zakoni, členi, izobraževanja, 

usposabljanja, poročila in vse, kar zadeva prostovoljstvo, je www.prostovoljstvo.org. Tako 

lahko prostovoljci najdejo veliko informacij o prostovoljstvu, dogodkih in najnovejše novice.  

Na voljo pa je tudi Prostovoljski dnevnik, ki je zamenjal Družabniški dnevnik iz leta 2004. 

Prostovoljski dnevnik je pripravil dr. Jože Ramovš. Dnevnik je razdeljen na dva dela, in sicer 

je prvi del nekakšen priročnik, ki opredeli sodobno prostovoljno delo, njegovo metodiko in 

organizacijo. Vsebuje tudi osnovne informacije o tem, kaj je prostovoljstvo in kakšne oblike 

prostovoljstva poznamo. Navedena so tudi pravila dobre medsebojne komunikacije, 

vzdrževanja in krepitve prostovoljnega dela. Drugi del pa je delovni zvezek, kjer so posebni 

obrazci, s pomočjo katerih se beleži glavne značilnosti in vtise prostovoljskih srečanj. Na voljo 

so tudi prazne strani, kjer lahko prostovoljec po svoji volji zapisuje mnenja, izkušnje, čustva 

itd. Prostovoljski dnevnik je tako dobra strokovna in praktična podlaga, ko se opravlja 

prostovoljno delo. Kot pravi Jože Ramovš, z dnevnikom iščemo človeka v sebi (Oražem, 2008). 

http://www.prostovoljstvo.org/
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3.1   MLADI PROSTOVOLJCI 

A. Mikuš Kos (1999) piše, da se mlade veliko lažje pridobi za prostovoljstvo. Razlogi so najbrž 

tudi, ker imajo več energije, elana, navdušenja in predvsem zaupanje v možnost spreminjanja. 

Ravno zaradi takih lastnosti mladi prinašajo svežino. Pomembno je, da vlagamo v mlade, saj 

so naša prihodnost ne le v smislu socializacije, temveč tudi odgovornosti.  

Mlajša skupina otrok se zelo rada druži z mladimi, ker se mladi še vedno spominjajo svojega 

otroštva in se lahko tako poistovetijo z otroki, imajo pa tudi več energije za športne aktivnosti.  

Kar se tiče pomoči pri učenju, lažje sprejmejo mladega prostovoljca, saj jim ta ne predstavlja 

lika učitelja ali starša, temveč prijatelja, ki mu lahko zaupajo in tudi lažje sprejmejo njegovo 

pomoč. Večkrat se tudi identificirajo z njim ter tako prevzamejo njegove navade, stil oblačenja, 

način izražanja itd. Ravno z dobrim vzorom pa mladi lahko vplivajo na mlajše (Mikuš Kos, 

1999). 

Tako kot vsi drugi prostovoljci morajo biti tudi mladi vključeni v načrtovanje projekta 

prostovoljnega dela, v procese odločanja, v iskanje možnih oblik pomoči, v ocenjevanje 

projekta, v imenovanje svojega predstavnika v prostovoljnih dejavnostih (Mikuš Kos, 1999). 

Mladi prostovoljci so najpogosteje študentje raznih družboslovnih smeri, bodoči vzgojitelji, 

učitelji, psihologi, socialni delavci in drugi. Vedno več pa je tudi nezaposlenih diplomantov 

(Žorga, 1996). 

Iz Skupnega poročila o prostovoljstvu za leto 2016 (2017) je razvidno, da je najmanj 

prostovoljcev mlajših od 18 let. Pomemben segment vzgoje prispeva k socialnemu razvoju 

mladih in njihovi osebnostni rasti, zato je pomembno, da se med mlade širi prostovoljstvo, saj 

se krepita empatija in solidarnost. Eden izmed ukrepov za širjenje in promocijo prostovoljnega 

dela med mladimi je beleženje s prostovoljstvom pridobljenih kompetenc. 

3.2   ORGANIZACIJE, KJER SODELUJEJO MLADI PROSTOVOLJCI 

V Sloveniji je najpogostejše prostovoljno delo na področju socialnega varstva, na področjih 

družbenega vključevanja, varovanja človekovih pravic, preprečevanja diskriminacije, športa in 

osebne asistence. Večina organizacij izvaja prostovoljno delo na več področjih hkrati in se 

ukvarja z več ciljnimi skupinami.  

Vrste organizacij, v katerih sodelujejo mladi prostovoljci, so mladinski centri, društva, klubi, 

centri za socialno delo, svetovalni centri, domovi upokojencev, organizacije za osebe s 

posebnimi potrebami, študentske organizacije, organizacije za informiranje in izobraževanje, 

kulturna društva, katoliške organizacije, organizacije za prostovoljna dela, organizacije za žrtve 
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nasilja, človekove pravice, humanitarne organizacije, politične organizacije, bolnice, 

organizacije za osebe z motnjami v duševnem zdravju, organizacije za samopomoč oseb z 

zdravstvenimi problemi, telefoni za pomoč ljudem v stiskah, šole, skavti, taborniki, gasilska 

društva itd. (Gril, 2007). 

3.3   PROSTOVOLJSTVO ZA DVIG SOCIALNEGA IN KULTURNEGA KAPITALA MED 

UČENCI 

Pierre Bourdieu razlikuje med tremi vrstami kapitala, in sicer ekonomskim, kulturnim in 

socialnim. Kulturni kapital predstavlja družinsko ozadje, razred, vložke v izobrazbo (Dović, 

2003). Kulturni kapital torej vključuje demografske značilnosti in zdravje posameznika: 

vrednote, tradicijo, vzgojo in omiko, jezik, znanje, veščine, poznavanje pravil in motivacijo pa 

tudi posedovanje knjig, slik ali oblačil. Najpogosteje se ga meri s stopnjo izobrazbe.  

Bourdieu (1985) je opredelil socialni kapital kot gostoto in pogostost ter pomembnost socialnih 

stikov, na katere se lahko zanese, če želi izboljšati svoj položaj. Putnam (2000) pa ga je opredelil 

kot neko zaupanje, normo, omrežje, ki lahko izboljšajo učinkovitost družbe.  

Šola ima pri tem približno 20–30 % vpliv in ravno zaradi tega je treba okrepiti dejavnosti, ki 

zvišujejo tako socialni kot tudi kulturni kapital. Le s tem se tako vpliva na izobraževalni uspeh 

otrok in tudi njihove življenjske priložnosti (Mulford in Silins, 2002). 

Primerne oblike in vsebine dejavnosti, kot jih predlaga West-Burnham (2011), so sodelovalno 

učenje in skupne priložnosti za igro otrok; projekti s področja športa, ustvarjalnosti in 

umetnosti; praznovanja; raziskovalni projekti; razvijanje skupne odgovornosti; razvijanje 

oddelčnih skupnosti – skrb za vključenost in sodelovanje vseh otrok; dodatna pomoč 

nadarjenim, ranljivim skupinam in učencem s posebnimi potrebami.  

Ušeničnik (2015), učitelj, ki je vodil projekt za dvig obeh kapitalov s prostovoljnim delom na 

Osnovni šoli Antona Ukmarja Koper, pravi, da učenci prek prostovoljskih dejavnosti razvijajo 

svoj socialni in kulturni kapital, saj se gradi na skupnosti, sodelovanju, zaupanju in kontinuiteti 

dejavnosti. Tako se gradi skupnost znotraj šole, kjer se povezujejo med seboj učenci, učitelji in 

drugi zaposleni na šoli. Ravno tako pa tudi zunaj šole, kjer potekajo srečanja več generacij. 

Učenci so ugotovili, da so osebnostno rasli in dozorevali, pridobivali na samozaupanju, razvijali 

etične in socialne vrednote, pridobivali zaupanje, odgovornost ter krepili sodelovanje in 

solidarnost, usvojili nova znanja in veščine, izkušnje in kompetence, širili mrežo prijateljev in 

poznanstev, pridobili dragocene življenjske izkušnje, znanje in spoznanja o sebi, sočloveku in 

življenju. 
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Prva osnovna šola Slovenj Gradec se je v okviru projekta za dvig obeh kapitalov lotila 

dejavnosti v okviru prostovoljnih del različnih delavnic, kjer so bili vključeni učenci od 6. do 

9. razreda. Skupaj z učenci so pripravljali srečanja oziroma delavnice za prvošolčke; ustvarjalne 

delavnice, katerih namen je bila izdelava izdelkov, ki so jih podarili; druženje s starostniki v 

domu starostnikov; zbiralne akcije; čistilne akcije; medsebojna pomoč učencev (pomoč pri 

učenju, reševanju težav itd.). Z vsemi temi dejavnostmi so dosegli dvig kulturnega in socialnega 

kapitala s širjenjem kakovostnejšega znanja, izboljšanjem tehnike za vseživljenjsko učenje, 

povečanjem avtonomnosti posameznika, upoštevanjem družbeno veljavnih vrednot, 

sprejemanjem drugačnosti in z vključevanjem v družbo. Tudi učenci sami so spoznali, da kot 

prostovoljec lahko narediš veliko dobrega, ne da bi v zameno pričakoval materialno nagrado. 

Dodajajo še, da prostovoljno delo ponuja možnost učenja, razmišljanja in čutenja na način, ki 

smo ga ljudje že potisnili v pozabo (Osojnik, 2014). 

Tudi v gimnaziji in srednji ekonomski šoli v Trbovljah so se vključili v projekt, kjer pa so 

izpeljali natečaj za Zasavsko pripovedko, saj so želeli povečati medsebojno sodelovanje, 

okrepiti vezi med učenci, šolami, učitelji in lokalno skupnostjo ter učence spodbuditi k 

razmišljanju o krajih, kjer živijo. O njih se pogovarjajo tudi z drugimi, starejšimi in mlajšimi. 

Želeli so doseči, da se učenci počutijo kot del skupnosti in so ponosni na svoje korenine. Ob 

tem pa bi tudi razvijali svoja močna področja in krepili samopodobo. Ugotavljajo, da se je 

socialni in kulturni kapital dvignil, saj so ugotovili, da so se radi in veliko družili ter medsebojno 

sodelovali učenci, starši, učitelji, dijaki in lokalna skupnost. Sodelujoči so razvijali svoje talente 

in za dobro opravljeno delo so bili tudi pohvaljeni in nagrajeni (Sakelšek, 2015). 

4   UČINKI PROSTOVOLJSTVA 

Prostovoljstvo ustvarja socialna omrežja, kjer se oblikujejo osebne in socialne identitete. Pri 

tem pa najdemo tudi informacijsko, čustveno in materialno oporo (Findeisen, 2013). 

Prostovoljstvo daje prostovoljcem občutek pripadnosti, odgovornosti in pomembnosti. 

Pridobijo tudi veščine sodelovanja v skupini in zmožnost prevzemanja različnih socialnih vlog. 

Prav tako se naučijo sodelovati z različno starimi ljudmi (Mikuš Kos, 1999). 

Tudi v Sloveniji so leta 1997/1998 v okviru Zavoda RS za šolstvo opravili analizo 

prostovoljnega dela v osnovnih šolah. Namen je bil zbrati splošne podatke in ugotoviti 

razsežnosti prostovoljstva ter spoznati učinke prostovoljnega dela. Ugotovili so, da je na 

osnovnih šolah veliko zunanjih prostovoljcev kot tudi prostovoljcev učencev. Prostovoljno delo 

v osnovnih šolah je potekalo v obliki medsebojne pomoči, pomoči starostnikom, skrbi za naravo 
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ter druge oblike prostovoljnega dela. Predvsem pa so ugotovili, da ima prostovoljstvo pozitivne 

učinke tako na prejemnike pomoči kot tudi na prostovoljce (Mikuš Kos, 1999). 

Različni strokovnjaki, na primer Richard Bolles in Sonja Žorga, so opisali različna znanja in 

spretnosti, ki jih prostovoljci pridobijo. Oba avtorja pa sta izpostavila osebnostni razvoj 

(Jamšek, 2013). 

Sonja Žorga je navedla še področje strokovnega razvoja ter spoznavanja delovanja ustanove in 

strokovnjakov v njej. Richard Bolles pa je poudaril veščine in znanja na področju osebne rasti 

ter funkcionalna znanja. Spretnosti, ki jih prostovoljci pridobijo, so lojalnost, samostojnost in 

kreativnost. Prostovoljec se izpopolnjuje, saj mora reševati različne nepredvidljive težave. 

Prostovoljec pridobiva tudi specifično besedišče, konkretno znanje in ravnanje. Poleg vsega 

tega pa pridobi splošno znanje in spretnosti, ki so potrebne za posamezno delo (Jamšek, 2013). 

Prostovoljci lahko ta znanja izkoristijo in jih prenesejo v svoje osebno življenje, lahko pa tudi 

v plačano delo. Delodajalci pri zaposlovanju tudi vedno bolj upoštevajo neformalne izkušnje s 

prostovoljnim delom (Jamšek, 2013). 

Alenka Čas pravi, da prostovoljstvo mladim pomaga pri odkrivanju vrednosti in smisla 

življenja. Prostovoljno delo deluje kot preventiva, saj ima vlogo pri graditvi zdravega odnosa. 

Posledično omogoča tudi boljše življenje in predstavlja ogromen vložek v razvoj družbe.  

Pomembno je tudi dejstvo, da je večina učinkov prostovoljstva dolgotrajnih (Mikuš Kos, 1999). 

Leta 2003 so bile na področju medgeneracijskega družabništva proučevane koristi 

prostovoljcev. Ugotovili so, da so koristi kakovost odnosa z uporabnikom in pomembnimi 

drugimi, pridobljeno znanje in boljša samopodoba. Analiza učinkov prostovoljnega dela s 

starostniki je pokazala premike v medgeneracijskem odnosu, saj mladi zaradi prostovoljnega 

dela čutijo večjo povezanost s staro generacijo, z njimi razvijejo prijateljski odnos, bolje 

razumejo svoje starše, zmanjšujejo pa se tudi predsodki. Dijaki Šolskega centra Velenje, ki so 

delali kot prostovoljci, so kot učinke zapisali dobro počutje, dragocene življenjske izkušnje, 

pomembna spoznanja o sebi, sočloveku in življenju ter notranje zadovoljstvo ob dejstvu, da so 

nekomu pomagali. V najnovejši raziskavi so mladi prostovoljci zapisali, da so povečali občutek 

koristnosti, spoštovanje raznolikosti med ljudmi, razumevanje potreb in želja drugih ter 

prilagodljivost drugim ljudem. Prostovoljcem je prostovoljno delo v vsakdanje življenje 

prineslo le pozitivne spremembe (Gril, 2007). 
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Ob pomoči različnim ljudem se mladi vedno bolj zavedajo, kakšno vrednost ima življenje, torej 

ima prostovoljstvo za učence tudi vzgojni vidik, saj bolj doživljajo in uveljavljajo osnovne 

človeške vrednote in razvijajo osebnostne lastnosti ter tako vplivajo na dozorelost. Različne 

izkušnje, predvsem so to življenjske, ki jih pridobijo pri prostovoljnem delu, učence pripravijo 

na soočanje s svojimi življenjskimi situacijami (Mikuš Kos, 1999). 

Leta 1988 so v Združenih državah Amerike naredili raziskavo učinkov prostovoljnega dela na 

mlade. Ugotovili so učinke na področju osebnostne rasti in razvoja, intelektualnega razvoja in 

šolskega uspeha ter socialne rasti in razvoja (Mikuš Kos, 1999). 

Raziskave so pokazale, da se mladi počutijo bolj vredni, so sposobni prevzemati odgovornost 

in znajo reševati probleme v okolici. Mladi prostovoljci znajo šolsko znanje in veščine uporabiti 

v življenjskih situacijah. Več časa pa posvetijo učenju tistih predmetov, kjer menijo, da jih 

potrebujejo pri prostovoljstvu. Mladi razumejo in spoštujejo ljudi iz različnih okolij in s tem 

tudi narašča njihova socialna odgovornost. V okviru prostovoljstva pa spoznajo tudi različne 

poklice in jim tako pomaga pri izbiri poklica (Mikuš Kos, 1999).  

Podobno so ugotovili tudi v Angliji, kjer so proučevali učinke prostovoljstva na prostovoljce. 

Poleg ostalih veščin in znanj so ugotovili, da prostovoljstvo pomembno vpliva na zmanjšanje 

neopravičenih izostankov pri pouku in kriminalizacijo (Mikuš Kos, 1999). 

Raziskava prostovoljstva v 25 državah Evropske unije iz leta 2004 ugotavlja, da sta 

najpogostejša motiva za prostovoljno delo socialna odgovornost in pomoč drugim. Da bi 

preverili, ali so mladostniki, ki opravljajo prostovoljno delo, bolj socialno usmerjeni, so leta 

2005 Gril in sodelavci naredili raziskavo, kjer so zbirali podatke o vrstah in obsegu 

prostovoljnega dela mladih v Sloveniji, o značilnostih izvajanja v različnih organizacijah ter 

ovirah, s katerimi se srečujejo organizacije pri izvajanju prostovoljnega dela, in o tem, zakaj se 

mladi odločajo za prostovoljno delo. V raziskavi je sodelovalo 430 prostovoljcev iz vse 

Slovenije. V raziskavi so ugotovili, da jih več kot 40 % meni, da morajo biti prostovoljci prijazni 

in zanesljivi. Veliko pa jih meni tudi, da morajo biti odgovorni, družabni, pošteni in spoštljivi. 

Med odgovori so se pojavili tudi sočutje, prilagodljivost, vljudnost, odprtost, nesebičnost in 

strpnost. Večini dijakov je pomembno, da jim prostovoljno delo prinese nova znanja, 

prijateljstva in znanstva ter tudi lažjo pot do zaposlitve, odgovornost in možnost lastne izbire. 

Večina se za prostovoljno delo odloči zaradi novosti, samostojnosti in pomoči pri nadaljnjem 

iskanju zaposlitve (Gril, 2007). 
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5   MOTIVACIJA 

Motivacija so vsi procesi, ki vsebujejo spodbujanje, ohranjanje in usmerjanje telesnih in 

duševnih dejavnosti, zato da bi uresničili cilj (Kompare idr., 2002). 

Že v osnovi jo delimo na zunanjo in notranjo motivacijo in za uspešno delovanje se morata obe 

enakovredno prepletati. Notranja motivacija je povezana s spontanostjo, ustvarjalnostjo, 

užitkom in širjenjem interesov. Je kot gonilna sila, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z 

določenimi cilji, ali pa neko dejanje še dodatno okrepi (Blazinšek idr., 2010). 

Motivacija pa ime dve različni lastnosti. Oseba je lahko motivirana za neko stvar, ko to hoče. 

Tu govorimo o smeri motivacije. Druga pomembna lastnost pa je, kako močno ta oseba nekaj 

hoče doseči. To pa je intenzivnost motivacije. Če je motivacija intenzivnejša, je potem tudi 

dejavnost aktivnejša (Lipičnik, 2002). 

Poznamo različne motive, in sicer fiziološke in psihosocialne. Fiziološki motivi so nam 

praviloma prirojeni. To sta na primer potreba po ohranitvi posameznikovega življenja ter 

potreba po ohranitvi vrste, kamor spadajo potreba po potomcih, po spolnosti in po varovanju 

potomcev. Psihosocialni motivi pa so po večini pridobljeni. Fiziološke potrebe morajo biti 

zadovoljene pred višjimi potrebami in Abraham Maslow je ponazoril hierarhijo osnovnih in 

višjih potreb s pomočjo piramide (Kompare idr., 2002).  
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Slika 4. Hierarhija potreb po Maslowu (Kompare, 2002, str. 193) 

Prve štiri potrebe od spodaj navzgor sodijo med osnovne potrebe, zadnja pa spada med višje 

potrebe. Ni potrebno, da so nižje potrebe stoodstotno zadovoljene, da bi se pojavile višje 

potrebe (Kompare idr., 2002).  

Kot primer, ko so po večini zadovoljene fiziološke potrebe, nastopijo potrebe po varnosti. Po 

zadovoljeni potrebi na nižji ravni se potem pojavi potreba na naslednji ravni, ki pa ponovno 

motivira (Jakopec, 2007).  

Lahko pa hkrati zadovoljimo več potreb. Na primer pri igranju košarke pri nekem klubu lahko 

zadovoljimo potrebo po gibanju, po pripadnosti in lahko tudi po spoštovanju. 

Višje kot se vzpenjamo v hierarhiji, vedno bolj pridobivajo potrebe psihološki značaj in vedno 

manj biološkega in mlajši kot smo, bolj so bistvene osnovne potrebe in starejši kot smo, lažje 

dosežemo samoaktualizacijo (Kompare idr., 2002). 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                    Katja Širca, magistrsko delo 

31 
 

5.1   VRSTE MOTIVIRANOSTI 

PASIVNA MOTIVIRANOST 

Je motiviranost, ki je pod vplivom člankov, radijskih in televizijskih oddaj. To vrsto 

motiviranosti lahko sprožijo tudi znanci, prijatelji, ustanove, predavanja itd. 

Za nekatere je lahko zaradi take motiviranosti prostovoljstvo v breme, za druge pa nekaj 

koristnega (Findeisen, 2013). 

DEJAVNA MOTIVIRANOST 

Motivacija izhaja iz iskanja novih izzivov in pripravljenosti za dejavno državljanstvo, saj 

prostovoljci želijo nekaj spremeniti v lokalni skupnosti, ustanovi, kjer delajo, spoznati nove 

ljudi, se dobro počutiti itd. (Findeisen, 2013). 

5.2   ZAKONITOSTI MOTIVACIJE 

Denny (1997) pravi, da moramo upoštevati nekaj zakonitosti, ki vodijo k visoki motivaciji. To 

so: 

1. Vodja mora biti motiviran, kar pomeni, da ima pozitiven odnos, dela z zanosom, je 

pošten in zanesljiv. 

2. Potreben je jasno zastavljen cilj. 

3. Motivacija mora biti stalen proces, ki mora trajati. S strani vodje mora biti pravilen 

pristop motiviranja. 

4. Uporabljati je treba pohvale, naj bo to pisna, ustna zahvala ali zgolj občudovanje. 

5. Ljudi motivira občutek koristnosti in kadar so vključeni v neko dejavnost ali 

uresničevanje nekega projekta, so tako bolj motivirani. 

6. Ob napredovanju in doseganju zastavljenih ciljev se poveča motivacija. V primeru, da 

ni napredovanja, pa se motivacija zmanjša. 

7. Vsak posameznik mora že od začetka verjeti v dosego cilja. 

8. Lahko se zgodi, da posameznik doseže mejo motiviranosti, čez katero ne gre več, in 

takrat dodatno spodbujanje ni učinkovito. 

9. Pomemben je občutek pripadnosti, kar pomeni, da se mora posameznik počutiti kot del 

skupine. 

5.3   MOTIVACIJA ZA PROSTOVOLJNO DELO 

Najbolj pogosta motiva za prostovoljstvo pri ljudeh sta človekoljubje in lastni interes 

(uveljavitev neke zamisli, izkušnje, doživetja, priznanja itd.) (Findeisen, 2013). 
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Prostovoljci imajo različne potrebe in nihče ne dela prostovoljno kar tako brez razloga ali brez 

pričakovanega povračila. V primeru prostovoljcev pa povračilo ni mišljeno v materialnih 

dobrinah. Pri prostovoljcih se lahko prepleta več motivov, vendar pa je pomembno, da je vsaj 

en motiv vezan na pripravljenost pomagati drugim ter da motivi ne izhajajo iz posameznikovih 

frustracij. Predvsem pa je pomembno, da prostovoljcev ne žene zgolj zunanja motivacija 

(Blazinšek idr., 2010). 

Avtorji Nahtigal, Jamšek, Kronegger in Oblak so sistematizirali motivacijo prostovoljcev v 6 

večjih kategorij, in sicer skozi izvajanje uvodnih usposabljanj za prostovoljce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5. Motivacija za prostovoljno delo (Blazinšek idr., 2010, str. 68) 

Tako prostovoljci dajo pomoč in podporo tistim, ki jo potrebujejo, ter s tem poskrbijo za aktivno 

državljanstvo. Pri prostovoljnem delu pa tako pridobijo različne socialne stike ter status v 

družbi. Predvsem pa prostovoljci osebno rastejo in pridobijo znanja, spretnosti in izkušnje 

(Blazinšek idr., 2010). 

O prostovoljstvu v vzgoji in izobraževanju govorimo kot o organiziranem prostovoljstvu. 

Mentorji prostovoljstva morajo učence pritegniti z ustreznim pristopom, kar pa ne pomeni 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                    Katja Širca, magistrsko delo 

33 
 

manipulativno. Tako kot vsaka stvar morajo biti vsebine, cilji in načini dela ustrezni za učence. 

Učenci si želijo raznolikosti, različnih priložnosti, aktivne vloge pri dogajanju na šoli, 

pozitivnih interakcij itd. (Mikuš Kos, 1999). 

Pedagoški študentje tudi veliko prostovoljnega dela opravijo z učenci s posebnimi potrebami. 

Njihova motivacija je pridobivanje novih izkušenj, ki prispevajo k izgrajevanju strokovnih 

kompetenc, sploh z vidika inkluzije. Ker so osebno vpleteni, so študentje motivirani raziskovati 

in poglobiti svoje znanje z različnih področij. Predvsem pa je motivacija toliko večja, ker 

dobivajo takojšnjo povratno informacijo, saj imajo neposreden stik. Tako se študentje naučijo 

prepoznavati zmožnosti otrok, kako pridobiti njihovo zaupanje, kako prilagajati določene 

stvari, voditi dnevnik itd. (Kiswarday in Drljić, 2016). 

Pomembni motivacijski dejavniki pa so tudi dobri medosebni odnosi med prostovoljci ter med 

prostovoljci in mentorji (Mikuš Kos, 1999). 

Ljudi pa motivira tudi prostovoljno delo, ker s tem tudi rešujejo lastne stiske, saj se vključijo 

zato, ker imajo sami enake težave in jih taka problematika zanima (Flaker, 2001). Podobno 

meni tudi Halba (2014), saj pravi, da se ljudje s podobnimi profili pridružijo podobnim 

organizacijam. 

V raziskavi o motivaciji prostovoljcev za prostovoljno delo je sodelovalo 20 mladih 

prostovoljcev v starosti med 15 in 27 let, od tega 3 moški in 17 žensk.   

Raziskava je pokazala, da se mladi odločijo za prostovoljstvo, ker si želijo novih izkušenj pri 

delu z ljudmi, želijo delati kaj koristnega ali pa pomagati ljudem v stiski. Srednji mladostniki 

pa so navedli tudi druge razloge, kot so želja po učenju komunikacije z ljudmi, izkoriščanje 

prostega časa ter želja spoznati, kakšni so drugačni ljudje. Z raziskavo so ugotovili, da s 

starostjo narašča pogostost odločitev za prostovoljno delo zaradi želje po preverjanju poklicnih 

možnosti, potrebe po pripadnosti skupnosti in aktivnem prispevanju k boljši družbi. Motivacija 

pa se skladno z določenimi zahtevami razvojnega obdobja spreminja. Na primer srednji 

mladostniki si izoblikujejo osebno identiteto v okviru medosebnih odnosov, starejši mladostniki 

pa že izoblikujejo poklicno identiteto, v mlajšem odraslem obdobju pa si dograjujejo tudi druge 

socialne identitete, ki so povezane z vključevanjem v širšo družbeno skupnost. To je potrdila 

tudi raziskava, ki pravi, da srednji mladostniki želijo s prostovoljnim delom pridobiti določena 

socialna in komunikacijska znanja, starejši mladostniki pa izkoristijo prostovoljno delo kot 

možnost preverjanja poklicne vloge. V dobi mlajše odraslosti pa gre za težnjo po pripadnosti 

skupnosti oziroma prispevanje k boljši družbi. Ugotavljajo pa tudi, da je posameznikova 
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motivacija odvisna od sposobnosti razumevanja socialnega okolja. V mlajši odraslosti je 

opazen preobrat v pomenu. Tako se pomen prostega časa iz domene medosebnih praks 

spremeni v družbeno aktivno vlogo posameznika (Gril, 2007). 

5.4   OSMEROKOTNI MODEL MOTIVACIJE PROSTOVOLJCEV 

Konec prejšnjega stoletja so s širšo kvantitativno raziskavo o motivih razvili inventar ameriških 

funkcij prostovoljcev. Vključili so 6 motivov, ki so vrednost, razumevanje, podoba, socialna 

funkcija, kariera in zaščitna funkcija. Vse raziskave pa omogočajo vpogled v motivacijo 

prostovoljcev (Yeung, 2004). 

Individualna motivacija je jedro udejanjanja in kontinuiteta prostovoljnega dela z vidika 

teoretičnih raziskav in tudi s praktičnih vidikov. Z modernizacijo narašča individualizacija in 

raziskave kažejo, da je prostovoljno delo manj kolektivno in vedno bolj individualno. Potrebno 

pa je, da ima prostovoljno delo tako tradicionalne kot tudi moderne elemente ter tudi kolektivne 

in individualne. Individualna motivacija se skozi različna osebna časovna obdobja spreminja 

(Yeung, 2004). 

A. B. Yeung (2004) poroča o fenomenološki raziskavi o motivaciji prostovoljcev, kjer je bilo 

opravljenih 18 intervjujev. Med njimi je bilo 14 moških in 4 ženske. Po poklicu so bili socialni 

delavci, hišniki in aktivni člani cerkve. Skupno pa jim je bilo, da so bili prostovoljci v 

evangelističnih cerkvah na Finskem. Intervju z vsakim posebej je trajal približno uro in tri četrt. 

Intervjuje so posneli in tako večkrat poslušali in analizirali. Pri analizi so se osredotočili na 

njihove pretekle izkušnje, osebnosti, vezo z organizacijo, kjer so prostovoljci, cilje, želje, 

pričakovanja, prepričanja, potrebe, pridobitve, čustva, razpoloženja, socialne interakcije ter 

sodelovanje. S pomočjo odgovorov so tako dobili 767 elementov motivacije prostovoljcev. Iz 

vseh teh elementom pa so potem razvili inovativni 4-dimenzionalni osmerokotni model 

motivacije prostovoljcev. 

Vse te 4 dimenzije vsebujejo 8 polov. Sama sem zapisala prevod, ki se mi je zdel najboljši, saj 

članek ni uradno preveden. Poli so getting (dobivanje) – giving (dajanje), continuity 

(kontinuiteta) – newness (novosti), distance (razdalja) – proximity (bližina) in thought (misel) 

– action (akcija). Večino elementov (527) so brez težav umestili v določen pol, ostale elemente 

pa med dve različni dimenziji, na primer ali bližje polu dobiti ali bližje polu dati ali pa točno na 

sredini med tema dvema poloma (Yeung, 2004).  
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Slika 6. Poli osmerokotnega modela motivacije prostovoljcev (ResearchGate, 2004, str. 13) 

 

 

 

Dimenzija dobiti-dati 

Ta dimenzija pokriva eno tretjino vseh elementov. 67 elementov je pri polu dobiti, 98 pri polu 

dati in 68 med obema poloma. Ugotovili so, da prostovoljci od prostovoljnega dela pridobijo 

na osebnem zadovoljstvu, so bolj veseli, pozitivni, pogumni, brezskrbni in občutijo udobje. 

Ravno tako pa prostovoljci ugotavljajo, da jim prostovoljno delo ponuja fizično aktivnost in 

spodbuja osebno energijo. Pridobili so na čustveni ravni. Počutijo se bolj varni in uspešni. Imajo 

tudi občutek, da jih drugi potrebujejo, ter občutek pripadnosti. Poleg tega pa jim je pomembno, 

da imajo organiziran čas ter dobijo določene delovne izkušnje. Prostovoljce pa motivira že 

dejstvo, da pomagajo osebam, ki jih potrebujejo, in imajo občutek, da prispevajo k socialni 

inkluziji in to tudi širijo med druge. Prostovoljci dajejo drugim svoj čas, empatijo in podporo. 

Predvsem pa so prostovoljci poudarili, da jih motivirajo medsebojna pomoč, pozitiven odnos 

in osebna rast (Yeung, 2004). 

Dimenzija kontinuiteta-novost 

V tej dimenziji je ena desetina vseh motivacijskih elementov. 45 elementov je pri polu 

kontinuitete in 38 pri polu novosti. Prostovoljci so bolj motivirani, če so že kdaj opravljali tako 

delo ali pa je podobno nečemu, kar so že počeli, in so pri tem imeli tudi pozitivne izkušnje in 

spomine. Motivacijski element pa je tudi aktivna vloga pri prostovoljstvu. Nekatere je 

motiviralo to, da so imeli prostovoljstvo namesto službe, saj so se tako počutili koristni. 

Prostovoljstvo pa jim je tudi ponudilo pobeg iz resničnega sveta, ko so bili na primer pod 

stresom. Omenili pa so tudi pomen razširjanja pomena življenja ter tudi pridobitev novega 

znanja, spretnosti, novih izzivov in omogočanje osebnostnih sprememb (Yeung, 2004). 
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Dimenzija razdalja-bližina 

Dimenzija pokriva eno šestino vseh motivacijskih elementov, večina jih je pri polu bližina. 

Prostovoljce sta motivirala fleksibilnost in zmožnost postaviti meje neke aktivnosti, kljub temu 

da ni strukturirana. Pola sta med seboj povezana, saj prostovoljci cenijo ravno to povezanost, 

kjer lahko posameznik pomaga in je v interakciji z drugimi, vendar pa še vedno vzdržuje 

potrebno razdaljo od drugih. Nekateri prostovoljci so se vključili v prostovoljno delo zaradi 

želje po pripadnosti skupini ali pa zgolj zaradi novih poznanstev. Pomembni so tudi verbalna 

interakcija, pogovori in diskusije (Yeung, 2004). 

Dimenzija misel-akcija 

Dimenzija misel-akcija vsebuje desetino vseh motivacijskih elementov. 12 elementov je pri 

polu misel, 42 pri akciji in kar 33 ravno na sredini. Pri tej dimenziji so izpostavljene vrednote. 

Prostovoljce je motiviralo to, da so se izkazali ne le besedno, temveč so to tudi pokazali in 

dokazali. Večino prostovoljcev je to storilo iz verskih vrednot, kjer so omenili osebno in 

duhovno rast. Spet druge pa je motivirala potešitev želje po zapolnitvi prostega časa, največkrat 

zaradi upokojenosti. Motivacijski elementi so sprememba vrednot v akcijo, vsebujejo pa tudi 

verske in neverske elemente (Yeung, 2004). 

Vse štiri dimenzije pa so med seboj povezane. Dve tretjini motivacijskih elementov pokrivajo 

te štiri dimenzije, tretjina elementov pa je razporejenih nekje med temi dimenzijami. Ko se vsi 

ti elementi povežejo med seboj, dobimo obliko skoraj popolnega diamanta. Poli dajanje, bližina 

in misel so tesno povezani z ostalimi dimenzijami. Pol bližina je povezan z vsemi drugimi 

dimenzijami in se tako motivacijski elementi med seboj prepletajo. Na primer motivacijski 

elementi, ki spadajo tako v pol akcija in pol bližina, se povezujejo v smislu, da je lepo sodelovati 

z drugimi in hkrati biti pri tem zelo aktiven. Pol kontinuiteta in akcija pa na primer tako, da se 

počutimo, da smo zmožni opravljati stvari, ki smo jih opravljali kot mladi, in se pri tem še 

vedno počutimo aktivne (Yeung, 2004). 

V raziskavi je bilo poudarjeno, da težko posplošimo motivacijske elemente za vsakega 

prostovoljca. Vsak prostovoljec si lahko naredi mrežo osebne motivacije za prostovoljstvo. Iz 

nje lahko razberemo, h kateremu polu oziroma dimenziji se približujemo glede motivacijskih 

elementov in kako se med seboj prepletajo. Taka skica pa opisuje trenutno situacijo, kako 

vidimo preteklost, sedanjost in prihodnost, vendar pa je to živ dokument, ki se sproti spreminja 

(Yeung, 2004). 
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Slika 7. Primer osebne motivacijske sheme (ResearchGate, 2004, str. 21) 

 

  

 

 

 

 

 

 

5.5   POVEZAVA MOTIVACIJE PROSTOVOLJCEV S KAKOVOSTJO ŽIVLJENJA 

Leta 2009 so v Izraelu naredili raziskavo motivacije prostovoljcev. Zavedali so se, da lahko 

proučevanci podajajo svoje odgovore tako, da bi se prikazali v boljši luči, zato so jih spraševali 

na drugačen način, in sicer ne z vprašanji, zakaj so prostovoljci, temveč o njihovem pogledu, 

zakaj ljudje postanejo prostovoljci na splošno. Tako so podali odgovore na podlagi znanja in 

tudi svojih preteklih izkušenj. V raziskavo pa niso bili vključeni le prostovoljci, temveč tudi 

osebe, ki niso imele izkušenj s prostovoljnim delom. Za tak način so se odločili tudi, ker se 

veliko prostovoljcev ne zaveda lastne motivacije za prostovoljstvo.  

V raziskavo so vključili 1.500 odraslih, starejših od 20 let, od tega je bilo malenkost več moških 

in malo manj žensk. Največ jih je bilo starih med 35 in 65 let. Večina je bila dobro izobraženih 

oziroma so imeli vsaj srednješolsko izobrazbo. Skoraj polovica jih ni bilo vernih. 60 % 

proučevancev se je že srečalo s prostovoljnim delom na različne načine (formalno in 

neformalno prostovoljno delo). Proučevance so intervjuvali po telefonu. Intervju je vseboval 

16 vprašanj, ki pa so se navezovala na količino opravljenega prostovoljnega dela; vrsto 

prostovoljnega dela; na to, kdo je bil pobudnik prostovoljnega dela, in glede motivacije za 

prostovoljno delo na splošno.  

Študija je ugotovila, da so ljudje, ki so bolj izobraženi ter verni, bolj pripravljeni opravljati 

prostovoljno delo. Ugotovili so tudi, da se prostovoljci odločajo za prostovoljno delo, ker jim 

to omogoča pokazati svojo osebnost, se lahko odmaknejo od svojih vsakdanjih rutin, pozabijo 

na skrbi, pridobijo na samozavesti, pripomore k boljšemu zdravju, da se počutijo varni, da se 

njihov socialni status izboljša, da pridobijo nova prijateljstva, da lahko sodelujejo z 

organizacijami, da občutijo pripadnost ter da lahko izrazijo svoja prepričanja. Razloge za 

prostovoljno delo so razdelili v skupine, in sicer kulturni razlogi, socialni razlogi, razlogi za 
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izboljšanje fizičnega ter tudi duševnega zdravja. Kot najpomembnejše razloge so proučevanci  

izbrali sklepanje novih prijateljstev in občutek po pripadnost, kot najmanj pomemben razlog 

pa, da pozabijo na skrbi. Ugotovili pa so, da je motivacija vsakega posameznika različna, saj je 

pogojena od kulture, prepričanj, socializacije in drugih elementov (Shye, 2009). 
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III.  EMPIRIČNI DEL 

1   NAMEN RAZISKAVE 

Z raziskavo želim ugotoviti, kaj učence motivira za prostovoljstvo, in hkrati, kaj jim pomeni 

prostovoljstvo ter kakšni so učinki prostovoljstva pri osnovnošolskih prostovoljcih.  

2   OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Učenci v osnovnih šolah so bili predvsem osebe, ki jim je bila pomoč nudena. Zadnje čase pa 

se to spreminja in so učenci tudi sami prostovoljci, ki nudijo pomoč drugim. Veliko je literature 

o srednješolskih prostovoljcih, o osnovnošolskih učencih prostovoljcih pa bolj malo. S pomočjo 

te empirične raziskave sem želela raziskati, zakaj so se sploh odločili, da postanejo prostovoljci 

in ali se že učenci v osnovni šoli zavedajo pomena prostovoljstva. Raziskati sem želela tudi, kaj 

učenci sami mislijo, da so pridobili kot prostovoljci. Ta raziskovalni problem sem izbrala, ker 

je večina raziskav v zvezi z motivacijo in učinki prostovoljstva vezana na starejše prostovoljce 

oziroma ni proučevano na osnovnošolskih prostovoljcih. Glede na to, da je osnovnošolskih 

učencev prostovoljcev vedno več, sem se odločila raziskovati, ali se njihova motivacija za 

prostovoljstvo razlikuje od motivacije ostalih prostovoljcev ter kaj osnovnošolski prostovoljci 

opažajo, da so pridobili s prostovoljstvom. 

3   CILJI RAZISKAVE 

S pomočjo empirične analize želim ugotoviti: 

 zakaj so učenci postali prostovoljci; 

 kako učenci vidijo prostovoljstvo; 

 kaj so pridobili kot prostovoljci; 

 ali so kakšne vidne razlike med odgovori mlajših in starejših učencev. 

4   RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

Na podlagi lastnega razmišljanja, literature, raziskovalnega problema in raziskovalnih ciljev 

sem si zastavila nekaj raziskovalnih vprašanj: 

1. Zakaj so učenci postali prostovoljci? 

2. Kako učenci prostovoljci vidijo prostovoljstvo? 

3. Kaj so učenci pridobili kot prostovoljci? 

4. Ali se motivacija in učinki prostovoljstva razlikujejo pri mlajših in starejših učencih? 

5. Ali se motivacija razlikuje pri učencih glede na spol? 

5   METODOLOGIJA 

Raziskavo sem izvedla z uporabo deskriptivne in kavzalno neeksperimentalne metode s 

kvantitativnim pristopom. 
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5.1   OPIS VZORCA 

Raziskovalni vzorec predstavlja 31 učencev osnovne šole v starosti od 11 do 15 let oziroma od 

5. do 9. razreda osnovne šole, ki so vsaj eno leto opravljali prostovoljno delo. Sodelovanje v 

raziskavi je temeljijo na prostovoljni odločitvi. 

Največ učencev je starih 12 let in najmanj učencev 15 let. Povprečna starost vseh učencev je 

12,55 leta. 

Tabela 2. Prikaz opisne statistike vzorca 

N M Me Mo SD Min Maks 

31 12,55 12,00 12 1,028 11 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glede spola prevladuje ženski spol. Največ moških je starih 12 let. 

 

 

 

 

Tabela 3. Struktura vzorca glede na spol 

spol f % 

ženski 25 80,6 

moški 6 19,4 

skupaj 31 100,0 

Graf 1. Grafični prikaz vzorca po starosti 
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5.2   OPIS INSTRUMENTARIJA 

Izdelala sem anketni vprašalnik s trditvami, ki so jih anketiranci ocenjevali s pomočjo 

ocenjevalne lestvice od 1 do 6. Trditve iz vprašalnika sem razvrstila v tri skupine, in sicer v 

skupino o splošnem mnenju učencev o prostovoljnem delu, skupino o motivaciji učencev za 

prostovoljno delo in skupino o učinkih prostovoljnega dela.  

Objektivnost izvedbe sem zagotovila z jasnimi pisnimi navodili na začetku anketnega 

vprašalnika, diskriminativnost pa s trditvami, ki se jih ocenjuje na 6-stopenjski lestvici 

Likertovega tipa. Preverili so ga trije strokovnjaki in potrdili njegovo vsebinsko veljavnost. 

Zanesljivost sem preverila s Cronbach alfa koeficientom, ki je 0,767. Vprašalnik vsebuje 28 

trditev. Učenci so morali trditve oceniti s pomočjo 6-stopenjske lestvice od 1 (sploh se ne 

strinjam) do 6 (povsem se strinjam) glede na to, kako pogosto zanje velja posamezna trditev. 

Trditve se navezujejo na mnenje o prostovoljnem delu, motivaciji za prostovoljno delo ter 

njegovih učinkih.  

Posamezna vrednost na lestvici je pomenila: 

1 – sploh se ne strinjam, 

2 – se ne strinjam, 

3 – delno se ne strinjam, 

4 – delno se strinjam, 

5 – se strinjam, 

6 – povsem se strinjam . 

Trditve iz vprašalnika sem razvrstila v tri skupine. 

Trditve 5, 11, 14, 20 in 23 se nanašajo na splošno mnenje učencev o prostovoljnem delu. Trditve 

1, 3, 7, 9, 10, 13, 16, 18, 22, 25, 27 se nanašajo na motivacijo učencev za prostovoljno delo. 

Trditve 2, 4, 6, 8, 12, 15, 17, 19, 21, 24, 26 in 28 se nanašajo na učinke prostovoljnega dela. 

5.3   ZBIRANJE PODATKOV 

Najprej sem si zastavila raziskovalne cilje in raziskovalna vprašanja. Po pregledu različne 

literature sem sestavila vprašalnik za raziskavo zastavljenih ciljev. Nato sem se dogovorila za 

izvedbo anketiranja na dveh osnovnih šolah, še prej pa sem oblikovala soglasje in ga 

posredovala učiteljem. Ko so učitelji prejeli podpisana soglasja, sem se dogovorila za izvedbo 

anketiranja. Učenci so vprašalnike izpolnjevali skupaj, pri čemer sem bila tudi sama prisotna, 

da sem jim dodatno razložila navodila. Učenci so anketo izpolnili prostovoljno. 
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5.4   OBDELAVA PODATKOV 

Podatke sem obdelala s pomočjo programa IMB SPSS Statistics. Za vsako trditev sem 

izračunala aritmetično sredino in standardno deviacijo ter minimalne in maksimalne vrednosti. 

Ravno tako sem izračunala absolutne frekvence in strukturne odstotke. Za potrebe raziskovalnih 

vprašanj sem izračunala t-test za neodvisne vzorce oziroma Mann-Whitneyjev test. Normalno 

porazdelitev sem preverila s Kolmogorov-Smirnovim testom, homogenost varianc pa z 

Levenovim testom. 

5.5   SPREMENLJIVKE 

V raziskavi sem uporabila naslednje spremenljivke: 

 spol, 

 starost, 

 splošno mnenje o prostovoljnem delu, 

 motivacijo za prostovoljno delo, 

 učinke prostovoljnega dela. 

6   REZULTATI  

Splošno mnenje učencev prostovoljcev o prostovoljnem delu 

 

Trditev 5: »Prostovoljec ne more biti nekdo, ki ima svoje težave.« 

Pri tej trditvi se učenci po večini zavedajo, da je prostovoljec lahko vsaka oseba in da ni 

pomembno, kakšne osebne težave ali kakršnekoli ovire ima, saj je aritmetična sredina 

odgovorov 1,48, kar pomeni, da se po večini s trditvijo sploh ne strinjajo ali pa se z njo ne 

strinjajo, največkrat podan odgovor je »sploh se ne strinjam«. Med učenci, ki so izpolnjevali 

anketo, pa je tudi nekaj učencev, ki so gibalno ovirani in imajo posebne potrebe ter so ravno 

tako prostovoljci in pripravljeni pomagati, saj se sami zavedajo, kako je dobiti pomoč drugih.  

 

Tabela 4. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na splošno mnenje učencev o prostovoljstvu 

 N M Me Mo SD Min Maks 

t5 31 1,48 1,00 1 0,769 1 3 

t11 31 5,58 6,00 6 0,672 4 6 

t14 31 3,84 4,00 6 1,881 1 6 

t20 31 2,87 2,00 1 1,708 1 6 

t23 31 1,32 1,00 1 0,653 1 4 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                    Katja Širca, magistrsko delo 

43 
 

Trditev 11: »Prostovoljstvo je namenjeno vsem ljudem.« 

Trditev je precej podobna prvi in pri tej trditvi so učenci le še potrdili, da vedo, da je 

prostovoljstvo za vse ljudi ne glede na starost, spol, izobrazbo, osebne težave itd. Aritmetična 

sredina je 5,58, kar je med »se strinjam« in »popolnoma se strinjam«, vendar pa je odgovor, ki 

se največkrat pojavlja, ravno »popolnoma se strinjam«. 

Trditev 14: »Večina prostovoljcev je ženskega spola.« 

 

 

Učenci so odgovarjali z vsemi možnimi odgovori. Nekateri menijo, da so prostovoljci večinoma 

ženskega spola, spet drugi pa menijo, da to ni res. Skoraj vsi moški so odgovorili, da se s 

trditvijo ne strinjajo, kar je povsem logično, saj so tudi sami prostovoljci. Učenci tu najbrž 

nimajo vpogleda v druge prostovoljske organizacije ali dejavnosti, kjer bi videli tudi drugačno 

situacijo. Ravno zaradi mešanih odgovorov pa je aritmetična sredina 3,84, kar pomeni, da so 

ravno na meji med strinjanjem in nestrinjanjem. Največkrat pa se ponovi odgovor popolnoma 

se strinjam.  

Trditev 20: »Prostovoljci pomagajo izključno ljudem, ki so v stiski.« 

Tudi pri tej trditvi so mnenja zelo različna. Razpon odgovorov je od čistega nestrinjanja do 

popolnega strinjanja, vseeno pa je aritmetična sredina 2,87, kar pomeni, da se jih večina ne 

strinja s trditvijo in mislijo, da se pomaga vsem ljudem, tudi če niso v stiski. Najpogostejši 

odgovor pa je ravno »se sploh ne strinjam«. Tudi učenci so med prostovoljnim delom obiskovali 

starejše občane, ki niso bili v stiski, vendar pa so jim polepšali dneve in jim pričarali nasmeh 

na obraz. Prostovoljno delo pa se večinoma promovira kot pomoč osebam, ki jo potrebujejo, 

ker so v stiski.  

Tabela 5. Prikaz odgovorov na trditev 14 glede na spol 

 Večina prostovoljcev je ženskega spola  

Sploh 

se ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Delno 

se ne 

strinjam 

Delno 

se 

strinjam 

Se 

strinjam 

Povsem 

se 

strinjam 

skupaj 

spol ženski 4 9 2 3 6 1 25 

moški 5 0 0 0 0 1 6 

skupaj 9 9 2 3 6 2 31 
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Trditev 23: »Prostovoljci bi morali biti plačani.« 

Učenci vedo, da prostovoljno delo pomeni, da delaš nekaj prostovoljno in za to delo nisi plačan. 

Po odgovorih pa lahko sklepam, da učenci niso mnenja, da bi prostovoljno delo moralo biti 

plačljivo. Nekaj učencev je sicer odgovorilo, da se delno strinjajo, da bi moralo biti plačano, 

večina učencev pa se s trditvijo ne strinja. Aritmetična sredina (1,32) potrjuje, da se večina s 

trditvijo ne strinja. Učenci sami za prostovoljno delo, ki so ga opravljali, niso bili plačani z 

denarjem, temveč z zahvalami, nasmehi in dobro voljo. 

Motivacija učencev prostovoljcev za prostovoljno delo 

Tabela 6. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na motivacijo učencev prostovoljcev 

za prostovoljno delo 

 N M Me Mo SD Min Maks 

t1 31 4,74 5,00 5 1,032 2 6 

t3 31 4,77 5,00 4 1,230 1 6 

t7 31 5,68 6,00 6 0,541 4 6 

t9 31 4,29 4,00 4 1,346 1 6 

t10 31 4,00 4,00 4 1,414 1 6 

t13 31 1,71 2,00 1 0,824 1 4 

t16 31 5,00 5,00 6 1,183 1 6 

t18 31 3,19 3,00 3 1,642 1 6 

t22 31 3,97 4,00 5 1,538 1 6 

t25 31 3,71 4,00 5 1,395 1 6 

t27 31 1,58 1,00 1 0,765 1 4 

 

Trditev 1: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi se naučil/-a kaj novega.« 

Trditev za večino učencev velja in jih je motivirala ideja, da se bodo kot prostovoljci naučili 

nekaj novega, kar potrjuje tudi aritmetična sredina (4,74). Vsi učenci pa niso enakega mnenja. 

Za nekatere učence trditev popolnoma velja, za druge pa manj. Za manj učencev to ni bil motiv, 

da so postali prostovoljci. Noben učenec pa ni podal odgovora, da trditev sploh ne velja zanj. 

Trditev 3: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi srečal/-a nove ljudi.« 

Za prostovoljno delo so se učenci odločili tudi z namenom, da bi spoznali nove ljudi. Trditev 

pa ne velja za vse učence. En učenec se sploh ni strinjal s trditvijo, en pa se z njo ni strinjal. 
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Večina učencev pa vstopa v prostovoljno delo z odprtimi rokami, v smislu, da spoznajo nove 

ljudi in s tem tudi pridobijo nove izkušnje. To potrjuje tudi aritmetična sredina (4,77).  

Trditev 7: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi pomagal/-a drugim.« 

Pri tej trditvi so bili učenci najbolj enotni. Vsi se s trditvijo delno strinjajo, strinjajo ali pa 

popolnoma strinjajo, aritmetična sredina je 5,68. Učenci se torej zavedajo, da je del 

prostovoljnega dela ravno pomoč drugim, pomembneje pa je, da so se zavedno odločili za 

prostovoljno delo iz tega razloga. 

Trditev 9: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, ker so prostovoljci tudi moji prijatelji.« 

Vsak učenec je pri tej trditvi odgovoril drugače, kar je bilo pričakovano, saj nima vsak enake 

motivacije za prostovoljno delo. Kljub vsemu pa se več učencev strinja s trditvijo, kar kaže 

aritmetična sredina 4,29. Učenci so veseli družbe, predvsem če so to njihovi prijatelji, saj se 

tako počutijo bolj sproščeni. 

Trditev 10: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi pridobil/-a nove prijatelje.« 

Kljub temu da so učenci radi v družbi prijateljev pa tudi radi spoznajo nove prijatelje. Vsi učenci 

niso istega mnenja, vendar pa aritmetična sredina 4,00 kaže, da se učenci vseeno po večini 

strinjajo s trditvijo. 

Trditev 13: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi bil/-a pohvaljen/-a.« 

Rezultati učencev so bili zanimivi. Večina učencev se ne strinja s trditvijo, saj je aritmetična 

sredina 1,71. Kljub vsemu pa se je en učenec s trditvijo delno strinjal. Torej učenci ne želijo 

pohvale, po izkušnjah, ki sem jih imela z učenci, pa vem, da so vedno ponosni, ko so pohvaljeni. 

Trditev 16: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi poskusil/-a kaj novega.« 

Za nekatere učence je lahko vse novo, za druge je že poznano in pri prostovoljnem delu se vsak 

dan srečujemo z novimi stvarmi in pripravljeni moramo biti to sprejeti. Tudi učenci so enakega 

mnenja, saj se jih večina strinja s trditvijo. Od vseh učencev pa se zgolj dva nista strinjala s 

trditvijo. 

Trditev 18: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi se lažje odločil/-a za bodoči poklic.« 

Tako kot pri večini trditev so tudi pri tej trditvi zelo različni odgovori. Večina se ni odločila za 

prostovoljno delo zaradi pomoči pri izbiri poklica. Vseeno pa je kar nekaj učencev, ki menijo, 

da lahko s pomočjo prostovoljnega dela spoznajo, kakšen poklic bi radi opravljali v prihodnje. 
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Trditev 22: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi prevzel/-a več odgovornosti.« 

Odgovornost je zelo širok pojem, vendar pa je pomemben in se izoblikuje z leti. Nekateri učenci 

se zavedajo, da prevzamejo odgovornost, ko pristopijo k prostovoljnemu delu, saj niso tako 

pomembni samo zase, temveč tudi za druge. Nekaj pa je tudi takih učencev, ki jih odgovornost 

ne zanima ali pa se je še ne zavedajo. 

Trditev 25: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi postal/-a bolj prepričan/-a vase.« 

Prostovoljno delo krepi samozavest in nekateri učenci so že dovolj samozavestni, spet drugi pa 

potrebujejo pri tem pomoč. Zanimivo je, da je kar nekaj učencev, ki so postali prostovoljci, da 

bi postali samozavestnejši, ne pa vsi. 

Trditev 27: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi bili učitelji zadovoljni.« 

Trditev je podobna trditvi 13, kjer gre za upoštevanje in izpolnjevanje želj drugih. Tudi s to 

trditvijo se po večini ne strinjajo, kar kaže, da so prostovoljci postali zaradi sebe in ne drugih.  

Učinki prostovoljnega dela 

 

 

Trditev 2: »S prostovoljstvom sem se naučil/-a reševati različne težave v okolici.« 

Bistvo prostovoljstva je tudi soočanje z različnimi težavami v okolici in učenci so se tekom 

prostovoljnega dela naučili ne le soočati se s težavami, temveč jih tudi reševati. Le dva učenca 

se tega nista naučila.  

Tabela 7. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na učinke prostovoljnega dela 

 N M Me Mo SD Min Maks 

t2 31 4,74 5,00 5 0,893 2 6 

t4 31 2,81 2,00 1 1,721 1 6 

t6 31 5,58 6,00 6 0,886 2 6 

t8 31 5,26 6,00 6 1,032 2 6 

t12 31 4,68 5,00 5 1,166 1 6 

t15 31 2,84 2,00 1 1,791 1 6 

t17 31 5,61 6,00 6 0,715 3 6 

t19 31 5,00 5,00 6 1,291 1 6 

t21 31 5,26 6,00 6 0,999 2 6 

t24 31 5,29 6,00 6 0,824 4 6 

t26 31 4,58 5,00 5 0,992 2 6 

t28 31 5,16 5,00 6 0,969 3 6 
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Trditev 4: »Sem prostovoljec/-ka, ker se zaradi tega počutim več vredno.« 

Pri tej trditvi so bili odgovori zelo različni. Nekateri se zaradi prostovoljnega dela, ki ga 

opravljajo, počutijo več vredni, spet drugi pa tega niso občutili. Aritmetična sredina (2,81) pa 

vseeno kaže, da učenci niso zaznali tega učinka prostovoljstva. 

Trditev 6: »Pripravljen/-a sem pomagati osebam s posebnimi potrebami.« 

Učenci se v večini strinjajo s trditvijo in so pripravljeni pomagati tudi osebam s posebnimi 

potrebami. Zanimivo je, da se s trditvijo ne strinja zgolj en učenec, kar si lahko interpretiramo 

na različne načine.  

Trditev 8: »S prostovoljstvom sem spoznal/-a, da rad/-a delam z ljudmi.« 

Med prostovoljnim delom se po večini srečujemo z različnimi ljudmi in pomembno je, da smo 

pripravljeni na delo z ljudmi. Tudi učenci so po večini odgovorili, da so tekom prostovoljnega 

dela ugotovili, da radi delajo z ljudmi. Le en učenec se s trditvijo ne strinja.  

Trditev 12: »Naučil/-a sem se pomagati mlajšim učencem.« 

Učenci so z odgovori dokazali, da so bili v stiku tudi z mlajšimi učenci in so se naučili, kako 

pomagati mlajšim od sebe. Ponovno pa je izstopal odgovor enega učenca, ki se sploh ne strinja 

s to trditvijo, torej se tega ni naučil. 

Trditev 15: »S pomočjo prostovoljstva sem spoznal/-a, kaj želim biti po poklicu.« 

Večina učencev se ne strinja s trditvijo. Je pa zanimivo, da so učenci, ki se z njo strinjajo, 

starejši in so že v tisti fazi, kjer pogovori nanesejo tudi na razmišljanje o bodočem poklicu.  

Trditev 17: »Sem prostovoljec/-ka, ker s tem delam nekaj dobrega za druge.« 

Učenci se v večini strinjajo s trditvijo, kar pomeni, da opravljajo prostovoljno delo s tem 

namenom, da naredijo nekaj dobrega tudi za druge. Zgolj en učenec ni prostovoljec iz tega 

razloga. 

Trditev 19: »Naučil/-a sem se sodelovati.« 

Glede na to, da prostovoljno delo temelji na sodelovanju z drugimi, je odgovor učencev 

pričakovan. Aritmetična sredina (5,00) odgovorov potrdi, da je eden izmed učinkov 

prostovoljnega dela tudi sposobnost sodelovanja z drugimi. Izmed vseh učencev pa je eden tak, 

ki se tega ni naučil. 
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Trditev 21: »Naučil/-a sem se pomagati starejšim.« 

Tako kot so se naučili pomagati mlajšim, so se naučili tudi, kako lahko pomagajo starejšim. 

Zgolj en učenec se tega ni naučil, vsi ostali pa se s trditvijo strinjajo. 

Trditev 24: »O prostovoljstvu bi seznanjal/-a tudi druge.« 

Pri tej trditvi so bili učenci precej enotni, saj se vsi strinjajo s trditvijo in bi si vsi želeli podajati 

svoje znanje o prostovoljnem delu naprej ostalim učencem, vrstnikom in tudi starejšim ter jih 

tako opogumljati za prostovoljno delo. 

Trditev 26: »Naučil/-a sem se prevzeti odgovornost.« 

Učenci so s prostovoljnim delom nezavedno krepili odgovornost, kar so tudi sami ugotovili, saj 

se jih večina strinja s trditvijo, trije pa se s trditvijo ne strinjajo, saj menijo, da se s prostovoljnim 

delom niso naučili prevzeti odgovornosti.  

Trditev 28: »S prostovoljstvom bi nadaljeval/-a tudi v prihodnje.« 

Po večini bi se učenci s prostovoljnim delom ukvarjali tudi v prihodnje, dva učenca pa ne. Kljub 

vsemu so to spodbudni rezultati, saj so ostali pozitivno naravnani glede prostovoljnega dela in 

v tem ne vidijo dodatnega nepotrebnega dela. 

Motivacija učencev prostovoljcev za prostovoljno delo glede na spol 

Zaradi neizpolnjenih pogojev normalne porazdelitve in homogenosti varianc sem v 

nadaljevanju uporabila Mann-Whitneyjev test.  

 

 

 spol N M SD 

t1 ženski 25 4,72 1,021 

moški 6 4,83 1,169 

t3  ženski 25 4,72 1,021 

moški 6 5,00 2,000 

t7 ženski 25 5,68 0,557 

moški 6 5,67 0,516 

t9 ženski 25 4,24 1,165 

moški 6 4,50 2,074 

t10 ženski 25 4,16 0,987 

moški 6 3,33 2,582 

Tabela 8. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na motivacijo učencev prostovoljcev 

za prostovoljno delo, glede na spol  
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 spol N M SD 

t13 ženski 25 1,84 0,850 

moški 6 1,17 0,408 

t16 ženski 25 5,24 0,831 

moški 6 4,00 1,897 

t18 ženski 25 3,52 1,388 

moški 6 1,83 2,041 

t22 ženski 25 4,08 1,470 

moški 6 3,50 1,871 

t25 ženski 25 3,76 1,268 

moški 6 3,50 1,975 

t27 ženski 25 1,64 0,757 

moški 6 1,33 0,816 

 

Tabela 9. Rezultati testa statistično pomembnih razlik motivacije učencev prostovoljcev glede 

na spol 

 Mann-

Whitney U 

Z p 

t1 69,500 –0,292 0,771 

t3 49,000 –1,370 0,171 

t7 72,000 –0,190 0,850 

t9 60,500 –0,746 0,455 

t10 67,500 –0,386 0,699 

t13 40,000 –1,909 0,056 

t16 44,000 –1,652 0,098 

t18 28,500 –2,376 0,017 

t22 60,500 –0,745 0,456 

t25 65,500 –0,487 0,627 

t27 53,500 –1,209 0,227 

 

Pri 5 % stopnji tveganja opazim, da je statistično pomembna razlika le pri trditvi 18. 
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Motivacija za prostovoljno delo glede na starost učencev 

Tabela 10. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na motivacijo učencev prostovoljcev 

za prostovoljno delo, glede na starost učencev 

 

 Starostna 

skupina 

N M SD 

t1 mlajši 18 4,83 1,150 

starejši 13 4,62 0,870 

t3 mlajši 18 5,06 1,259 

starejši 13 4,38 1,121 

t7 mlajši 18 5,67 0,485 

starejši 13 5,69 0,630 

t9 mlajši 18 4,33 1,534 

starejši 13 4,23 1,092 

t10 mlajši 18 4,17 1,505 

starejši 13 3,77 1,301 

t13 mlajši 18 1,67 0,907 

starejši 13 1,77 0,725 

t16 mlajši 18 4,94 1,305 

starejši 13 5,08 1,038 

t18 mlajši 18 3,11 1,605 

starejši 13 3,31 1,750 

t22 mlajši 18 3,72 1,742 

starejši 13 4,31 1,182 

v25 mlajši 18 3,78 1,517 

starejši 13 3,62 1,261 

v27 mlajši 18 1,50 ,786 

starejši 13 1,69 ,751 

 

Tabela 11. Rezultati testa statistično pomembnih razlik učinkov prostovoljnega dela glede na 

spol 

 Mann-

Whitney U 

Z p 

t1 98,000 –0,807 0,420 

t3 70,000 –1,983 0,047 

t7 108,000 –0,455 0,649 

t9 107,000 –0,412 0,680 

t10 92,500 –1,010 0,312 

t13 102,000 –0,655 0,513 

t16 114,500 –0,107 0,915 

t18 109,000 –0,327 0,743 
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 Mann-

Whitney U 

Z p 

t22 99,000 –0,740 0,459 

t25 104,000 –0,533 0,594 

t27 97,000 –0,900 0,368 

 

Pomembna razlika pri 5 % tveganju je le pri trditvi 3. 

Učinki prostovoljnega dela glede na starost učencev 

 

Tabela 12. Prikaz opisne statistike trditev, ki se nanašajo na učinke prostovoljnega dela glede 

na starost učencev 

 Starostna 

skupina 

N M SD 

t2 Mlajši 18 4,89 0,758 

Starejši 13 4,54 1,050 

t4 Mlajši 18 2,83 1,790 

Starejši 13 2,77 1,691 

t6 Mlajši 18 5,89 0,323 

Starejši 13 5,15 1,214 

t8 Mlajši 18 5,28 1,074 

Starejši 13 5,23 1,013 

t12 Mlajši 18 4,72 1,320 

Starejši 13 4,62 0,961 

t15 Mlajši 18 2,89 1,875 

Starejši 13 2,77 1,739 

t17 Mlajši 18 5,72 0,752 

Starejši 13 5,46 0,660 

t19 Mlajši 18 5,06 1,514 

Starejši 13 4,92 0,954 

t21 Mlajši 18 5,50 1,043 

Starejši 13 4,92 0,862 

t24 Mlajši 18 5,28 0,752 

Starejši 13 5,31 0,947 

t26 Mlajši 18 4,44 1,149 

Starejši 13 4,77 0,725 

t28 Mlajši 18 5,22 0,808 

Starejši 13 5,08 1,188 
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Tabela 13. Rezultati testa statistično pomembnih razlik učinkov prostovoljnega dela glede na 

starost učencev 

 Mann-

Whitney U 

Z p 

t2 93,000 –1,047 0,295 

t4 113,500 –0,144 0,885 

t6 73,000 –2,298 0,022 

t8 112,500 –0,199 0,842 

t12 99,500 –0,730 0,465 

t15 116,500 –0,021 0,984 

t17 84,500 –1,637 0,102 

t19 92,500 –1,052 0,293 

t21 67,500 –2,192 0,028 

t24 109,500 –0,329 0,742 

t26 106,000 –0,475 0,635 

t28 116,000 –0,043 0,966 

 

Pri 5 % stopnji tveganja so statistično pomembne razlike glede na starostno skupino le pri 

trditvah 6 in 21.  
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7   INTERPRETACIJA 

 

Kot pravi Halba (2014), je prostovoljno delo pomemben dejavnik za druženje ljudi različnih 

starosti, spola, izobrazbe in kulture. K druženju ljudi pa pripomorejo prostovoljci, ki se med 

seboj razlikujejo in tako k procesu prostovoljnega dela prispevajo različne vidike, izkušnje in 

mnenja. V osnovni šoli se prostovoljno delo še razvija ter opredeljuje. 

V prostovoljno delo je po statističnih podatkih vključenih več prostovoljcev ženskega spola kot 

pa moškega (Skupno poročilo o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2015, 2016). V svoji raziskavi 

sem to tudi potrdila, saj je število učencev prostovoljcev precej manjše kot pa število učenk 

prostovoljk. Pri delu z učenci sem ugotovila, da je težje motivirati učence kot pa učenke. V 

raziskavi me je zanimalo tudi mnenje učencev o spolu prostovoljcev. Iz odgovorov nisem dobila 

potrjene ali zavrnjene trditve, da je večina prostovoljcev deklet, saj so učenci odgovarjali zelo 

različno. Osnovnošolski prostovoljci nimajo veliko stikov z drugimi prostovoljci, kar pomeni, 

da nimajo vpogleda v prostovoljno delo zunaj prostovoljnega dela, s katerim se srečujejo sami. 

Tudi na tem bi morali delati že v osnovni šoli in tako učence spoznavati s prostovoljci z različnih 

področij, da bi čim več informacij pridobili ravno prek izkušenj drugega prostovoljca. 

Pomembno je, da osnovnošolske prostovoljce veseli delo z ljudmi, ne smemo pa jih siliti v 

nekaj, kar jih ne veseli, saj delo potem opravljajo z odporom in se ne počutijo dobro. Da bi bilo 

prostovoljcev v osnovni šoli več, bi jih morali s prostovoljstvom seznanjati že v vrtcu, tako kot 

so to že začeli v enem izmed slovenskih podružničnih vrtcev, kjer z različnimi dejavnostmi 

uvajajo posredno tudi prostovoljno delo (Šinkovec, 2016). 

Veliko ljudi pristopi k prostovoljnemu delu zaradi lastnih stisk in tako lažje razumejo težave 

drugih. S tem, ko pomagajo drugim, pomagajo tudi sebi, saj rešujejo oziroma lajšajo tudi svoje 

težave (Flaker, 2001). V raziskavi sem ugotovila, da se učenci zavedajo, da so lahko 

prostovoljci vsi ljudje ne glede na težave ali ovire, ki jih nekdo ima. Ravno tako pa se učenci 

strinjajo s trditvijo, da je prostovoljstvo namenjeno vsem ljudem ne glede na raso, spol, starost, 

izobrazbo itd. 

Učenci prostovoljci pa niso enotnega mnenja glede tega, komu pomagajo prostovoljci. Večina 

jih meni, da se ne pomaga le ljudem v stiski, temveč tudi drugim, ki jim lahko z našimi dejanji 

ali prisotnostjo zgolj polepšamo dan. Učenci, ki so sodelovali v raziskavi, so se prostovoljno 

družili s starejšimi občani, pomagali v vrtcih, ozaveščali druge vrstnike o različnih tematikah 

in dejavnostih po svetu. Vse te aktivnosti, v katere so bili vključeni, niso imele povezave z 

ljudmi v stiski ali s težavami. V Zakonu o prostovoljstvu (2011) je zapisano, da prostovoljno 
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delo prispeva k izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin. 

Posameznikovo kakovost pa lahko izboljšamo z različnimi dejanji in ni potrebno, da je ta 

posameznik v stiski.  

A. Mikuš Kos (1999) opredeljuje prostovoljno delo kot socialno tvorbo, kjer prostovoljci 

brezplačno delajo v korist sočloveku. Da prostovoljci za svoje delo niso plačani in tudi menijo, 

da po tem ni potrebe, so potrdili učenci v raziskavi. Sami ne želijo plačila za prostovoljno delo, 

ki ga opravljajo. Zadovoljni so s srčnimi zahvalami, nasmehi in dobro voljo. Take malenkosti 

pa učence motivirajo, da nadaljujejo s prostovoljnim delom. Enakega mnenja so tudi 

osnovnošolci iz Prve osnovne šole Slovenj Gradec, kjer so učenci s prostovoljnim delom 

spoznali, da lahko kot prostovoljec narediš veliko dobrega in v zameno ne pričakuješ plačila 

(Osojnik, 2014). 

Motivacija je opredeljena kot proces spodbujanja, ohranjanja in usmerjanja telesnih in duševnih 

dejavnosti za uresničitev cilja (Kompare idr., 2002). Pomembni sta tudi smer in intenzivnost 

motivacije, kar vpliva na aktivnejšo dejavnost (Lipičnik, 2002). A. Mikuš Kos (1999) pravi, da 

se za prostovoljstvo veliko lažje pridobi mlade zaradi večjega elana, energije in navdušenja ter 

ker verjamejo v možnost spreminjanja. Statistični podatki pa kažejo, da je najmanj 

prostovoljcev prav mladih, in sicer mlajših od 18 let (Skupno poročilo o prostovoljstvu v 

republiki Sloveniji za leto 2015, 2016). Ker sama poskušam pri delu v osnovni šoli pridobiti 

čim več osnovnošolskih prostovoljcev, sem z raziskavo želela ugotoviti, kaj učence sploh 

motivira za prostovoljno delo. Raziskava, v kateri je sodelovalo 20 mladih prostovoljcev v 

starosti od 15 do 27 let, ugotavlja, da so mladi motivirani za prostovoljno delo zaradi novih 

izkušenj, ki jih pridobijo pri delu z različnimi ljudmi. Ravno tako jih ženeta pomoč ljudem v 

stiski in občutek, da so koristni. Nekateri pa želijo s prostovoljnim delom preveriti poklicne 

možnosti, preizkusiti različne smeri poklicev, da se kasneje lažje odločijo za nadaljnje šolanje 

oziroma usmerijo v poklic (Gril, 2007). S svojo raziskavo lahko potrdim, da tudi osnovnošolski 

učenci stremijo k novemu znanju. To pa motivira tudi starejše, saj jim pridobivanje novega 

znanja in spretnosti omogoča vplivanje na osebnostne spremembe (Yeung, 2004).                                    

Manj pa učence motivira možnost vpogleda v poklicne možnosti, kar pomeni, da v tem 

razvojnem obdobju še ne razmišljajo veliko o svojem nadaljnjem šolanju oziroma poklicu. 

Lahko pa, da zgolj ne uvidijo možnosti, da bi jim prostovoljno delo pomagalo pri prihodnjem 

odločanju o poklicu.  

Učence presenetljivo motivira dejstvo, da s prostovoljnim delom pomagajo drugim in se tako 

počutijo koristne, hkrati pa so tako v stiku z ljudmi, kjer srečujejo in spoznavajo različne ljudi. 
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Enako so ugotovili tudi v fenomenološki raziskavi o motivaciji prostovoljcev, ki pa so že bili 

zaposleni. Motivirata jih že osebno zadovoljstvo in občutek, da jih drugi potrebujejo in občutijo 

pripadnost (Yeung, 2004).  

Zanimivo pa je, da vseh učencev ne motivira pohvala, ki jo prejmejo za prostovoljno delo. To 

pa še ne pomeni, da učencev ne pohvalimo, saj je tudi pohvala neke vrste motivacija, ki pa ima 

pri nekaterih večji pomen kot pri drugih. Veliko bolj pa so motivirani, če so pri prostovoljnem 

delu tudi njihovi prijatelji, saj je tako lažje prebiti led, si lažje izmenjujejo mnenja, izkušnje in 

posledično tako drug drugega tudi motivirajo. Starejše prostovoljce pa motivira dejstvo, da s 

prostovoljnim delom pridobijo nova poznanstva. To je pokazala raziskava, ki so jo naredili v 

Izraelu. Ugotovili so tudi, da so večji poudarek dali vplivanju na samozavest, izboljšanju 

počutja, občutku varnosti ter možnosti izražanja svojega prepričanja (Shye, 2009). Vsekakor pa 

je motivacija izredno individualna in se spreminja skozi različna časovna obdobja (Yeung, 

2004).  

Pomembno je, da mladi v času izvajanja prostovoljnega dela spoznajo, da lahko sprejemajo in 

tudi dajejo (Mikuš Kos, 1999). Tako naj bi se učenci naučili soočati s težavami v okolici. V 

raziskavi je večina učencev potrdila, da so se to tudi naučili. Enako so ugotovili že leta 1988, 

ko so v Združenih državah Amerike naredili raziskavo učinkov prostovoljnega dela na mlade. 

V raziskavi v Angliji so ugotovili, da prostovoljno delo pomembno vpliva na zmanjšanje 

neopravičenih izostankov pri pouku ter tudi na kriminalizacijo (Mikuš Kos, 1999). Iz rezultatov 

vseh teh raziskav lahko sklepam, da se mladi naučijo reševati težave v okolici, kar pa pozitivno 

vpliva tudi na učinkovito reševanje osebnih težav. Poleg tega sem v raziskavi ugotovila, da 

učenci prostovoljci ob prostovoljnem delu občutijo zadovoljstvo, saj s tem delajo nekaj dobrega 

za druge. Enakega mnenja so tudi dijaki Šolskega centra Velenje, ki so delovali kot prostovoljci. 

Zapisali so, da so čutili notranje zadovoljstvo, ker so nekomu pomagali (Gril, 2007). 

Poleg vsega tega, kar so učenci dali drugim s prostovoljnim delom, so učenci v raziskavi podali 

odgovore, da so se tudi sami nekaj naučili, in sicer sodelovati in prevzeti odgovornost. Najbrž 

je učencem v osnovnih šolah še težko govoriti o odgovornosti, saj se je še ne zavedajo, čeprav 

se njihova odgovornost iz leta v leta veča. Nekateri učenci sami večajo svojo odgovornost in jo 

tudi prevzamejo, spet drugi pa pri tem potrebujejo čas in naše vodenje. Ne glede na starost se 

učenci prostovoljci zavedajo, da so postali bolj odgovorni in tudi bolj sodelovalno naravnani. 

Tekom prostovoljnega dela so se učenci seznanili z delom v skupini, kjer je imel vsak svojo 

nalogo in vlogo, za katero je bil odgovoren, da se opravi. Prelaganje dela na druge učence pa ni 

bilo mogoče, tako da so se morali sami soočiti in izpeljati svojo nalogo, da je lahko skupina 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                                    Katja Širca, magistrsko delo 

56 
 

nadaljevala z delom. Enako so potrdili tudi učenci prostovoljci Osnovne šole Antona Ukmarja 

Koper, ki so kot učinke prostovoljnega dela navedli tudi dozorevanje, pridobivanje 

odgovornosti ter krepitev sodelovanja in solidarnosti (Ušeničnik, 2015). 

Pri prostovoljnem delu je stik z drugimi ljudmi neizogiben. S. Žorga (1996) pravi, da je tudi 

največ mladih prostovoljcev ravno študentov družboslovnih smeri. To so bodoči vzgojitelji, 

učitelji, psihologi, socialni delavci in drugi. Ti poklici zajemajo neposredno delo z ljudmi 

različnih starosti, različnih socialno-ekonomskih statusov, različnih potreb in tako naprej. 

Ravno zato so to študentje, ki radi delajo z ljudmi, saj je že njihovo delo tako naravnano. 

Osnovnošolski učenci prostovoljci, ki so sodelovali v raziskavi, so podali odgovore, da so v 

večini pripravljeni pomagati različnim osebam, mlajšim, starejšim in tudi osebam s posebnimi 

potrebami ter da so se tekom prostovoljnega dela to tudi naučili. Poleg tega pa se vsi strinjajo, 

da so spoznali, da radi delajo z ljudmi. Leta 2003 je bila opravljena raziskava na področju 

medgeneracijskega družabništva, kjer so proučevali koristi prostovoljcev in ugotovili, da mladi 

zaradi prostovoljnega dela z različnimi generacijami čutijo večjo povezanost s staro generacijo 

in z njimi razvijejo prijateljski odnos. Posledično se tako bolje razumejo s starši, zmanjšujejo 

pa se tudi predsodki. Prostovoljci dijaki Šolskega centra Velenje so še zapisali, da se je njihovo 

spoštovanje do različnih ljudi povečalo, hkrati pa tudi boljše razumejo potrebe in želje drugih 

(Gril, 2007).  

Pomembno je, da so učinki prostovoljnega dela dolgotrajni (Mikuš Kos, 1999). Ne samo učinki, 

temveč da se ljudje s prostovoljnim delom ukvarjajo dlje časa. Učenci prostovoljci so v 

raziskavi potrdili, da bi se s prostovoljnim delom ukvarjali tudi v prihodnje, kar pa je spodbudna 

informacija, saj se mladi danes hitro naveličajo stvari in tudi prehitro obupajo. Zanimivo je tudi, 

da bi čisto vsi učenci prostovoljci o prostovoljnem delu seznanjali tudi druge. Če bi v 

promoviranje prostovoljnega dela neposredno vključili tudi učence prostovoljce, bi jih tako 

lahko pritegnili več in glede na to, da bi se s prostovoljnim delom ukvarjali tudi v prihodnje, bi 

tako nadaljevali tudi v srednjih šolah, na fakultetah in naprej. Če bi to delovalo, potem bi se 

število prostovoljcev, mlajših od 18 let, povečalo.  

Glede na to, da ženske in moški drugače razmišljamo in da je moških prostovoljcev manj kot 

ženskih, me je zanimalo, ali se motivacija razlikuje glede na spol. Tako sem primerjala 

odgovore učencev prostovoljcev in učenk prostovoljk ter ugotovila, da večjih razlik ni. 

Statistično pomembna razlika je bila le pri eni trditvi, in sicer: »Prostovoljec/-ka sem postal/-a, 

da bi se lažje odločil/-a za bodoči poklic.« Iz tega lahko sklepam, da učenke o bodočem poklicu 

bolj razmišljajo kot učenci. Učenke lahko tako v prostovoljnem delu vidijo več priložnosti, da 
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poskusijo različne dejavnosti, spoznajo različne poklice in se tako lažje odločijo za poklic. 

Nekateri učenci se kar hitro odločijo, kaj si želijo biti po poklicu, spet drugi pa potrebujejo za 

to veliko več časa in tako še v srednji šoli niso prepričani, kaj bi radi postali. Med delom v 

osnovni šoli sem opazila, da so učenci, ki so odločeni oziroma se nagibajo v določeno smer, 

tako bolj motivirani za prostovoljno delo kot ostali. 

Zanimalo me je tudi, ali se odgovori mlajših učencev prostovoljcev kaj razlikujejo od 

odgovorov starejših prostovoljcev. Ugotovila sem, da kakšnih večjih razlik ni. Statistično 

pomembna razlika glede motivacije je bila le pri eni trditvi, in sicer o tem, da so prostovoljci 

postali zato, da bi srečali nove ljudi. Zanimivo je, da so se mlajši učenci prostovoljci bolj 

strinjali s to trditvijo kot starejši. Mlajšim učencem je tako pomembno tudi druženje z ljudmi, 

predvsem z novimi. Najbrž so sami še bolj odprti za nova poznanstva, razvojno še niso v takem 

obdobju, kjer se pojavi sram. Težko pa je to posplošiti, saj smo ljudje različni. Nekateri so vse 

življenje bolj zaprti in nimajo želje po spoznavanju novih ljudi, spet drugi pa so veliko bolj 

odprti za druge. 

Pri razlikah v odgovorih glede učinkov prostovoljnega dela med mlajšimi in starejšimi učenci 

so statistično pomembne razlike le pri dveh trditvah. Prva trditev se nanaša na pripravljenost na 

pomoč osebam s posebnimi potrebami. Odgovori so bili zanimivi. Mlajši učenci so bili veliko 

bolj enotni in vsi so pripravljeni pomagati osebam s posebnimi potrebami. Med mlajšimi učenci 

so vsi odgovorili s se strinjam in popolnoma se strinjam, medtem ko so se pri starejših učencih 

pojavljali različni odgovori. V večini so tudi sami pripravljeni pomagati osebam s posebnimi 

potrebami, ne pa vsi. Osebe s posebnimi potrebami so specifična skupina ljudi, česar pa se bolj 

zavedajo starejši učenci. Glede na to, da sem ugotovila, da so mlajši učenci bolj pripravljeni 

spoznavati nove ljudi, lahko potrdim, da so tako mlajši učenci bolj odprti za nove stvari in osebe 

kot starejši učenci. Statistično pomembna razlika je še pri trditvi o pripravljenosti pomagati 

starejšim osebam. Ugotovitve so podobne. Ponovno so mlajši učenci bolj pripravljeni pomagati 

starejšim osebam. Ne smem pa pozabiti omeniti, da so tudi starejši učenci pripravljeni pomagati 

tako osebam s posebnimi potrebami kot starejšim osebam, vendar pa v manjši meri kot mlajši 

učenci. Zanimivo je, da so bili starejši učenci bolj složni pri podajanju odgovorov kot mlajši 

učenci.  
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IV.   SKLEP 
 

V prvem delu magistrskega dela sem predstavila prostovoljno delo, kje vse ga najdemo, v 

kakšnih oblikah, v kolikšni meri itd. Zapisala sem tudi, kakšna je motivacija za prostovoljno 

delo, ter njegove učinke. V empiričnem delu naloge sem se osredotočila na to, kako učenci 

vidijo prostovoljno delo, zakaj so sploh postali prostovoljci in kaj so kot prostovoljci pridobili. 

Raziskovala sem tudi vprašanji, ali se motivacija in učinki prostovoljnega dela razlikujejo glede 

na starost ter ali se motivacija za prostovoljno delo učencev kaj razlikuje glede na spol.  

Glede na dobljene rezultate sem ugotovila, da so osnovnošolski učenci prostovoljci postali 

prostovoljci, ker so si želeli pridobiti nova znanja, pomagati drugim in se hkrati počutiti 

koristne. Ravno tako pa so si želeli s prostovoljnim delom spoznavati nove ljudi. Poleg novih 

poznanstev so učenci prostovoljci postali prostovoljci ravno zaradi tega, ker so prostovoljci bili 

že njihovi prijatelji. Če primerjam, kaj so ugotovili z že prej izvedenimi raziskavami, ugotovim, 

da se motivacija za prostovoljno delo med mlajšimi in starejšimi ljudmi ne razlikuje veliko. 

Največja razlika je bila, da starejši že vidijo prostovoljno delo kot neko priložnost za nadaljnje 

poklice ali zgolj raziskovanje različnih možnosti, medtem ko osnovnošolski učenci prostovoljci 

temu ne dajejo velikega poudarka. Poleg tega pa starejše tudi bolj motivira dejstvo, da sami 

občutijo osebno zadovoljstvo ter da imajo občutek, da jih nekdo potrebuje in da pripadajo neki 

skupini.  

Moje drugo raziskovalno vprašanje je bilo, kako učenci prostovoljci vidijo prostovoljno delo. 

Iz odgovorov sem ugotovila, da se učenci zavedajo, da je prostovoljec lahko vsak ne glede na 

raso, spol, starost, ovire ali stiske, s katerimi se srečuje. Pomembno je, da se učenci zavedajo, 

da lahko vsak nekaj prispeva, zato kot mentorica za prostovoljno delo vabim in vključujem tudi 

učence s posebnimi potrebami, da tudi ostali vidijo, da osebe z ovirami niso zgolj osebe, ki jim 

nudimo pomoč, temveč tudi osebe, ki lahko tudi dajejo. Učenci prostovoljci pa so o 

prostovoljnem delu podali tudi odgovore, komu lahko pomagamo. Večina učencev meni, da ne 

pomagamo zgolj ljudem v stiski, temveč vsem, ki jim lahko polepšamo dan. Najpomembnejše, 

kar sem ugotovila z raziskavo, je, da se učenci zavedajo, da smo za prostovoljno delo poplačani 

z nematerialnimi zahvalami. Če povzamem, se že osnovnošolski učenci prostovoljci zavedajo 

pomena ter tudi bistva prostovoljnega dela, ki pa ga bodo lahko v prihodnje zgolj še 

nadgrajevali.  

Tretje raziskovalno vprašanje se je nanašalo na učinke prostovoljnega dela pri osnovnošolskih 

učencih prostovoljcih, torej na to, kaj so pridobili s prostovoljnim delom. Učenci so kot učinke 
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prostovoljnega dela navedli osebno zadovoljstvo, boljše medsebojno sodelovanje in 

prevzemanje odgovornosti. Poleg naštetega pa so se naučili soočati s težavami v okolici ter 

priskočiti na pomoč različnim osebam. Večina učencev je tudi ugotovila, da jih veseli delo z 

ljudmi. Najbolj me je razveselilo dejstvo, da so učenci pripravljeni prostovoljno delo opravljati 

tudi v prihodnje ter da bi o prostovoljnem delu seznanjali tudi druge.  

Pri raziskovalnem vprašanju, ali je kakšna razlika motivacije in učinkov prostovoljnega dela 

pri mlajših in starejših učencih prostovoljcih, sem ugotovila, da se motivacija mlajših in 

starejših učencev ne razlikuje v tolikšni meri, da bi lahko opredelila kakšne večje razlike. 

Podobno sem ugotovila tudi pri učinkih prostovoljnega dela. Manjše razlike so se pokazale pri 

tem, da so mlajši učenci bolj pripravljeni pomagati ljudem s posebnimi potrebami ter tudi 

starejšim kot starejši učenci. Iz tega lahko sklepam, da so mlajši učenci še manj obremenjeni in 

bolj odprti za nove stvari. Starejši učenci že več časa posvečajo sebi in temu, kako so videti v 

družbi vrstnikov.  

Zadnje raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, pa je, ali je kakšna razlika glede 

motivacije za prostovoljno delo pri osnovnošolskih učencih prostovoljcih glede na spol. 

Ugotovila sem, da pomembnih razlik med odgovori po spolu ni. Edina razlika je bila, da so 

učenke motivirane za prostovoljno delo tudi zato, da bi se lažje odločile za bodoči poklic. Fantje 

v prostovoljnem delu ne vidijo priložnosti ali pa so že odločeni in menijo, da nima povezave z 

njihovim željenim poklicem. Sama sem pričakovala večje razlike, saj fantje in dekleta različno 

zorijo in tudi različno razmišljajo.  

V raziskavi sem ugotovila, kar sem želela izvedeti, vendar pa bi sedaj kar nekaj stvari 

spremenila. Najprej bi v vzorec zajela večje število učencev, predvsem pa več fantov, saj je 

sedaj težko posplošiti na celotno populacijo. Mogoče bi bilo tudi bolj smiselno primerjati 

osnovnošolske učence prostovoljce ter srednješolske učence prostovoljce in bi bili tako rezultati 

bolj primerljivi. Sama sem se osredotočila na osnovno šolo zgolj zato, ker ni veliko raziskav z 

osnovnošolskimi učenci prostovoljci.  

V primeru nadaljnjega raziskovanja bi vprašalnik spremenila. Tako bi postavila nekatera 

vprašanja odprtega tipa, kjer bi učenci samostojno odgovarjali na vprašanja, in tako izvedela še 

kakšno informacijo več ali pa mogoče dobila popolnoma drugačne odgovore, kot sem jih 

predpostavljala sama. Sprašujem se tudi, ali so odgovori realni ali pa so z odgovori želeli 

ugajati. Če so podani odgovori resnični, sem zadovoljna in ponosna, da lahko že v osnovni šoli 

razmišljajo tako, kot razmišljamo odrasli, čeprav jih velikokrat zapostavljamo ali jih ne 
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jemljemo resno. Naša motivacija pa se z leti spreminja in spreminjamo se tudi osebnostno, kar 

se tiče prostovoljnega dela, pa lahko povzamem, da tako mlajši kot starejši ljudje vseeno 

razmišljamo podobno.  

Po tem, ko sem z raziskovanjem zaključila in dobila določene rezultate, sem razmišljala, kaj bi 

še lahko vključila v raziskavo. Tako bi, kot sem že omenila, lahko vključila še srednješolske 

dijake prostovoljce in njihove odgovore primerjala z odgovori osnovnošolskih prostovoljcev. 

Vključila bi lahko tudi učence, ki niso opravljali prostovoljnega dela, zanje priredila vprašalnik 

in tako videla, ali so kakšne bistvene razlike med odgovori učencev, ki opravljajo prostovoljno 

delo, s tistimi, ki se z njim še niso srečali.  

Zaključujem s poudarkom, da je treba že osnovnošolske učence seznaniti s prostovoljnim delom 

in jim omogočiti, da se tudi sami izkusijo kot prostovoljci ter da imajo pri tem svobodo in tako 

prostovoljnega dela ne občutijo kot dodatnega dela, ki ga morajo opraviti. Zavedati se moramo, 

da so učenci vedoželjni in pripravljeni vsrkavati nova znanja in spretnosti, vendar pa jim 

moramo te možnosti tudi ponuditi. Veliko učencev se v prostovoljnem delu najde in nadaljujejo 

tudi v prihodnje ter s tem veliko pridobijo. Čeprav se še ne zavedajo popolnoma, kaj vse lahko 

pridobijo, je pomembno, da se nova usvojena znanja in veščine kažejo v njihovem načinu 

življenja. Sama sem prostovoljka že nekaj časa in sem na to tudi ponosna. Nisem pa imela 

možnosti se seznaniti s prostovoljnim delom že v osnovni šoli, zato sem tudi zagovornica tega, 

da se ponudi možnost izbire za prostovoljno delo že v osnovni šoli. S prostovoljnim delom sem 

se ogromno naučila in veliko pridobila. Menim, da se ogromno pozitivnih učinkov 

prostovoljnega dela še skriva, ker jih enostavno ne opazimo, pa vendar so prisotni. Dandanes 

živimo v svetu medijev in vsak dan poslušamo kakšno zgodbo o stiski ljudi, zato nikoli ne 

vemo, kdaj bomo sami potrebovali pomoč prostovoljca. Zaradi tega se moramo zavedati, da je 

prostovoljno delo pomemben del našega življenja. Krepiti je treba solidarnost že med mladimi 

ljudmi in jih na tem področju tudi opolnomočiti.  
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VI.   PRILOGE 
 

Pozdravljen/-a, 

sem Katja Ogrinc in končujem študij specialne in rehabilitacijske pedagogike.   

Pri pripravi magistrskega dela o prostovoljstvu bi s tvojim sodelovanjem v anonimni 
anketi prišla do potrebnih podatkov za izdelavo magistrske naloge. 

Na zastavljena vprašanja odgovoriš tako, da s križcem označiš, kar najbolj velja zate. 

Pri ocenjevanju trditev je lestvica od 1 do 6, in sicer: 

1 (sploh se ne strinjam), 2 (se ne strinjam), 3 (delno se ne strinjam), 

 4 (delno se strinjam), 5 (se strinjam) in 6 (povsem se strinjam).  

Za sodelovanje se prijazno zahvaljujem. 

 

1. SPOL:         M      Ž 
2. STAROST:________ 

 
 1 2 3 4 5 6 

1. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi se 

naučil/-a kaj novega. 

      

2. S prostovoljstvom sem se naučil/-a 

reševati različne težave v okolici. 

      

3. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

srečal/-a nove ljudi. 

      

4. Sem prostovoljec/-ka, ker se zaradi tega 

počutim več vredno. 

      

5. Prostovoljec ne more biti nekdo, ki ima 

svoje težave. 

      

6. Pripravljen/-a sem pomagati osebam s 

posebnimi potrebami. 

      

7. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

pomagal/-a drugim. 

      

8. S prostovoljstvom sem spoznal/-a, da 

rad/-a delam z ljudmi. 

      

9. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, ker so 

prostovoljci tudi moji prijatelji. 
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10. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

pridobil/-a nove prijatelje. 

      

11. Prostovoljstvo je namenjeno vsem 

ljudem. 

      

12. Naučil/-a sem se pomagati mlajšim 

učencem. 

      

13. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi  

bil/-a pohvaljen/-a. 

      

14. Večina prostovoljcev je ženskega spola.       

15. S pomočjo prostovoljstva sem spoznal/-a, 

kaj želim biti po poklicu. 

      

16. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

poskusil/-a kaj novega. 

      

17. Sem prostovoljec/-ka, ker s tem delam 

nekaj dobrega za druge. 

      

18. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi se 

lažje odločil/-a za bodoči poklic. 

      

19. Naučil/-a sem se sodelovati.       

20. Prostovoljci pomagajo izključno ljudem, ki 

so v stiski. 

      

21. Naučil/-a sem se pomagati starejšim.       

22. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

prevzel/-a več odgovornosti. 

      

23. Prostovoljci bi morali biti plačani.       

24. O prostovoljstvu bi seznanjala tudi druge.       

25. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi 

postal/-a bolj prepričan/-a vase. 

      

26. Naučil/-a sem se prevzeti odgovornost.       

27. Prostovoljec/-ka sem postal/-a, da bi bili 

učitelji zadovoljni. 

      

28. S prostovoljstvom bi nadaljeval/-a tudi v 

prihodnje.  

      

 


