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POVZETEK 
 
V diplomski nalogi sem se posvetila mladim in izpostavila eno izmed socialnih skupin – 

skavtinje in skavte.  

Socialna pedagogika pokriva široko področja dela s posameznikom in skupino in je 

usmerjena v socialne odnose, v katerih posameznik živi. Ukvarja se z vsemi starostnimi 

skupinami, torej tudi z mladimi. Delo z njimi ima zelo pomembno vlogo tudi z vidika, da se 

vključijo v družbo, saj so to že aktivni državljani oz. bodo v kratkem to postali. 

Ena izmed neformalnih oblik dela z mladimi je skavtsvo, ki je v Sloveniji in tudi svetu zelo 

razširjeno. Mladim ponuja možnost kakovostnega preživljanja prostega časa, učenja v 

naravi in druženja z vrstniki. Preko osebnega napredovanja lahko postanejo samostojne, 

odgovorne in poštene osebnosti, ki imajo razvit čut za drugega.  

V Sloveniji je bilo Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) 

ustanovljeno 31. marca 1990. V teh dvajsetih letih se je organizacija razvijala in rasla, tako 

da danes šteje približno 4300 članov.  V diplomski nalogi me zanima, kakšno je danes 

stanje med mladimi  (starimi med 15 in 29 let) v tej organizaciji. Usmerila sem se na 

področje prostega časa, šolskega uspeha, vrednot, zdravja in zadovoljstva z življenjem.  

V empiričnem delu je bila opravljena kvantiativna raziskava. Rezultate sem pridobila preko 

spletnega vprašalnika,  ki ga je rešilo 334 skavtinj in skavtov, starih med 15 in 29 let. 

Nekatere odgovore sem primerjala z raziskavo Mladina 2010 in tako dobila širšo sliko 

rezultatov, kakšno je trenutno stanje mladih v ZSKSS in kakšne so kvalitete skavtskih 

metod, ki bi lahko bile uporabne tudi za socialno pedagogiko. 

 

Ključne besede: skavtstvo, mladina, prostovoljstvo, vrednote, narava, zadovoljstvo z 

življenjem, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov 

  



ABSTRACT 

In the thesis I concentrated on the young people and focused on one social group – boy 

scouts and girl guides. 

Social pedagogy covers a wide area of work with an individual and a group. It is directed 

towards social relationships in which an individual lives. It deals with all age groups, 

therefore also with the young people. Working with them has a very important role also 

from the perspective of including them into the society, considering the fact that they are 

already, or they soon will be, active citizens.  

One of the informal lines of working with the young is scouting, which is well developed in 

Slovenia as well as in the world. It offers young people a possibility of learning in nature, 

quality way of spending spare time and associating with friends. With personal 

improvement they can become independent, responsible and honest characters, who have a 

developed sense for others.  

In Slovenia, the Slovenian Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association was 

established in March 31, 1990. The organization grew and developed over these twenty 

years, therefore it now has approximately 4300 members. I wonder in the thesis what the 

status among the young (15 to 29 years old) in this organization is. I focused on the area of 

spare time, school success, values, health and satisfaction with life. 

A quantitative analysis was done in the empirical part of the thesis. I acquired the results 

with the help of an online questionnaire. There were 334 girl guides and boy scouts, 

between the ages of 15 to 29, who filled in the query sheet. I compared some of the answers 

with a research Mladina 2010. Therefore, I got more results on the current state of the 

young in the ZSKSS and what are the benefits of the scout’s methods, which could also be 

used for social pedagogy. 

 

Key words: scouting, youth, voluntariness, values, nature, satisfaction with life, Slovenian 

Catholic Girl Guides and Boy Scouts Association 
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V teoretičnem delu sem želela predstaviti dobro izhodišče za razumevanje 

empirčnega dela. Posvetila sem se temam, ki se mi zdijo pomembne pri razvoju mladih, in 

jih vključila tudi v svoj vprašalnik. Mladi poleg izobraževanja namenijo svoj čas 

prostovoljstvu, skrbi za zdravje, različnemu načinu preživljanja prostega časa.  V 

empiričnem delu me zanima prav to, kakšno je stanje med mladimi. Usmerila sem se v 

skupino skavtov, saj je Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov aktivno od leta 

1991. Zanima me rezultat njihovega dvajsetletnega dela.     

  V veliko oporo in lažjo primerjavo mi je bila raziskava Mladina 2010. V 

svoj vprašalnik sem vključila del istih vprašanj, kot so bila uporabljena v njihovi raziskavi 

in sem tako odgovore lažje primerjala med sabo.  
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institucije na eni strani in osebna pričakovanja, osebni načrti, individualne značilnosti in 

individualno načrtovanje biografij na drugi strani. Življenjski poteki predstavljajo 

organizacijo celotnega prostora, v katerem poteka naše življenje (Heinz, 1997; v Ule 2003). 

Možni dejavniki, ki usmerjajo in urejajo življenjski potek posameznika, so različni. Lahko 

ga namreč razumemo kot premike posameznika ali posameznice glede na pomenljive in 

družbeno zaželjene položaje, odnose, pričakovanja, vrednote. Nanj vplivajo tudi zunanji 

dejavniki, kot so prehodi med institucijami in drugi bližnji v njegovih socialnih vlogah.  

Na življenjski potek individualno ali kolektivno vplivajo na željen, lahko pa tudi nezaželjen 

način, pomembni življenjski dogodki oz. biografske spremembe, npr. vstop in izstop iz 

izobraževalnega procesa, vstop v zaposlitev, ustvarjanje lastne družine, rojstva otrok, itd. 

Pomembni življenjski dogodki oblikujejo bolj ali manj pričakovane, a pogosto neizogibne 

statusne prehode, ki jih posameznik oziroma posameznica morata sprejeti, predelati in se 

jim prilagoditi. Ravno pomenljivost in pomembnost sprememb sta pomembna vidika 

sprememb in negotovosti v življenjskem poteku (Ule, 2003). 

Poimenujemo ga lahko tudi kot zaporedje statusnih prehodov, ki se razlikujejo glede na 

kulturnozgodovinske in družbenoekonomske okoliščine. Posamezniki morajo na prelomnih 

točkah življenja ravnati previdno, in to ne le v prehodih iz enega statusa v drugega, temveč 

tudi tedaj, ko določajo red dogajanja znotraj posameznih prehodov (prav tam). 

 

V tradicionalnem življenjskem poteku klasične moderne večine ljudi so se sinhrono 

izmenjavala obdobja zgodnjega otroštva, izobraževanja, vstopa v delo in oblikovanja 

družine. V vsakem od teh obdobij so veljala ustaljena pravila in standardi, obvezni in 

obvezujoči za celotno generacijo. V zadnjih desetletjih pa je prišlo do ključnih sprememb v 

prehodih, ki se vse bolj odmikajo od tradicionalnih normativnih pričakovanj. Niso več 

predvidljivi, kot so bili v preteklosti, ampak so največkrat stvar dogovorov, pogajanj, 

pogojev v institucijah, skozi katere gredo ljudje. Pojem normalne biografije o življenjskem 

poteku je postal nekoristen, kajti vse več ljudi se odceplja od normativnih predstav o 

življenjskem poteku (Heinz, 1997; v Ule, 2003). Posamezniki oblikujejo svoje življenje kot 

individualne projekte. 
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Dejstvo, da posameznik postaja vse bolj strateško izhodišče in cilj v produkciji in 

reprodukciji razvitih družb, ima svojo izrazito temno plast; postaja namreč vse bolj 

preobremenjen z družbenimi konflikti in nasprotji, brez večje pomoči okolice, kakršna je 

bila v obdobjih modernizacije npr. družina, razredno in slojno združevanje ljudi, cerkve, 

itd. Vse več stvari je odvisnih od posameznika samega in njegovih odločitev in se zato 

počuti toliko bolj krivega za svoje morda napačne izbire in stresne posledice teh izbir. 

Posameznik zaradi izgube trdnih socialnih norm in znanja o ravnanju v kriznih ali stresnih 

situacijah doživlja prej stres individualizacije kot pa njene osvobajajoče obete. Posameznik 

se mora pod vsemi grožnjami zapostavljenosti naučiti, da samega sebe dojema kot središče 

delovanja, kot načrtovalec svojega lastnega življenja, svoje sposobnosti, usmeritve, 

partnerstva itd. (Beck, 1994; v Ule, 2003). To morda še najbolj velja za člane mlade 

generacije, ki se šele »uvajajo« v nove razmere in se pri tem ne morejo nasloniti na nobene 

trdne in zaneseljive izkušnje starejših generacij, svojih individualnih in skupinskih izkušenj 

pa tudi ne morejo posplošiti in se »učiti« iz njih. Pri tem je potrebno poudariti, da je 

velikega pomena socialno-ekonomsko ozadje, v katerem otrok odrašča. Zanašanje na lastne 

vire in sposobnosti je uspešnejše, če so veščine, vire in priložnosti mladi razvijali že med 

otroštvom in so jih pri tem na različne načine spodbujali tudi njihovi starši (Settersten, Ray, 

2010; v Dogenik, 2011). 
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odrasli živijo pri starših do zgodnjih tridesetih. Šele takrat se odselijo od doma in ustvarijo 

lastno družino (Kuhar, 2003). 

 

Odnosi med mladimi odraslimi in njihovimi starši so zelo raznovrstni, ki prehajajo med 

odvisnostjo in avtonomijo: nekateri živijo v lastnem stanovanju, ki ga financirajo starši; 

drugi živijo doma in prispevajo k družinskemu proračunu; tretji se odselijo od staršev, da bi 

živeli skupaj s partnerjem, toda če odnos razpade, se vrnejo k staršem; četrti bivajo doma, 

njihovo življenje je neodvisno, strukturirajo ga priložnostna dela in mladinska kultura. 

Zanimivo je, da mladi povsod po Evropi prelagajo »popolno avtonomijo« (v stilu 

klasičnega odraslega statusa), navkljub velikim razlikam glede bivanjskih pogojev ali 

ukrepov države blaginje (prav tam). 

 

Mladi, ki živijo pri starših, uživajo v vsakdanjem življenju skoraj popolno svobodo in 

nobenih omejitev. Tudi to, da pri njih čez noč prespi fant ali dekle, je nekaj povsem 

običajnega. Odnosi med starši in njihovimi otroki so postali bolj liberalni. Liberalizacijo 

lahko razlagamo kot uravnoteženje moči med generacijami. Mladi in njihovi starši danes  

živijo svoja življenja podobno. Starši več ne ukazujejo, temveč se vsi člani gospodinjstva 

dogovarjajo in pogajajo o pomembnih, pa tudi o vsakodnevnih odločitvah. 

Hitrega vstopa v odraslost ne podpirajo tudi ekonomske razmere, saj je med mladimi veliko 

brezposelnih. Le malo jih ima službo, ki bi jim zagotavljala finančno stabilnost (prav tam). 

 

Tipična lastnost podaljšane mladosti je ekonomska odvisnost in socialna neodvisnost 

mladih od svojih staršev (Dumon, 1993; v Švab 2001). Kuharjeva ugotavlja (2003), da so 

ekonomsko odvisni ne samo zaradi brezposelnosti, temveč tudi zaradi podaljševanja 

izobraževanja, pomanjkanja učinkovitih ukrepov, ki bi olajšali prehod na trg dela, in zaradi 

nestabilnosti povpraševanja po delovni slil. Zlasti na nekaterih območjih imajo mladi 

posebej velike težave pri iskanju službe. Vendar pa niti mladi, ki hitro končajo šolo in se 

prebijejo do lastnega dohodka, vedno ne pospešijo iskanja neodvisnega bivališča in tudi ti 

odlašajo z oblikovanjem lastne družine. Mehanizmi, ki so v osrčju takih odločitev, so 

kompleksni in se razlikujejo glede na kontekst. Na primer, nekateri mladi želijo v zgodnji 
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zakon, a jih ovirajo ekonomske težave; drugi pa odlagajo odločitev, da bi zadovoljili svoje 

bolj »individualistične« preference, kljub temu da imajo manj finančnih omejitev. 

 

Švabova (2001) pravi, da lahko vpliva na odločitve mladih, da ostajajo doma, čeprav bi 

lahko živeli v svojem gospodinjstvu, obdobje protektivnega otroštva. Doma izbirajo med 

socialnim in ekonomskim kapitalom staršev ter njihovimi osebnimi storitvami in uslugami.  

Starševska pozornost je verjetno tista, ki (ob socialni neodvisnosti) blaži sicer neizogibne 

napetosti, ki jih življenje »skupaj in hkrati narazen« prinaša na ravni vsakdanjega življenja. 

Protektiven odnos staršev do otrok deluje kot mehanizem, ki zadržuje mlade v družini 

orientacije, da se pripravijo na zahtevne zunanje pogoje odraslega življenja. LAT faza tako 

deluje kot poligon za pripravo in čim bolj uspešen prehod v samostojno življenje. 
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2.3 PROSTOVOLJSTVO 

Zakon o prostovljstvu pravi (ZProst, 2011), 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. 

 

Slovenski prostovoljci opravljajo prostovoljno delo na najrazličnejših področjih, kot so: 

varovanje okolja, civilna zaščita in reševanje, kultura, sociala, človekove pravice in civilne 

svoboščine, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo, turizem, šport in družbena odgovornost. 

(Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 2010). 

 

V letošnjem letu ima prostovoljstvo tako v Sloveniji kot v Evropi še poseben pomen. Leto 

2011 je evropsko leto prostovoljstva, ki ima geslo: »Bodi prostovoljec, spreminjaj svet!« 

 

Splošni cilj evropskega leta je spodbujati in podpirati prizadevanja, da bi se v civilni družbi 

ustvarili ugodni pogoji za prostovoljstvo na ravni Evropske unije in povečala 

prepoznavnost prostovoljnih dejavnosti v povezavi. 

  

Poudarek naj bi bil predvsem na usposabljanju prostovoljcev, akreditaciji in zagotavljanju 

kakovosti ter smotrnem in učinkovitem razporejanju potencialnih prostovoljcev glede na 

potrebe po prostovoljnem delu. Vzpodbujajo se  vseevropske pobude za povezovanje, ki bi 

omogočale čezmejne izmenjave in sinergije med prostovoljnimi organizacijami in drugimi 

sektorji, predvsem podjetji (Vladni portal z informacijami o življenju v Evropski uniji, 

2010). 
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razvoju skupnosti. Izvajanje različnih oblik mladinskega dela temelji na prostovoljnem 

sodelovanju mladih glede na njihove interesne, kulturne, nazorske ali politične usmeritve.« 

Škulj (2006) povzema, da je mladinsko delo splet aktivnosti, ki imajo pozitiven učinek za 

razvoj mladostnika ter tako predstavljajo koristno dopolnilo k siceršnjim prostorom 

usposabjanja za različne vloge v življenju ter integracijo v družbo. 

Opredelitev izraza mladinsko delo je veliko in tudi oblike mladinskega dela so različne in 

nimajo vse istih značilnosti. Vse oblike pa imajo skupne  ključne razsežnosti in načela 

(Smith, 2005; v Ferjančič 2009): 

1. Osredotočenost na mladega človeka 

Čeprav so se starostne meje skozi čas spreminjale, je mladinsko delo ostalo s starostjo 

omejena aktivnost. Tisti, ki delajo v mladinskem sektorju, se zavedajo pomembnosti 

strokovnega znanja o doživljanju mladosti. 

  

2. Poudarek na prostovoljni participaciji in osebnem odnosu 

To pomeni, da mladi lahko prosto prihajajo v stik z mladinskimi delavci in kadarkoli 

izstopijo. Pomembna je gradnja odnosov, ki so osrednja točka mladinskega dela in kot tako 

predstavlja temelj učenja v mladinskem delu. 

 

3. Pripadnost organizaciji – biti njen del 

Značilnost mladinskega dela je združevanje mladih, bodisi zaradi prijateljstva ali 

uresničevanja določenih nalog. Mladinsko delo daje mladim priložnost pripadati (skupini 

ali organizaciji), se posvetovati in prevzemati odgovornost (za odločitve). 

 

4. Prijateljstvo, tovarištvo v neformalnih odnosih in delovati z integriteto 

Za mladinsko delo je značilno, da mladinski delavci niso le dostopni in prijateljski, ampak 

morajo imeti vero v ljudi ter se truditi delati dobro in biti zgled. Te značilnosti dajo 

osebnosti mladinskega delavca izjemno velik pomen. Mladinsko delo je usmerjeno k 

vključevanju mladih v vse ravni, da dosežejo osebno rast in zadovoljstvo. Tako 
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mladostnika postavi v središče dogajanja, kjer deluje v ožjem krogu sovrstnikov in v 

lokalni skupnosti. 

 

5. Skrb za vzgojo in učenje ter za splošno blaginjo mladih 

Že od začetka je mladinsko delo vsebovalo usmerjenost k učenju. Usposabljanje, učne ure, 

delavnice, diskusije, knjižnice ter druge oblike za pridobivanje znanja in izkušenj so bili 

vedno bistven element mladinskega dela vse od njenega nastanka. Učenje tudi v najbolj 

priložnostni obliki je bilo vedno argument za skrb za ustvarjanje blaginje mladih ljudi. 

Iz tega lahko povzamemo, da mladinsko delo sestavljajo tri glavne komponente: učenje, 

participacija in aktivno državljanstvo (Smith, 2005; v Ferjančič 2009). 

2.3.1.1 Izobraževanje 
 

Pomemben del mladinskega dela je izobraževanje, ki je največkrat izvajano predvsem kot 

neformalno izobraževanje. Kozoderc (2009) ga opredeljuje kot načrtovano in organizirano 

obliko izobraževanja, kot formalno učenje, ki ima določene izobraževalne cilje v daljših ali 

krajših oblikah. Vendar neformalno učenje ne pripelje do javno veljavne listine. Opredili bi 

ga lahko kot izobraževanje zunaj formalnih ustanov. 

Neformalno učenje ni določeno in si ga izbere vsak posameznik sam. Poteka celo življenje 

in naj bi bilo dostopno vsem v vseh življenjskih obdobjih (Pucelj Lukan, 2009). 

»Neformalno in priložnostno učenje sta z mladinskim delom v slovenskem prostoru skoraj 

neločljivo povezana. Učni cilji so mnogokrat vključeni v osnovni program ali pa v samo 

poslanstvo organizacije, lahko pa učenje nastopa kot pozitivni stranski učinek, saj se mladi 

v mladinskem delu nenačrtno in nevede učijo.« (Beočanin, 2011, str. 60). 

Neformalno učenje ima pred formalnim tako prednosti kot slabosti. Cepin (2004; v Pucelj 

Lukan, 2009) navaja kot prednosti neformalnega izobraževanja naslednje elemente: 

- v neformalno izobraževanje vstopajo motivirani posamezniki, 

- v neformalnem izobraževanju lažje uveljavimo vodenje brez prisile, 
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- neformalno izobraževanje je bolj pisano na kožo procesnemu načrtovanju 

kurikuluma, 

- neformalno izobraževanje si lahko privošči več na področju vrednot. 

 

Del neformalnega, kot tudi formalnega izobraževanja pa je priložnostno učenje. To je vsaka 

spontana, nenačrtovana dejavnost, ki ob drugih funkcijah prispeva še k učenju 

posameznika. Igra, vsakdanje delo, priložnostni problemi, pogovori z različnimi ljudmi, vse 

to sodi v sklop priložnostnega učenja. Tak način učenja zavzema zelo velik del 

izobraževanja.  

 

2.3.1.2 Participacija 

»S participacijo imajo mladi pravico, možnost, sredstva, prostor in priložnost za odločanje 

in sodelovanje pri dejavnostih, zato da prispevajo k boljši družbi (skupnosti)« (Ferjančič, 

2009, str.14). 

 

Participacija pomeni preprosto to, da se otroke in mladostnike sliši, upošteva in ceni 

njihova mnenja in poglede, predvsem kadar gre za sprejemanje odločitev, bistvenih za 

njihovo življenje. Naloga odraslih je takrat, da jim to omogočajo in jih podpirajo in 

spodbujajo (Bajželj, 2008). 

 

In prav sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na lokalni ravni je ključnega 

pomena, če hočemo zgraditi bolj demokratično, vključujočo in uspešno družbo. 

Sodelovanje v demokratičnem življenju skupnosti je več kot le udeležba (aktivna ali 

pasivna) na volitvah, čeprav je to pomemben sestavni del. Bistvo udeležbe v družbi in 

aktivnega državljanstva je, da imaš možnost, prostor in podporo, da lahko sodeluješ pri 

odločanju in vplivaš na odločitve ter se vključuješ v različne dejavnosti in s tem prispevaš h 

graditvi boljše družbe (Beočanin, 2011). Stern (2006) pravi, da je eden od vidikov 

participacije mladih tudi to, da se jim izkaže in potrdi zaupanje znotraj uveljavljenih 

demokratičnih postopkov. 
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Participacija ima številne pozitivne učinke (Checkoway in Richards-Schuster,  2002; v 

Kuhar, 2009):  

-je legitimna pot razvijanja znanja o socialnih zadevah, pridobivanja zanesljivih informacij 

za dejanja, ki bi izboljšala skupnost; 

-omogoči prakticiranje lastnih političnih pravic;  

-omogoča mladim, da sodelujejo pri demokratizaciji znanja – pridobivajo znanja iz 

vsakdanjih izkušenj in od skupin ljudi, ki so v javnosti podreprezentirane in si tako 

pridobijo znanja, ki jih potrebujejo za kompetentno državljanstvo; 

-pripravi mlade za aktivno participacijo v demokratični družbi – javno vključevanje jih 

prebudi za pogoje skupnosti, jim omogoči refleksijo o izvoru problemov in jih motivira, da 

delujejo v civilni družbi;  

-spodbuja socialni razvoj mladih na različne načine, skozi pospeševanje individualnega 

vključevanja, razvoja njihovih organizacij; 

- krepi sposobnosti za ustvarjanje sprememb v skupnosti.  

Bajželj (2009) pravi, da če se mladim omogoči aktivno udeležbo v procesih odločanja, 

potem lahko utemeljeno predvidevamo, da se bo to pokazalo v vsebinah, ki bodo bolj 

ustrezale njihovim potrebam. In večja, če je stopnja participacije otrok in mladostnikov, 

večja je tudi stopnja njihovega opolnomočenja in odgovornosti. 

 

S participacijo otrok in mladostnikov so pozitivni učinki tudi za družbo. S tem pridobi 

dobro izobražene in predane državljane. To je način poglabljanja demokracije za 

prihodnost, saj se zagotavlja spoštovanje demokracije in prispeva k vzpostavljanju miru in 

varnosti po svetu (Stern, 2006). 

 

S participativnim pristopom pri delu z otroki in mladostniki dosegamo določeno stopnjo 

demokracije oziroma demokratičnosti v družbi. Pravica do participacije in aktivnega 

sodelovanja v procesih odločanja je poseben vidik vključevanja v demokratično družbo, 

pomeni spoštovanje demokracije in pomeni njeno poglabljanje za prihodnost (Bajželj, 

2008). 

Soočanje mladostnikov s političnimi vprašanji predstavlja pomemben vidik razumevanja 

sebe in oblikovanja perspektive razvoja lastne osebnosti. Zlasti sodelovanje v družbenih 
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organizacijah, ki mladim omogoča aktivno vključevanje v skupnost (npr. skozi 

prostovoljno delo), spodbuja oblikovanje državljanske identitete mladostnikov oz. podobo 

sebe kot člana širše skupnosti (Sherrod idr., 2006 po Kuhar 2009). Poleg tega, da tako 

sodelovanje mladim omogoča razvoj pripadnosti in občutek povezanosti s skupino 

(podobno kot vrstniške skupine), jim omogoča sprejemanje odgovornosti za skupno dobro. 

 

 Kompetence, ki si jih mladi pridobivajo z aktivnim vključevanjem v dejavnosti v skupnosti 

(gre za t. i. državljanske kompetence), deloma sovpadajo s splošnimi socialnimi 

kompetencami za učinkovito vključevanje v medosebne interakcije, na primer: 

komunikacijske in socialne veščine, spretnosti reševanja socialnih konfliktov, sposobnost 

prevzemanja socialne perspektive, medosebno razumevanje, zastavljanje ciljev, odločanje, 

samozaupanje, interes za druge ljudi in prosocialne norme. Deloma pa so državljanske 

kompetence specifične in se nanašajo na sposobnosti in spretnosti sodelovanja pri 

skupinskem delu in reševanja kompleksnih družbenih problemov (analize, vrednotenja, 

refleksije, sklepanja o političnih in družbenih problemih in vprašanjih), socialna 

odgovornost, družbena znanja in stališča ter socialne vrednote (Kuhar, 2009).  

 

S participativnim pristopom otrok in mladostnikov v procesih odločanja prispevamo k 

njihovemu trajnostnemu razvoju. Potrebno je, da se jim omogoči in ponudi priložnost, da 

spregovorijo, da se jih sliši in upošteva. Le tako bodo videli, da tudi njihov glas nekaj šteje 

in jim je vredno sodelovati (Bajželj, 2008). 

2.3.1.3 Aktivno državljanstvo 

»Aktivno državljanstvo je sooblikovanje družbene realnosti. Za aktivno državljanstvo gre 

takrat, kadar so cilji posameznika zastopani v skupinskih, družbenih, nacionalnih ciljih. In 

kadar so državljani kot posamezniki pripravljeni pripomoči k doseganju skupnih, 

nacionalnih ciljev.« (Žalec, 1999, 87-88; v Blazinšek, 2006). 

Torej je aktiven državljan pripadnik določene države, ki se aktivno vključuje v javno 

življenje, vendar za to potrebuje poleg lastne iniciative zaupanje vase in določenih 

sposobnosti tudi kompleksno znanje o delovanju države in možnostih aktivne participacije 

(Blazinšek, 2006). 
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Družbena odgovornost 

SSKJ odgovornost definira kot »dolžnost sprejeti sankcije, dati opravičilo«, kot » lastnost, 

značilnost človeka, ki si prizadeva zadovoljevati norme, izpolnjevati zahteve, dolžnosti«, 

kot »nalogo ali obveznost«, kot »odnos, pri katerem mora kdo dajati pojasnilo, utemeljitev 

za svoje delo, ravnanje«. 

Po tej definiciji družbeno odgovorna oseba (Cepin, 2007) 

 izpolnjuje svoje dolžnosti do družbe, 

 se do družbenega dogajanja in udejstvovanja v njem čuti »obvezanega«, 

 ima do družbe vzpostavljen odnos, 

 zna svoja ravnanja utemeljevati, 

 se zaveda posledic svojih dejanj za družbo, kot tudi posledic dejanj soljudi in 

 poseduje potrebna znanja in veščine, da lahko deluje na ta način.   

Pojem družbene odgovornosti vključuje stalen, pa vendar dinamičen odnos med 

osebnimi potrebami, interesi, vrednotami, prepričanji, odnosi in obnašanji vsakega 

posameznika in skupnosti, v katerih posameznik (so)deluje. 

Fištravec (2009) družbeno odgovornost razume kot koncept, ki skuša premisleke in 

vsakodnevna družbena delovanja vrniti na raven delovanja, ki se zaveda človekove 

mnogoplastne soodvisnosti. Zaradi tega posameznik, na podlagi svoje lastne svobodne 

odločitve, pristane na samoomejevanje in se trudi družbeno delovati na način, da s svojim 

delovanjem ne škoduje: samemu sebi (saj kljub izrazitemu individualizmu sodobnih družb 

zgubljamo stik s samim seboj), drugim ljudem (kar danes za marsikoga danes sploh ni več 

vprašanje, ker drugih ljudi ne doživlja kot bitja, ki imajo kakšen globji eksistencialni 

pomen zanje, razen da so sredstvo za zadovoljevanje njegovih potreb) in svojemu 

naravnemu okolju (kot pogoju za obstoj). 
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Štiri razsežnosti aktivnega državljana 
 

Obsežna opredelitev aktivnega državljanstva, ki jo je za Svet Evrope pripravil Ruud 

Veldhuis (1997; v Blazinšek, 2009), navaja štiri razsežnosti državljanstva. In vsak, ki naj bi 

bil aktiven državljan, bi moral imeti enako razvite vse štiri razsežnosti: 

- politično razsežnost: vključuje koncept demokracije, politične strukture in procese 

odločanja na državni in mednarodni ravni, volilni sistem, politične stranke, različne skupine 

pritiska. V tem kontekstu so pomembne tudi politična participacija in oblike participacije 

(demonstracije, lobiranje ...). Vključuje tudi zgodovino in temeljne civilne družbe, 

demokratične vrednote, mednarodne odnose ... 

- kulturno razsežnost: vključuje vlogo informacijske tehnologije in javnih občil, 

izkušnje drugih kultur, kulturno dediščino naroda, pojasnila, zakaj prevladajo določene 

norme in vrednote, zgodovino, boj proti rasizmu in diskriminaciji, varovanje okolja ... 

- družbeno razsežnost: vključuje boj proti družbeni izoliranosti in izključenosti, 

varovanje človekovih pravic, združevanje različnih družbenih izoliranosti in izključenosti, 

varovanje človekovih pravic, združevanje različnih družbenih skupin, občutljivost za 

družbena vprašanja, razlike v socialni varnosti, zdravju, blaginji in pismenosti na globalni 

ravni, enakopravnost med spoloma, državno in mednarodno varnost. 

- ekonomsko razsežnost: vključuje vidike tržne ekonomije, izboljševanje poklicnih 

kvalifikacij, zaposlenost in nezaposlenost, delovno zakonodajo, pravice potrošnikov, itd. 

(Veldhuis, 1997; v Blazinšek, 2009). 

2.3.1.4 Mednarodno mladinsko delo 

V Sloveniji mednarodno mladinsko delo dobro deluje. Vanj štejemo tiste programe, ki 

vsebujejo vključevanje in sodelovanje v večstranskih programih, ki so organizirani na 

mednarodnem nivoju in omogočajo aktivno sodelovanje mladinskih struktur. Program 

mora vsebovati koordinacijo in izvajanje izmenjav mladih ter skupnih aktivnosti mladih iz 

dveh ali več držav (URSM, 2011). 

Mednarodno mladinsko delo daje mladim iz različnih držav, etničnih okolij in kultur 

priložnost srečevanja in refleksije izkušenj v medkulturni razsežnosti, širi njihova vedenja o 

različnih kulturah in krepi osebnostne lastnosti, kot so komunikacija, odnosi in 

razumevanje (Beočanin, 2011). 
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V Sloveniji je na tem področju najmočnejši program »Mladi v akciji« (MVA). To je 

program Evropske unije, ki sledi ciljem evropskega sodelovanja na področju mladine. 

Omogoča finančno podporo projektom neformalnega učenja in mobilnosti mladih, ki 

prispevajo k ciljem evropskega sodelovanja na področju dela z mladino. Namenjen je 

mladim, starim od 13 do 30 let. 

Namen programa je, da bi se povečala družbena zavzetost mladih in njihovo vključevanje v 

oblikovanje in upravljanje družb, vključno z Evropsko unijo. Mladi imajo možnost na 

podlagi lastnih prizadevanj pridobiti in krepiti ključne kompetence za vseživljenjsko učenje 

z namenom povečanja njihove zaposljivosti (Škulj, 2009). 

 

V okviru njihovega projekta deluje tudi projekt Evropske prostovoljne službe (European 

Voluntary service – EVS), ki ti omogoča, da postaneš prostovoljec v drugi državi za 

obdobje od 2 do 12 mesecev. V zameno za tvoj čas ti program preko pošiljajoče in 

gostiteljske organizacije krije bivanje, stroške prevoza, prehrano in žepnino. V času 

projekta oziroma prostovoljstva ti EVS omogoči brezplačni jezikovni tečaj in veliko drugih 

učnih priložnosti v medkulturnem okolju (EVS, 2007). 

 

2.3.1.5 Cilji mladinskega dela 

Zaradi številčnosti, razvejanosti in kompleksnosti mladinskega prostora bi težko govorili o 

njegovih enotnih ciljih. Evropski portfolijo (Taylor, 2007; v Blazinšek, 2009) za mladinske 

voditelje in mladinske delavce, ki izhaja iz prizadevanja, da se mladinsko delo opiše na 

način, ki je razumljiv tako mladim kot tudi ostalim v družbi, izpostavlja naslednje cilje. 

Mladinski delavec je sposoben: 

 

1. usposabljati/opogumljati mlade: 

- za sodelovanje in učenje – skozi razvoj kolektivnih akcij, 

- vključiti mlade v načrtovanje, delovanje in evalvacijo aktivnosti, 

- za delo v skladu z zastavljenimi skupnimi cilji, 
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- pripomoči k razvoju zaupanja, znanja, kritičnega razmišljanja, sposobnosti in 

razumevanja mladih, 

- spremljati mlade na emocionalni ravni, 

- razširiti njihovo zavest o konceptih moči in sprememb; 

 

2. razvijati ustrezne priložnosti za učenje: 

- nagovarjati posameznike in skupine, 

- nuditi mladim ustrezno vodenje in povratno informacijo, 

- izkoristiti priložnosti za spontano učenje in razvoj v vsakodnevnih položajih, 

- prepoznavati posebne učne potrebe, 

- uporabljati različne izobraževalne metode in tehnike, 

- stimulirati kreativnost mladih; 

 

3. spremljati mlade pri njihovih medkulturnih učnih procesih: 

- voditi mlade pri spoznavanju njihove kulture, vrednot in navad, 

- promovirati aktivno strpnost in sodelovanje z ljudmi iz drugih kultur doma in v tujini, 

- ustvarjalno reševati konflikte in voditi k miroljubnim rešitvam, 

- pomagati mladim pri iskanju samih sebe v spreminjajočem se svetu; 

 

4. prispevati k organizacijski strukturi in razvoju mladinske politike: 

- poiskati vire in jih upravljati, 

- voditi druge in učinkovito delati v timu, 

- prizadevati si za spremembe in razvoj znotraj organizacije, 

- sodelovati z drugimi pri oblikovanju mladinske politike; 

 

5. uporabljati evalvacijske prakse: 

- načrtovati in uporabljati zelo različne participativne metode evalvacije, 

- uporabljati primerno informacijsko tehnologijo, 

- pisati poročila in pripravljati predstavitve za različno občinstvo, 

- raziskovati in si z rezultati pomagati v praksi (Taylor, 2007; v Blazinšek, 2009). 
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2.4 PROSTI ČAS  

Prosti čas je največkrat definiran kot nedelovni čas, čas zase, za predah, zabavo, umiritev in 

počitek; čas ko lahko počneš, kar želiš po lastni izbiri, oziroma ko se ukvarjaš z 

aktivnostmi, ki nudijo raznolikost, razvedrilo, sprostitev, socialno in osebno izpolnitev 

(Kuhar, 2008). 

 

Ločimo tri funkcije prostega časa: 

- počitek (razbremenitev od intelektualnih ali fizičnih naporov), 

- razvedrilo (prinaša nam ugodje), 

- razvoj osebnosti (telesne, intelektualne, čustvene, estetske, delovne, moralne, socialne 

kvalitete), tesno povezan z neformalnim izobraževanjem in vrstniško socializacijo (CPI, 

2010). 

 

Prosti čas je v sodobnem času zelo pomemben. Nad mlado generacijo je močan pritisk v 

izobraževalnem sistemu, saj je z njim povezana visoka kulturna raven, pomembna so 

priznanja, spričevala, nazivi – kar omogoča vzpon po hierarhični lestvici v smislu 

promocije, uspešne kariere in različnih vrst privilegijev.  Kuharjeva (2008) pravi, da je čas 

za sprostitev nujno potreben, da ljudje vzdržimo napetosti, ki jih doživljamo v šoli ali na 

delovnem mestu. 

Zavedati se moramo, da je kakovostno življenje pravica in priložnost vsakega posameznika 

in prosti čas je eden izmed načinov za njegovo doseganje in ohranjanje. Smiselno 

preživljanje prostega časa nas lahko obvaruje marsikatere fizične in psihične bolezni ali 

vsaj omili njene posledice.  

 

Starši zaradi zahtev delodajalcev, v bojazni pred izgubo zaposlitve, pogosto proti svoji volji 

podaljšujejo delavnik preko osmih ur, zaradi česar je toliko bolj pomembno, da otroci in 

mladina kakovostno preživljajo prosti čas, kadar niso skupaj s starši. Prepuščenost samemu 

sebi več ur na dan namreč vodi v razmeroma visoko stopnjo rizičnega vedenja, ki ima pri 

mladih lahko trajne posledice (CPI, 2010). 
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Novodobni prosti čas je tudi čas, ki ga mlad človek lahko uporablja za lastno sprostitev in 

počitek, za kompenzacijo identitetnih izgub, ki nastanejo v drugih življenjskih okoljih, 

zlasti v šolskem okolju. V tem času se razrešujejo socialni konflikti, opravi se druženje z 

vrstniki, poteka vzdrževanje socialnih mrež (CPI, 2010). 

 

Ponotranjanje kakovostnega preživljanja prostega časa otrok in mladine je dobra naložba za 

pot k odraslosti, saj različne študije potrjujejo, da je učinkovit in uspešen človek tisti, ki zna 

razpolagati s prostim časom in ki ga zapolnjuje z vsebinami, ki ga po eni strani sproščajo, 

po drugi pa ga dodatno izobražujejo ali drugače bogatijo (prostovoljstvo) (CPI, 2010). 

 

Prostočasne dejavnosti prispevajo k štirim dimenzijam kompetentnosti: 

1. zunanji osebni oziroma praktični kompetentnosti (fizično in kognitivno znanje, 

obvladovanje nečesa konkretnega) 

2. notranji osebni oziroma emocionalni kompetentnosti (na primer samonadzor) 

3. zunanji socialni kompetentnosti (socialne veščine) 

4. notranji osebni kompetentnosti (sposobnost refleksije) 

Dosledna prostočasna participacija je tudi preventiva pred kriminalnimi dejanji in 

depresivnimi razpoloženji (R. Bjarnadottir, 2004; v Kuhar, 2003). 

 

Po nekaterih podatkih mladi, ki so vključeni v izobraževalni sistem, preživijo več kot 40% 

svojega časa ob prostočasovnih dejavnostih, t. j. izven dejavnosti v okviru pouka oz. izven 

obveznega kurikula (Timmer et al., 1985; v Mladina, 2010), nekatere novejše raziskave pa 

kažejo, da prosti čas zasede 22% celotnega časa v življenju posameznika, medtem ko 

plačano delo in izobraževanje skupaj zasedata le 13 % posameznikovega življenja (na 

prvem mestu pa je spanje s 35%). Raziskava porabe časa HETUS (2007; v Mladina, 2010) 

je pokazala, da imajo Slovenci na voljo slabih 5 ur dnevno za prostočasne dejavnosti. 

Raziskava preživljanja prostega časa mladih v Sloveniji, izvedena na vzorcu učencev osmih 

razredov ter dijakov tretjih letnikov (Kralj in drugi 2007; v Mladina, 2010) pa je pokazala, 

da ima 40% mladih več kot 3 ure prostega časa dnevno.  

 V mladosti prosti čas igra še posebej pomembno vlogo, saj mladostniki skozi 

prostočasne dejavnosti lahko razvijajo zadovoljujoče družbene in medosebne odnose, ki 
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popolno sprostitev. Problem je, ko se taki vzorci preživljanja časa spremenijo v navado, saj 

takrat vplivajo na kakovost življenja v celoti: na odnos do dela, družine in nasploh (Ule, 

2000; v Kuhar, 2010). Take oblike najmanj prispevajo k ugodni samopodobi. 

 

Mladostnike lahko napačno dojemanje prostega časa na eni strani zapelje v 

eksperimentiranje s socialnimi vlogami, z vedenjem in idejami (alkohol, droge, spolnost, 

odklonsko vedenje), na drugi pa jih vodi v dolgočasje, pasivnost v prostem času ter 

pomanjkanje samoiniciativnosti.  

Pogosto mladostniki vse več prostega časa prebijejo v virtualni resničnosti, kar ima lahko 

tako telesno kot duševno negativne posledice. 

 

Pasivno preživljanje prostega časa ne vodi do kreativnega soočanja s problemi, kvečjemu 

do še večje socialne izključenosti. Seveda ni jasno, kaj je vzrok in posledica. Občutki 

nezadovoljstva zaradi slabega uspeha ali brezposelnosti lahko pasivizirajo osebo tudi v 

prostem času ali pa pasivno preživljanje prostega časa ni zgolj posledica težav na drugih 

področjih, temveč samostojni vzrok, ki vpliva tudi na preostale življenjske izbire in 

udejstvovanja (Kuhar, 2008). 

 

2.5 ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE 

Zdravje je ena izmed človekovih najpomembnejših vrednot, je neprecenljivo in zelo 

pomembno. Nekateri ga začnejo ceniti šele takrat, ko zbolijo. Velikokrat pozabljamo, kako 

pomembno je biti zdrav. Ključ do zdravja je zavestna odločitev za zdravo prehranjevanje, 

za pitje pravšnje mere tekočin, aktivnega gibalnega življenja, izogibanje stresu in slabim 

življenjskim navadam, kot so kajenje cigaret in pitje alkohola. 

 

Zdrave navade človek prevzame že v otroštvu in jih prenese na kasnejša življenjska 

obdobja. Zato ni nikoli prezgodaj za navajanje otrok na zdravo prehrano in na zdrav način 

življenja (Merljak in Koman, 2009). 
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Poznamo tri glavne faktorje, ki določajo posameznikovo zdravje. Ti faktorji so dednost, 

okolje in življenjski slog in so v stalni interakciji. Dednosti posameznik ne more 

spremeniti, od načina življenja pa je odvisno, v katerem življenjskem obdobju in v kolikšni 

meri bo posameznik nanj vplival. Okolje se nanaša na posameznikovo okolico, na 

elemente, na katere vpliva posameznik. Življenjski slog pa se nanaša na posameznikov 

način življenja, ki ga lahko tudi bolj nadzira. Sem sodijo posameznikove navade in razvade, 

način prehrane ter gibalna aktivnost. Okolje močno vpliva na življenjski slog ljudi, ta pa 

lahko spreminja tudi vplive okolja (Hoyer, 2005). 

 

Pojem zdravja je dolga stoletja obsegal le telesno zdravje, nato se je temu pojmovanju 

pridružilo še duševno zdravje, v zadnjih stoletjih pa so tema dvema pojmovanjema dodali 

še socialno zdravje, v smislu pojava različnih bolezni, zaradi razvoja industrije ter 

množičnega naseljevanja prebivalstva v mesta (Kunstelj, 1996). Zorc Maver (2010) pravi, 

da zdravje lahko definiramo kot stanje ravnovesja objektivnega in subjektivnega dobrega 

počutja otroka. To pomeni, da je otrokovo fizično, psihično in socialno področje razvoja 

usklajeno z njegovimi možnostmi in vsakokratnimi življenjskimi razmerami. Njegovo 

zdravje je prizadeto, če se mu na enem ali več področjih to ravnovesje poruši. Prizadetost 

pa se lahko pokaže v simptomih socialnih, psihičnih in telesnih težav in motenj. 

Drugi avtorji zdravje razlagajo kot normalno stanje telesa in uma, pri katerem vsi deli in 

organi dobro, redno in zadovoljivo delujejo. Zdrav človek dobro prebavlja hrano, trdno spi 

ter zadovoljivo opravlja vse svoje dnevne dolžnosti. Je radosten ter prekipeva od volje in 

moči (Amalietti, 2007). 

S pravilno prehrano, rednim gibanjem na svežem zraku ter pozitivnim mišljenjem vodimo 

in usmerjamo svoje življenje in zdravje (Merljak in Koman, 2009). 

 

»V kolikšni meri je otrok dovzeten za določeno prizadetost zdravja, je odvisno od razmerja 

med obremenitvami in dejavniki tveganja ter razpoložljivimi individualnimi in socialnimi 

viri, ki vodijo proces obvladovanja.« (Zorc Maver, 2010, str. 23) 
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Koristno je, da si človek privzgoji vsaj najosnovnejše zdrave navade. Človekovo zdravje se 

okrepi in njegova življenjska doba se podaljša, če se drži sedmih preprostih reči. Bolj jih 

človek upošteva in se jih drži, tem bolj je zdrav. Sem sodi redno prehranjevanje, uživanje 

treh obrokov na dan in poseganje po zdravih prigrizkih (sadje in zelenjava), redno uživanje 

zajtrka, redno gibanje, in sicer vsaj dvakrat do trikrat tedensko, spanje sedem do osem ur 

vsako noč, odrekanje kajenju in pitju alkohola ter ohranjanje zmerne telesne teže (Jaffe, 

1991). 

2.5.1.1 Pozitivni učinki stika z naravo 

Med pozitivnimi učinki, ki vplivajo na zdravje, je gibanje v naravi.  O tem so raziskovali 

avstralski znanstveniki z univerze Deakin v Melbournu (Maller, Townsend, Brown, St. 

Leger, 2002; v Greenhill, 2010; v Miklavžin, 2010)  in tudi White (2008; v Miklavžin, 

2010) .  

 Stik z naravo naj bi vplival na boljše počutje, krepi imunski sistem, zmanjšuje 

fiziološki odziv na stres, saj tudi narava vpliva na čutila sprostilno.  

 Stik z naravo izboljša samozavedanje, samospoštovanje in pozitivno vpliva na 

razpoloženje. 

 S pomočjo gibanja se gradijo senzorne poti in živčni centri v možganih, ki 

koordinirajo in izvajajo številne gibalne spretnosti, potrebne za življenje. 

 Stik z naravo vpliva na zmanjšanje simptomov tesnobe, depresije in psihosomatskih 

bolezni, kot so razdražljivost, nespečnost, kronična utrujenost, glavoboli in 

prebavne motnje. 

 Bivanje v naravi ustvarja prostor za refleksije in analize, saj posamezniku omogoča 

uvid v svoje življenje. Tako si posameznik lažje poišče nove smernice in si 

odgovori na osebna vprašanja v povezavi z okoljem. 

 Vpliva spodbujevalno, da se mladostniki začnejo več ukvarjati s fizičnimi 

aktivnostmi. Gibanje pa vzbuja prijetnost in užitek. 
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komponent subjektivnega blagostanja. Z življenjskim zadovoljstvom sta povezani še 

vestnost in prijetnost (McCrae & Costa, 1991; v Pšeničny, 2006). 

Med kognitivnimi dejavniki inteligentnost ne kaže velike povezanosti s subjektivnim 

blagostanjem, pač pa je pomembnejši način, v kakšni luči, pozitivni ali negativni, 

interpretiramo posamezen dogodek. Na vrsto interpretacije prav tako vplivajo dedni 

dejavniki in osebnostne poteze, a tudi dejanske izkušnje ter pridobljeni oziroma naučeni 

načini obdelovanja informacij in razlaganja dogodkov (Pšeničny, 2006). 

Samopodoba in samospoštovanje (vrednotenje samega sebe) sodita med najpomembnejša 

znaka psihičnega zdravja in prilagojenosti. Več raziskav je pokazalo, da je 

samospoštovanje v zahodnih kulturah dokaj močno povezano z zadovoljstvom z 

življenjem. Diener in Diener (1995; v Pšeničny, 2006) sta ugotavljala medkulturne razlike 

in ugotovila, da obstaja pomembna korelacija med stopnjo individualizma v posamezni 

državi ter stopnjo povezanosti med subjektivnim blagostanjem in samospoštovanjem, torej 

je SB povezano s samospoštovanjem predvsem v individualističnih kulturah, ne pa tudi v 

kolektivističnih, kjer je povezano predvsem s prilagojenostjo. 

Povezanost med vrednotami in motivacijskimi cilji na eni strani ter SB na drugi je 

kompleksna. Nekatere vrednote in stališča lahko prispevajo k večji stopnji SB (verni ljudje, 

denimo, so bolj zadovoljni kot neverni) (Musek, 2005), vendar kaže, da je to razmerje 

odvisno tudi od tega, v kolikšni meri so individualne vrednote in stališča usklajeni s tistimi 

iz okolja. Človeška sreča je najbolj povezana z občutkom smiselnosti, ki pa je tudi zelo 

povezan z vrednotami.  

Demografski dejavniki, ki vplivajo na občutek subjektivnega blagostanja, so bili predmet 

preučevanja številnih raziskav. Te so pokazale, da je velika večina ljudi, približno 80 %, 

zelo zadovoljna s svojim življenjem (Musek, 2005), in to ne glede na spol in starost. 

Raziskava (Wood, Rhodes in Whelan, 1989; v Musek, 2005) je tudi pokazala, da ženske 

poročajo o nekoliko višji življenjski sreči kot moški (to velja samo za poročene ženske), kar 

avtorice skušajo razložiti na osnovi vsebine spolnih vlog. Prav tako ne drži prepričanje, da 

zadovoljstvo z življenjem upada s starostjo; to potrjujejo podatki več raziskav, navzlic 

spremembam v materialnem ali zakonskem statusu, kar raziskovalci pojasnjujejo s 
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razpad družin. Nemalokrat so oškodovani prav otroci. Prihaja pa lahko tudi do nasilja, 

zlorab in zanemarjanja otrok. Na delovnem mestu se poslabša delovni uspeh, večja 

odsotnost z dela, nezaposlenost, posledično pa tudi večja socialna ogroženost posameznika 

in njegove družine (Hovnik Keršmanc, 2003). 

Mladostniki in alkohol 

Mladostniki se večinoma zatekajo k pitju alkohola, misleč, da bodo rešili vse svoje 

mladostniške težave in ne vedo, da lahko alkohol ovira sposobnost za preživljanje težkih 

čustev. Nekateri starši menijo, da je lahko manj nevaren kot druga mamila, pri tem pa se ne 

zavedajo, da lahko postane redno pitje za mladostnika nevarna navada (Carrolll in Smith, 

1996). Obstaja cela vrsta dejavnikov, ki povzroča pretirano pitje alkohola pri mladostnikih. 

Med najbolj pogoste dejavnike sodijo želja po samostojnosti, pomanjkanje 

samospoštovanja, občutek pripadnosti skupini vrstnikov, negotovost vase, neuspešnost na 

drugih področjih in posnemanje odraslih (Hajdinjak in Hajdinjak, 1997). 

 

2.5.4.2 Kajenje 

Že več kot pol stoletja imamo trdne dokaze, da tobak ubija. Skoraj ne mine dan, da se ne bi 

pojavila študija, ki predstavi nove podatke o škodljivih vplivih tobaka na zdrave ljudi. 

Uporaba tobaka je že dosegla razsežnost globalne epidemije, saj strokovnjaki ocenjujejo, da 

v svetu dnevno umre zaradi škodljivosti tobaka 10.000 ljudi (Čeh, 2003). 

 

V tobačnem dimu je več tisoč različnih kemičnih spojin v plinastem ali tekočem stanju ali 

pa v obliki mikroskopskih delcev. Najpomembnejši in eden najnevarnejših je nikotin. Poleg 

tega so v cigaretnem dimu še katran, aldehidi, ogljikov monoksid, ketoni, piridini, fenoli, 

amoniak, metanol, žveplov dioksid in še mnogi drugi. 

 

Učinki tobakovega dima na organizem:  

- katran draži sluznico dihal 

- nikotin slabi vid 

- nikotin vpliva na avtonomni živčni sistem, vzbuja občutek užitka 

- nikotin škodljivo vpliva na srce in obtočila 
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- nikotin se razgradi v jetrih 

- nikotin se deloma nespremenjen izloči skozi ledvice 

- nikotin in druge snovi dražijo sluznico želodca in črevesja 

- nikotin hromi funkcijo spolnih žlez (Kajenje ubija, 1998). 

Nevarnosti in posledice kajenja 

Bolezni, ki so povezane s kajenjem, so v prvi vrsti pljučni rak, srčni infarkt in možganska 

kap, kronilni bronhitis, prebavne težave, kašelj, težave z ožiljem, bolečine v prsih ter 

razjeda na želodcu in dvanjsterniku (Carroll in Smith, 1996). 

Ena pomembnejših posledic kajenja je tudi pasivno kajenje, ki pa ne prizadene kadilcev. 

Kadilčev organizem se ponavadi že nekako privadi na strupene snovi, organizem nekadilca 

pa na te snovi ni navajen in tako kadilec nekadilcu škodi. Ugotovili so namreč, da nekadilec 

ob kadilcu, ki pokadi na dan dve škatli cigaret, inhalira isto količino tobakovega dima, kot 

če bi sam pokadil tri cigarete. Zaradi pasivnega kajenja je tako nekadilec izpostavljen 

enakim nevarnostim in boleznim kot kadilec, še posebno v primeru, da nekadilec živi 

oziroma dela v prostoru, kjer je več kadilcev, ki tam tudi kadijo. Kot pasivni kadilci so 

posebej ogroženi astmatiki, srčni bolniki in drugi občutljivi ljudje (Kajenje ubija, 1998). 

 

Kajenje pusti za seboj hude posledice, vendar pa vse le ni tako črno. Dokazali so namreč, 

da organizem po prenehanju kajenja sam začne popravljati nastalo škodo. Okrevanje je 

vidno nekje 5 let po prenehanju kajenja. Po približno 15-ih letih pa je umrljivost bivših 

kadilcev enaka umrljivosti nekadilcev  (prav tam). 

Mladostniki in kajenje 

Mladostniki, ki posežejo zelo zgodaj po cigaretah, tvegajo večplastno: nedvomno je vpliv 

vseh strupenih snovi na mlad organizem bolj razdiralen kot na organizem odraslega. Poleg 

tega pa nikotin hitreje zasvaja mlajše kot starejše (Stergar, 1998). Kajenje v mladih letih 

poveča nevarnost obolenja za boleznimi, ki so povezane s kajenjem. Mladim ljudem se je 

pozneje tudi težko odvaditi kajenja. Med tistimi, ki kadijo skozi celo življenje, jih približno 

polovica umre zaradi kajenja, polovica od teh v srednjih letih (35-69) in druga polovica v 

starosti (nad 70) (Kajenje ubija, 1998). 
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Anketa, ki jo je izvedel inštitut za varovanje zdravja RS med 3000 srednješolci v Ljubljani, 

pravi, da le vsak deseti anketiranec nikoli ni poskusil cigaret in alkohola, ni vdihoval 

hlapov in ni poskusil ilegalnih drog. Prvo cigareto je petina anketirancev pokadila že pri 

zgodnjih enajstih letih. Največkrat mladostnik s tem zadovoljuje socialne in psihične 

potrebe, zmanjšuje občutek manjvrednosti in negotovosti ter lažje stopa v svet odraslih. Za 

mladostništvo je značilno tudi druženje v skupinah, ki določajo vzorec vedenja 

posameznika v njej in pogosto mora mladostnik pokaditi prvo cigareto pod vplivom 

skupine, ki ji pripada. Zraven tega se mladostnik s cigareto tudi uveljavlja, predvsem pa s 

tem krši norme, ki so jih postavili odrasli (Hajdinjak in Hajdinjak, 1997). 

 

2.5.4.3 Droge 

Droga je sredstvo, ki zaradi svoje posebne kemične sestave in delovanja pri človeku 

spreminja tako počutje kot vedenje in mišljenje tistega, ki drogo uživa (Hajdinjak in 

Hajdinjak, 1997).  

Med nevarnosti zlorabe mamil štejemo strupene stranske učinke, nesreče, ki se zgodijo pod 

vplivom zlorabljene snovi, različne telesne, duševne, družbene in denarne težave in 

nenazadnje tudi odvisnost (Carroll in Smith, 1996). 

 

Stergarjeva (1998) pravi, da ljudje uživajo droge iz različnih razlogov – da bi našli pozabo, 

mir, da bi si razširili zavest ali da bi dosegli evforično stanje. Ne glede na to, da ima le malo 

drog takšne učinke, zaradi katerih jih ljudje uživajo, ali pa učinkujejo le kratek čas, segajo 

posamezniki po njih iz naslednjih razlogov: 

-iskanje zabave, 

- blaženje stresa, tesnobe, iskanje začasnega pobega, 

- vrstniški pritisk,  

- sredstva javnega obveščanja sugerirajo, da se je treba izogibati bolečini in kar se le da 

uživati. 

 

Iz povsem istih razlogov jemljejo droge tudi mladi – da bi še izboljšali svoje počutje, ko se 

že počutijo dobro, ali pa da bi vsaj za nekaj časa pozabili na nekatere od svojih stisk. Pri 
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večini je seveda neposreden povod radovednost ali pa potreba, da se obnašajo tako kot 

njihovi vrstniki (Kastelic, 2003). 

Sande (2004) je raziskoval, kakšen vpliv imajo varovalni dejavniki (dober odnos z očetom, 

možnost za sodelovanje v družinskih aktivnostih, dobra družinska disciplina, obsojanje 

uporabe prepovedanih in dovoljenih drog itd.) in dejavniki tveganja (šolski neuspeh, slabo 

počutje v šoli, dezorganizacija skupnosti, nesprejmanje moralnih norm, uporaba dovoljenih 

in prepovedanih drog pri prijateljih itd.) na uporabo alkohola, tobaka in marihuane med 

dijaki. Rezultati so pokazali, da imajo dejavniki tveganja najmanjši vpliv na življenjsko 

prevalenco alkohola. Razlog za to je verjetno v tem, da je alkohol najbolj popularna in 

najpogosteje uporabljena droga med mladimi, saj so ga poizkusili že skoraj vsi anketiranci. 

Bistveno večji vpliv dejavnikov tveganja se pokaže pri marihuani. Z uporabo dovoljenih in 

prepovedanih drog so se najbolj povezovali naslednji dejavniki tveganja: dezorganizacija 

skupnosti, uporništvo, nesprejemanje moralnih norm, šolski neuspeh, slabo počutje v šoli in 

odsotnost od pouka. Enako so pokazali tudi varovalni dejavniki, saj so tisti dijaki, ki so bili 

izpostavljeni trem varovalnim dejavnikom, dosegali bistveno višje rezultate pri uporabi 

marihuane kot tisti, pri katerih se je ugotovil vpliv 14 in 15 varovalnih dejavnikov. 

Rezulati podobno pokažejo tudi pri tobaku, saj s povečanjem števila dejavnikov tveganja 

uporaba najbolj strmo narašča. 

Odvisnost 

Pojavi se, ko se uživalec brez droge več ne zna spoprijeti z vsakdanjim življenjem, ona pa 

za nameček postreže z dobrim počutjem. Kmalu užitek postane edini cilj, ker pa je v 

stopnjevanju omejen, ga zamenja beg pred neugodjem. Z mamilom se preganja dolgčas, 

plahost in negotovost ter vzdržuje mamilska družabnost. Postavljena v življenjsko ospredje 

zatre prijateljsko, družinsko in drugo dobro dejavnost. Odvisnež trdi in verjame, da lahko 

kadarkoli preneha z uživanjem. Toda sla si je podredila razum (Špringer, 2003). 

 

Uživanje drog je zahrbten, napredujoč proces, v katerega ljudje vstopijo zavestno, toda 

večinoma prepričani, da bodo svoje vedenje lahko obvladali. Kastelic (2003) navaja stopnje 

razvoja odvisnosti, kje so vrzeli, skozi katere se izmuzne nadzor nad jemanjem katerkoli 

psihoaktivne snovi in zato posameznik postane od nje odvisen. 
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1. Eksperimentiranje 

V prvi fazi mladostnik zmore drogo večkrat odkloniti in je zaradi tega prepričan, da droge 

nikoli ne bo vzel, da se bo na primer zadovoljil le s kajenjem tobaka in ne marihuane 

oziroma, da ne bo prešel na druge droge.  

Drogo poskusi in na začetku je vzburjenje, da si je drogo upal, vzeti večje kot sami učinki 

droge. 

 

2. Socialna raba droge 

Spoznava, kako droga deluje nanj. Drogo jemlje le občasno, v začetku le ob koncu tedna. 

Tako ugotovi, da mu droga navidezno pomaga v situacijah, ki jih do tedaj ni obvladal. 

V šoli in pri drugih dejavnostih je še vedno uspešen, kar mu daje občutek, da jemanje drog 

obvladuje, čeprav se lahko, na primer pri kajenju marihuane, že pojavijo prvi znaki 

amotivacijskega sindroma, ki se odraža v obliki blažje depresije, izgube interesov in 

pomanjkanju motivacije. 

 

3. Instrumentalna raba droge 

Do faze instrumentalne rabe si uživalec že pridobi izkušnje o vplivu na svoje razmišljanje, 

čustvovanje in vedenje. Pri jemanju zaradi užitka gre predvsem za iskanje ugodja, želje po 

dobrem počutju in sprostitvi. Ker so izkušnje v glavnem pozitivne, se potreba po ponovnem 

uživanju ponavlja. Negativnih izkušenj ni veliko, niti tedaj ne, ko droga preneha učinkovati. 

Okolica spremenjeno vedenje že prepoznava. 

 

4. Kompenzacijska raba drog 

Drogo jemlje, da lažje prebrodi stresne situacije in da prežene neprijetna čustva. Gre za 

nekakšno »samozdravljenje« tesnobnih stanj. 

 

5. Habitualna faza uporabe drog 

V tej fazi droga postane navada, pri kateri ni pomembno le to, da je uživanje pogostejše kot 

v prejšni fazo, ampak da droga dobiva osrednje mesto v mladostnikovem življenju. 

Uživanje droge se mu zdi pomembnejše kot izpolnjevanje vsakdanjih obveznosti. 
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Uživalec se sooča z razvijajočo se odvisnostjo, včasih si že poskuša postaviti pravila 

uživanja ali poskuša z drogo prenehati, kar pa mu ponavadi ne uspe. 

 

6. Kompulzivna faza jemanja drog 

V kompulzivni fazi se je odvisnost polno razvila, uživalec je obseden z željo po drogi in 

jemanja ne more več nadzorovati. Vsak neuspešen poskus prenehanja jemanja še bolj zniža 

njegovo samospoštovanje. Vsi okoli njega ugotavljajo, da pravzaprav ne gre več za istega 

človeka, saj jih izigrava, je strašansko sebičen, pogosto agresiven in depresiven, razdražljiv 

in apatičen. Pogosto šele v tej fazi začne iskati pomoč. To ni več samo razvada in stil 

življenja, temveč je že bolezen, ki spremeni strukturo in delovanje možganov zasvojenca 

(Kastelic, 2006). 

Marihuana  

Konoplja ali kanabis je najbolj zlorabljena droga. Med 400 vsebujočimi spojinami ima 

omamne lastnosti le ena, THC (tetrahidrokanabinol). Najpogosteje se kadijo posušeni listi 

in cvetoči konopljini vrhovi, imenovani marihuana. (Špringer, 2003). 

Mariuhana je najbolj priljubljena droga med mladimi, predvsem med 15- in 24-letniki. 

Ocene predvidevajo, da je v letu 2006 marihuano uporabilo okrog 23 milijonov Evropejcev. 

V  Sloveniji naj bi jo poskusil že vsak tretji odraščajoči in vsak petindvajseti odrasli človek 

(SURS, 2009). 

Pojavlja se v različnih oblikah, kot so »trava«, skunk ali hašiš. Skunk so posebej vzgojene 

rastline marihuane, ki vsebujejo bistveno večjo koncentracijo THC-ja. Hašiš je smola 

rastlin marihuane, ki vsebuje zelo veliko koncentracijo THC-ja. 

 Druga imena: marihuana, trava, ganja, grass, heft, albanka, domačica, skunk... 

 Oblika: posušeni listi in cvetovi. 

 Uporaba: kadi se zmešano s tobakom, lahko se tudi zaužije. Kadi se v obliki cigarete, 

preko vodne pipe ali se vzame oralno (hrana, čaj). 

THC je topen v maščobah, zato se dobro raztaplja v mleku in maslu. Uporablja se v 

obliki mlečnih napitkov, cookijev, peciva...  

 Dejstva: marihuana je sestavljena iz suhih cvetov, listov in stebra kanabisa. Je ena 

najbolj uporabljenih drog v svetu. Najbolj aktivna substanca v marihuani je THC 
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Vsako živilo vsebuje snovi, ki jih organizem potrebuje za delovanje, razvoj, rast in 

obrambo pred različnimi boleznimi. Imenujemo jih hranilne snovi ali hranila. Naša 

vsakdanja hrana mora vsebovati vse vrste hranilnih snovi, a v različnih razmerjih (Koch, 

2000). 

 

Poleg zdravega načina življenja je prav prehrana tista, ki zagotavlja človeku zdravje in 

dobro počutje. Zdrava prehrana je pomembna še zlasti v obdobju odraščanja otrok, saj 

zdrave prehranjevalne navade, ki si jih otroci pridobijo že v zgodnjem obdobju odraščanja, 

vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenjeskem obdobju in s 

tem na zdravje v odrasli dobi (Gabrijelčič Blenkuš, Pograjc, Gregorič, Adamič in Čampa, 

2005). 

 

Nezdrave prehranjevalne navade, predvsem pa neprimerna izbira živil in neredna prehrana 

lahko povzročijo slabše počutje in slabšo delovno storilnost ter vplivajo na zmanjšano 

odpornost organizma. Med drugim so tudi dejavnik tveganja za nastanek kroničnih 

nenalezljivih bolezni v poznejšem življenjskem obdobju.  

Redno uživanje glavnih dnevnih obrokov je temeljnega pomena zdrave prehrane. Priporoča 

se uživanje štirih do petih obrokov dnevno, saj pogosti in manjši dnevni obroki hrane 

znižajo vsebnost maščob v krvi ter tveganje za nastanek bolezni srca in ožilja, ugodno pa 

vplivajo tudi na raven glukoze v krvi in s tem na boljšo delovno storilnost (prav tam). 

 

2.5.5.1 Prehranske navade mladostnika 

Zupanova (2006) pravi, da je v primerjavi s prehrano odrasle osebe prehrana mladostnika 

pomembnejša, saj že kratkotrajno pomanjkanje esencialnih hranilnih snovi in energijskih 

hranil povzroči: 

· upočasnjeno rast in razvoj, 

· vpliva na slabo počutje, 

· povzroča utrujenost, 

· zniža odpornost. 
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Mnoge raziskave so pokazale, da so prehranjevalne navade pri mladostnikih slabe. 

Navajajo naslednje vzroke: 

· premajhno število obrokov na dan, 

· energijsko gostejši obroki vsebujejo preveč maščobe, 

· v dnevni prehrani je premalo sadja in zelenjave, 

· preveliko poseganje po “hitri hrani”, 

· neustrezen način uživanja hrane – večkrat stoje ali celo med hojo. 

Značilnosti “hitre” hrane 

Mladi po tej vrsti hrane pogosto segajo, zlasti v času pouka ali na poti domov. Za tovrstno 

hrano je značilno, da ima: 

· prevelik odstotek kalorij v obliki nasičenih maščob, 

· preveč sladkorja, 

· premalo sadja in zelenjave, 

· veliko vsebnost soli in holesterola, 

· premalo esencialnih hranil (vitamina C, A, Ca, Fe, visoko vrednih beljakovin na enoto 

energijske vrednosti obroka), 

· premalo balastnih snovi, 

· vsebuje razne dodatke, ki povzročajo alergijo ali pa delujejo kancerogeno. 

Prehranjevalne navade se pričnejo oblikovati že v otroškem obdobju. V domačem okolju se 

prenašajo od staršev na otroka. Pri tem je pomembna tudi izbira živil, ki se uporablja v 

družinski prehrani. Zaradi vpliva na zdravje prehranjevalne navade mladostnika lahko 

delimo na dobre in slabe. Pri mladostniku neuravnotežena prehrana povzroča utrujenost, 

manjšo delovno storilnost, manjšo sposobnost učenja in začetek kroničnih bolezni, med 

katere sodi tudi debelost. 

Vzroki za prekomerno telesno težo so pri mladostniku najpogosteje povezani z nezdravim 

načinom življenja: nepravilno prehrano in pomanjkljivo telesno aktivnostjo. V času, ko je 

najpomembnejša samopodoba, je debelost pri mladostniku lahko škodljiva za njegov 

psihični in socialni razvoj. Zdravstveni problemi pa nastopijo kasneje. Ponavadi jih 

pričnejo vrstniki odklanjati, kar vodi v socialno izolacijo in nespoštovanje samega sebe. 

Tolažbo pa ponovno iščejo v hrani (Zupan, 2006). 
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2.7 RELIGIOZNOST 

Religija je zavest o obstoju boga, nadnaravnih sil. V vsej zgodovini in po vsem svetu so 

ljudje verjeli, da obstaja nekaj več kot zgolj fizični svet, ki se zaznava s čutili. Verni ljudje 

verjamejo, da obstaja nekaj posebnega, kar daje njihovemu življenju vsebino in smisel. 

Verjamejo, da je to posebno prav tako resnično kot fizični svet; verniki so prepričani, da je 

to posebno celo bolj resnično kot fizični svet, zato ga včasih imenujejo končna ali popolna 

resničnost. 

Religija največkrat vključuje spoštovanje in čaščenje višje, nevidne sile, ki naj bi ustvarila 

svet in ga zdaj tudi nadzoruje. To višjo silo včasih imenujejo Absolutno. V nekaterih 

religijah je to neosebna sila, drugih bolj osebna, imenovana Bog, na katerega se ljudje 

obračajo po pomoč in vodstvo.  

 

V Evropi, kot tudi v Sloveniji, religioznost doživlja upad (SURS, 2003). 

Tabela 1: Pogostost odgovorov glede na veroizpovedi 

Vera 1991 (%) 2002 (%) 

Katoliška 71,6 57,8 

Evangeličanska 0,7 0,8 

Druga protestantska 0,1 0,1 

Pravoslavna 2,4 2,3 

Druga krščanska 0,1 0,1 

Islam 1,5 2,4 

Judovska 0,0 0,0 

Orientalska 0,0 0,1 

Druge religije 0,0 0,0 

Agnostnik 0,0  

Vernik, a ne pripada 
nobeni veroizpovedi 

0,2 3,5 

Ne veruje, ateist 0,4 10,1 

Ne želi odgovarjati 4,2 15,7 

Neznano 14,6 7,1 
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Krščanske ideje in prakse niso prisotne v izobraževanju, družbene elite jih več ne 

podpirajo, religijski element v veliki meri izginja iz ritualov prehoda in iz medijev, 

življenje posameznikov pa je postalo sekularizirano (Bruce, 2002; v  Omerza, 2010).  

Pojem sekularizacija označuje spremembe na področju religije, ki so nastale skozi proces 

modernizacije, pri čemer naj bi šlo za odmik in zavrnitev tradicionalne družbe, ki je bila 

prežeta z izročilom in običaji. Pri sekularizaciji naj bi šlo za upadanje družbenga vpliva 

religije, pri čemer se zmanjšujejo družbene funkcije, ki jih religija opravlja (Flere, 2005; v 

Omerza 2010). 

Značilno naj bi bilo: 

-zmanjševanje ali celo izginjanje nekdaj odločilnega vpliva religioznih institucij in posebej 

cerkva na druga področja in institucije (na primer na državo – gre za ločitev cerkve od 

države, ki cerkvi onemogoča neposredno vplivanje na politično delovanje, znotraj tega 

laizacija šole in sodstva, ki nista več v rokah cerkve ali pod njenim nadzorom, laizacija v 

umetnosti – cerkve niso več glavni naročnik umetniških del, religiozne, na primer biblijske 

teme ne prevladujejo več) (Flere in Kerševan, 1995); 

 

-zmanjševanje navezanosti posameznika na cerkve in verske skupnosti. Za to naj bi govorili 

predvsem podatki o zmanjševanju udeležbe pri cerkvenih obredih, od nedeljskih maš do 

krstov, cerkvenih porok in – komajda – pogrebov, zmanjšanje članstva v cerkvah sploh ali 

vsaj zavesti o pripadnosti; neupoštevanje norm verske skupnosti v vsakdanjem življenju. Po 

raziskavah v 27 državah Evrope in Severne Amerike (brez dežel s pravoslavno tradicijo in 

držav nekdanje Jugoslavije, razen Slovenije) naj bi bila slika obiskovanja obredov leta 1990 

takšna (Flere in Kerševan, 1995): 

 

Tabela 2: Obiskovanje verskih obredov 

 vsako nedeljo mesečno ob praznikih skoraj nikoli 

Evropa 22% 11% 23% 40% 

Severna Amerika 42% 14% 17% 27% 

 
Vir: Flere in Kerševan (1995) 

 



Stanje mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov	 	
 

52 
 

Po isti raziskavi se 29% Evropejcev ne prišteva k nobeni cerkvi ali veroizpovedi (v 

Sloveniji 27%). Prav zaradi očitnosti tega dogajanja in obilice podatkov o zmanjševanju 

obiskovanja obredov in drugih vidnih znakov navezanosti na cerkve, se to včasih 

(neustrezno) jemlje kot merilo sekulariziranosti neke družbe; 

 

Moore (1991; v Vukovič, 2000) navaja podatke, da je od šestdesetih let dalje upadlo redno 

obiskovanje cerkve (nedeljske maše), saj od takrat hodi redno v cerkev v skladu s 

cerkvenimi normami okrog 13% Slovencev. Prav tako se je zmanjšalo število krstov in 

cerkvenih porok; konec sedemdesetih let je bilo krščenih okrog 2/3 novorojenih otrok in 

(tudi) cerkveno se je poročilo nekaj nad polovico parov; 

 

- izrecno zavračanje, še bolj pogosto pa enostavno nesprejemanje tradicionalnih verskih 

predstav in naukov – bodisi tistih, ki jih in kakor jih uče cerkve, bodisi tistih, ki so bile del 

tradicionalnega ljudskega verovanja v nekem okolju. Empirične raziskave kažejo na 

redukcijo in selekcijo verovanj, pa tudi na svojevoljno kombinacijo verovanj različnega 

izvora. Tako vernost se na primer težko opredeli kot krščansko, čeprav v večini primerov ni 

mogoče trditi, da gre že kar za nereligioznost ali celo za izrecni ateizem (Flere in Kerševan 

1995); 

Stark in Bainbridge (1985; v Omerzu, 2010) v nasprotju s teorijo sekularizacije trdita, da v 

prihodnosti religija ne bo izginila. Dokazujeta, da je v ZDA tudi pri posameznikih, ki se 

opredelijo kot ateisti, prisotna vera v astrologijo, pogoste pa so tudi ideje in prakse joge, 

zena in transcendentalne meditacije. Opozarjata tudi na dejstvo, da mnogi Američani, ki 

sicer izvirajo iz nereligioznih družin, danes pripadajo krščanskim sektam, ki imajo v veliki 

meri tradicionalne poteze. Omenjeno dejstvo naj bi izviralo iz teze, da nereligiozno 

generacijo nasledi religiozna. Avtorja poudarjata, da zaradi človekove potrebe po religiji le-

ta ne bo izumrla, tudi v primeru propada določene religije in njene organizacije bodo le-to 

nadomestile nove oblike religioznosti. 
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2.8.3.1 Vrednote vzgajanja v ZSKSS 

Vzgojni predlog ZSKSS sestavljajo nameni, ki izvirajo iz vrednot, zapisanih v obljubi in 

zakonih. Te vrednote so tisto, kar želijo posredovati mladim in jih pripraviti na samostojne 

in odrasle državljane. 

Temelj skavtskega vzgojnega delovanja je devet vrednot, ki se jih uresničuje na šestih 

področjih osebnostnega razvoja (telesni, družbeni, spoznavni, moralni, čustveno-

motivacijski, duhovni razvoj), prilagojeno starostni skupini (Cevc in Remškar, ur., 2001). 

 

1. Vera in pripadnost Cerkvi 

 Potreba po razumevanju božjega stvarstva in večnosti. Vera daje otroku in mladostniku 

gotovost in varnost ter je vodilo vsakdanjega življenja. 

 

Poglablja in živi osebni odnos z Bogom z rednim obhajanjem evharistije in zakramenta 

sprave ter z vsakdanjo molitvijo in branjem božje besede. Prek naštetega prepoznava globlji 

smisel življenja in božjo voljo v svojem življenju. To mu daje veselje do življenja in 

osebnega služenja. Čuti se del Cerkve in sprejema njen nauk. V družbi je pričevalec 

krščanskih vrednot. 

 

2. Optimizem in veselje do življenja 

Potreba po zabavi, igri in sprostitvi. Potreba po tveganju in sprejemanju neznanega. 

Zaupanje v smiselnost lastnega življenja in življenja sploh. 

 

Sposoben je poiskati, prepoznati in kritično presojati različne oblike zabave in sprostitve. 

Razume pomen igre in razvedrila v življenju odraslega človeka. Zna vzpostaviti pravo 

razmerje med svojim delom in vsakdanjimi obveznostmi ter razvedrilom in sprostitvijo. 

Zmožen se je prepustiti nepredvidljivi in skrivnostni igri Boga ter njegovemu načrtu za 

naše življenje. Odkriva in sprejma dostojanstvo božjega otroštva ter v njem išče globje 

razloge za svoje veselje. Odkriva, da je temeljna življenjska poklicanost, poklicanost k 

veselju. 
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3. Čut za drugega, prijateljstvo in ljubezen 

Potreba po družini, sprejetosti, pripadnosti in ljubezni. 

 

Je odprt do sočloveka in ga sprejma, ne glede na vero, narodnost, prepričanje, spolno 

usmerjenost, idr. Je odgovoren in solidaren do sočloveka ter odgovornost in solidarnost 

stalno razvija. Odločen je živeti odnos ljubezni in služenja sočloveku in skupnosti. 

Različnost med ljudmi razume kot priložnost za medsebojno obogatitev. Družina mu je 

vrednota. 

 

4. Telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje 

Potreba po notranji harmoniji in zadovoljevanju: fizioloških potreb, potreb po varnosti, 

potreb po ljubezni, potreb po ugledu, potreb po samospoštovanju. 

 

Redno skrbi za osebno higieno in se zdravo prehranjuje. Odgovorno ravna v primeru nesreč 

in bolezni. Skrbi za utrjevanje telesne moči. Zaveda se svojih talentov ter jih uporablja in 

razvija. Zaveda se svojih šibkih strani ter v njih prepoznava dejavnike tveganja (skušnjava). 

Odgovorno sprejma in živi življenjske naloge. Ne obupa in se spoprijema s stresnimi 

situacijami oziroma v primeru neuspeha poišče ustrezno pomoč. 

 

Robert Baden-Powell (2011) skavte opominja, naj živijo zdravo in naj ne kadijo. Kot razlog 

navaja, da kajenje, še preden fant popolnoma odraste, oslabi njegovo zdravje. Kajenje naj 

bi pokvarilo čut za vonj, ki je ključnega pomena za njegovo dejavno skavtsko služenje. 

Poudarja, da tudi najboljši športniki, vojaki, mornarji in drugi ne kadijo, čeprav bi mislili, 

da so zato boljši. 

Izogibali naj bi se tudi alkoholu, saj je to slaba razvada zapravljanja denarja in časa. Zaradi 

prekomernega popivanja je več kriminala, bolezni in norosti. Držal naj bi rek, da močna 

pijača dela šibke ljudi. 

Torej naj skavti ne bi kadili in pili alkoholnih pijač. 
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5. Svoboda, odgovornost in kritično mišljenje 

Potreba po svobodi, lastni dejavnosti, potrjevanju lastne vrednosti, uveljavljanju in 

spoštovanju. 

 

Zvesto sledi svojim načelom in vrednotam, zaveda se posledic svojih besed in dejanj. 

Vztraja pri sprejeti odgovornosti tudi v primeru, ko naleti na težave (se ne poskuša 

umakniti). Z zdravo mero kritičnosti se odziva na dogajanje v družbi in dejavno prispeva k 

pozitivnim spremembam v njej. 

 

6. Ustvarjalnost in pobudništvo 

Potreba po uveljavljanju, izražanju samega sebe, prilagajanju novim situacijam, iskanju 

potrebnih informacij. 

 

Je prizadeven in pobudniški. Prepoznava potrebe v okolju in zna dajati predloge z zavestjo, 

da lahko spremeni svet na bolje. Sposoben je ustvariti novo oz. drugačno. Presega 

nepotrebne oz. nesmiselne ovire in omejitve (stereotipi ...). Stremi k vsestranskosti in 

utrjevanju lastnih sposobnosti in spretnosti ter razvijanju svojih talentov. 

 

7. Spoštljiv odnos do narave 

Potreba po sobivanju z naravo, iskanju lastnega prostora v naravnem okolju. 

 

Naravo sprejma in občuduje kot Božje delo. Čuti, da je pomemben del narave in v skladu s 

tem tudi odgovorno ravna. Z zgledom, zamislimi in pripravo različnih dejavnosti druge 

spodbuja k varovanju narave. 

 

8. Čut do domovine in odnos do družbe 

Potreba po pripadnosti narodu in domovini (na stvarni ravni prek poznavanja simbolov, 

praznikov ...), po oblikovanju lastne narodne identitete. Potreba po dejavnem sooblikovanju 

civilne družbe. 
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Obnavljanje skavtske obljube in zakonov skavtinjo in skavta spominja na zavezo, ki sta jo 

sklenila na začetku svoje skavtske poti, obenem pa omogoča analizo stanja – kje sem in 

kam grem, glede na obljubljeno – kar je osnova za stalno osebno rast.  

 

Obljuba: 

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

domovini, pomagati svojemu bližnjemu in izpolnjevati skavtske zakone.« 

 

Skavtski zakoni: 

1. Skavt/inja si šteje v čast, da si pridobi zaupanje. 

2. Skavt/inja  je zvest/a Bogu in domovini. 

3. Skavt/inja pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno dobro delo. 

4. Skavt/inja je prijatelj/ica vsakomur in vsem skavtinjam in skavtom brat/sestra. 

5. Skavt/inja je plemenit/a. 

6. Skavt/inja spoštuje naravo in vidi v njej božje delo. 

7. Skavt/inja uboga svoje starše in predstojnike ter vestno opravlja svoje dolžnosti. 

8. Skavt/inja si v težavah žvižga in poje. 

9. Skavt/inja je delaven/a in varčen/a. 

10. Skavt/inja je čist/a v mislih, besedah in dejanjih. 

 

2.8.4.2 Delo v majhnih skupinah 

V njih se lahko izkaže vsak posameznik. Majhno skupino sestavlja od 3 do 8 članov. 

Razdelitev v manjše skupine uporabljajo, ker se mladostniki v takem okviru lažje odprejo, 

pridejo bolj do izraza in lažje razvijajo ali uporabljajo svoje talente. 

 

2.8.4.3 Učenje z delom 

Je način učenja z lastno izkušnjo, ki (večinoma) sledi predhodni razlagi in zgledu, sklene pa 

se z razmislekom (refleksijo) o naučenem. Je dejaven proces, ki spodbuja vprašanja. Tak 

način je zanimiv za mlade in uspešen, ker zajema vse čute. Učenje, kjer mladi stvari vidijo, 

o njih poslušajo, govorijo in jih preizkusijo z delom v varnem okolju, je najbolj učinkovito. 
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2.8.4.4 Simbolna govorica 

To so: gesla, klici, skavtska drža, simboli organizacije, ceremonije ... Simbolna govorica je  

način učinkovite komunikacije, ki poteka v različnih smereh med voditelji in skavti 

(otroki/mladimi). Simbolna govorica preide v tradicijo skupine in se v njej ohrani tako 

dolgo, dokler je članom sama po sebi razumljiva in jo sprejemajo za svojo. Uporaba 

simbolne govorice poglablja občutek pripadnosti skupnosti. 

 

2.8.4.5 Dejaven odnos med mladimi in odraslimi 

Dejavni odnos med mladimi in odraslimi je tisti odnos, na katerem temelji vzgoja s 

pomočjo skavtske metode. Voditelj in voditeljica sta odrasla člana ZSKSS, ki sta se 

odločila, da si bosta prizadevala s svojim zgledom in služenjem v skupini vzgajati mlade v 

skalu z vrednotami in odločitvami ZSKSS. Zavedata se, da je za uresničevanje zastavljenih 

vzgojnih ciljev s pomočjo skavtske metode največjega pomena njun osebni vzgled, kajti z 

vsem, kar sta in počneta, vplivata na njihovo vzgojo. Vedno in povsod se trudita živeti v 

skladu z dano skavtsko obljubo in zakoni ter v vseh okoljih živita katoliško vero. 

 

2.8.4.6 Dejavnosti na prostem 

Dejavnosti na prostem so vse skavtske dejavnosti, ki se izvajajo v naravi ali kje drugje na 

prostem. Odgovarjajo na potrebo po pustolovščini, razvijajo občutek za preprostost, 

bistvenost in solidarnost. V dejavnostih na prostem se preverja pripravljenost pomagati in 

usposobljenost v osnovnih skavtskih veščinah (npr. kuhanje, preživetje v naravi, taborjenje 

..). 

2.8.4.7 Samovzgoja 

Samovzgoja je element skavtske metode, s katerim se skavta in skavtinjo spodbuja k 

prevzemanju odgovornosti za lastno osebno rast. Mlademu ne eni strani omogoča 

odkrivanje še neodkritih ter razvijanje že odkritih talentov, sposobnosti, interesov, na drugi 

strani pa odkrivanje svojih meja. V njem budi željo po postopnem premagovanju teh meja 

ter ga opogumlja za načrtno uresničevanje osebnostnih zmožnosti in svojih sanj. 
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od poverjeništva. Vsako poverjeništvo ima še svojo podstrukturo, ki je deloma 

formalizirana, deloma se povsem prilagaja trenutnim potrebam in je sestavljena 

priložnostno iz članov, ki se povezujejo v t. i. trope (Hribar, 2009). 
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veščine, za delo v določeni starostni skupini. Udeleženci spoznajo skavtsko gibanje, se 

seznanijo z uporabo skavtske metode v izbrani starostni skupini. Na tej stopnji se voditelj 

seznani z likom, vlogo in odgovornostmi skavtskega voditelja pri neposrednem delu z 

otroki in mladostniki. Po opravljeni taborni šoli udeleženec izdela korak voditelja, ki je 

povezan s konkretnim delom in nalogami v veji in na lokalni ravni. S tem pridobi naziv 

imenovani voditelj veje (VV/IV/PP). 

 

Taborna šola Prekvalifikacija je namenjena imenovanim voditeljem vej ali voditeljem z 

opravljeno TŠ Metoda, ki nameravajo v prihodnje delovati v novi veji in si želijo 

podrobneje spoznati način dela v izbrani veji. Namen usposabljanja je omogočiti 

posamezniku, da pridobi specifična znanja in veščine za kompetentno opravljanje svoje 

vloge v veji. TŠ se izvaja po potrebi. 

 

Taborna šola Združenje je sestavljena iz dveh delov. Splošni del in usmeritev:   

Stegovodja (namenjena je tistim, ki že delujejo ali bodo delovali v tej vlogi).                         

Steg (namenjeno tistim, ki želijo (predvsem na lokalni ravni) prenesti svoje znanje na 

mlajše voditelje v obliki npr. mentorstva, vodijo projekte).                                             

Organizacija (spoznajo delo na regionalni in državni ravni; delo v regijskem odboru, vodje 

tropov, delo v poverjeništvih in drugih organih ZSKSS). 

Namen taborne šole je udeležencem podati ustrezna znanja in veščine za lažji začetek in 

kompetentno opravljanje nove vloge v ZSKSS. Dobro spoznajo skavtsko gibanje in dobijo 

spodbude za osebno in duhovno rast. 

Po opravljeni taborni šoli udeleženci prenesejo svoje znanje v prakso s pomočjo projekta 

voditelja, ki je konkretno povezan z njegovo vlogo v ZSKSS. Pridobi imenovanje skavtski 

voditelj. 

 

Taborna šola Trener je najvišja stopnja usposabljanja v ZSKSS. Izvaja se vsaka tri leta. 

Namenjena je voditeljem, ki že delujejo ali  bodo delovali v vlogi trenerjev – voditeljev 

usposabljanja. Udeleženeci pridobijo znanja s področja didaktike, pedagogike in 

andragogike (komunikacija, motivacija, stili vodenja, načrtovanje, nastopanje, metode dela 
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z odraslimi ...). Za naziv trener mora udeleženec sodelovati pri izvedbi enega izmed 

usposabljanj na ravni ZSKSS (Shema usposabljanja voditeljev v ZSKSS, 2010). 

 

2.8.6.2 Dodatna usposabljanja 

Taborna šola Pripravnik je namenjena tistim, ki so se odločili za pot voditeljstva. 

Pripravnika opremi z osnovnimi informacijami, ki zagotavljajo, da zaradi pomanjkanja 

znanja voditelj ne spravlja v nevarnost sebe in drugih, se zaveda namena skavtskega 

gibanja, njegovih temeljnih načel in pozna skavtsko metodo . Usposabljanje se izvaja letno. 

 

Taborna šola za voditelje brez izkušenj je namenjena mladim odraslim, ki skavtstva še 

ne poznajo ali pa ga poznajo premalo. Udeleženci pridobijo osnovna znanja in veščine 

vodenja, ter spoznajo razvoj, temeljna načela, namen skavtskega gibanja in skavtske 

metode. Izvaja se po potrebi. 

 

Taborna šola za duhovne asistene (TŠ DA) je namenjena duhovnim asistentom, 

duhovnikom in diakonom, redovnikom in redovnicam, bogoslovcem. Namen usposabljanja 

je, da udeleženec spozna skavtstvo, odkrije vlogo DA v laiškem ZSKSS in oblikuje 

pastoralno-duhovni vidik skavtstva (prav tam). 

 

Skavtska šola Življenje v naravi je namenjena vsem skavtinjam in skavtom, starim 17 let 

in več, ki želijo pridobiti znanja s področja ognjev, bivakiranja, vozlov, vezav, 

zgradbarstva, prve pomoči, orientacije, kuhanja v naravi, uporabe orodja, varnosti pri delu, 

pravilne opreme, dendrologije in opazovanja narave. Njen namen je dvigniti nivo znanj o 

tehničnih veščinah, obuditi spoštovanje do narave ter usposobiti skavtske voditelje za varno 

in kakovostno izvajanje programa (Shema usposabljanja za tehnične veščine ZSKSS, 

2010). 
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3.2 HIPOTEZE 

HIPOTEZA1: Pri skavtih se ocena zadovoljstva s svojim zdravjem povezuje z oceno 

zadovoljstva s svojim življenjem kot celoto. 

 

HIPOTEZA2: Pri skavtih se ocena zadovoljstva s svojim življenjem kot celoto povezuje z 

napovedjo gledanja na svojo lastno prihodnost. 

 

HIPOTEZA3: Skavtski pravijo, da skavtske vrednote za njih držijo. 

 

HIPOTEZA4: Skavti so dejavni v različnih društvih in organizacijah. 

 

HIPOTEZA5: Tisti skavti, ki so mnenja, da imajo mladi precejšen vpliv na družbene 

spremembe v prihodnosti, so se bolj pripravljeni angažirati v izvajanju družbenih 

sprememb. 

 

HIPOTEZA6: Pridobljeno znanje na skavtskih aktivnostih je koristno tudi za delo izven 

skavtstva. 

3.3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Ali so skavti učno uspešnejši kot mladina na splošno? 

Ali so skavti bolj zadovoljni s svojim življenjem v celoti kot mladina na splošno? 

Ali skavti popijejo kaj manj alkohola kot mladina na splošno? 

Ali se pojavljajo razlike v pomembnosti vrednot med mladino na splošno in skavti? 

3.4 RAZISKOVALNA METODA 

Raziskava je kvantitativna in deskriptivna. Zbrani podatki so številčni, pridobljeni s 

pomočjo vprašalnika.  
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Tabela 5: Pearsonov korelacijski koeficient med spremenljivkama ocene zadovoljstva 

z zdravjem in ocene zadovoljstva z življenjem 

  Ocena 
zadovoljstva z  
zdravjem 

Ocena 
zadovoljstva z  
življenjem 

Ocena zadovoljstva z 
zdravjem 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

1 ,400** 

Vrednost statistične 
pomembnosti (2p) 

 
,000 

Število veljavnih anket 328 327 

Ocena zadovoljstva z 
življenjem 

Pearsonov korelacijski 
koeficient 

,400** 1 

Vrednost statistične 
pomembnosti (2p) 

,000 
 

Število veljavnih anket 327 328 

**. Korelacija je pomembna na ravni 0.01 (2p). 
 

Iz tabele 5  odčitamo vrednost Pearsonovega korelacijska koeficienta, ki v našem primeru 

znaša r = 0.400. Ker je r < 0.50 govorimo o srednji povezanosti med oceno zadovoljstva z 

življenjem in oceno zadovoljsta z zdravjem. Vidimo, da je povezava statistično pomembna, 

saj je sig = 0.00, kar pomeni, da je p(dvostranski) < 0.01. Dobljene rezultate lahko 

posplošimo na celotno populacijo z 0,1% tveganjem. Hipotezo potrdimo. Ugotovili smo, da 

obstaja pomembna povezava med oceno zadovoljstva z zdravjem in oceno zadovoljstva z 

življenjem.  

Zdravje je zelo pomembna vrednota našega življenja, ki se je zavemo šele takrat, ko smo 

bolni. Večina raziskav o vrednotah uvršča zdravje na prvo mesto. V raziskavi Mladina 

2010 je zdravje med vrednotami uvrščeno najvišje z vrednostjo 4, 74 (v pomembnosti od 1 

do 5), raziskava z naslovom Raziskovanje vrednot v Sloveniji (2003) zdravje uvršča na 

prvo mesto z oceno 86, 972 (od 1 – 100). Tudi skavtom je zdravje na lestvici pomembnosti 

od 1 do 5 zelo pomembno (4,73).  

Jaffe (1991) pravi, da na človekovo zdravje blagodejno vpliva, če se drži sedmih preprostih 

reči: prehranjevanje, uživanje treh obrokov na dan, poseganje po zdravih prigrizkih, redno 
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uživanje zajtrka, redno gibanje, spanje sedem do osem ur, odrekanje kajenju in pitju 

alkohola, ohranjaje zmerne telesne teže.  

 

Raziskava je na nekaterih področjih med skavti pokazala, ne le da je večina zadovoljna s 

svojim zdravjem, ampak tudi živi zdravo.  

Tabela 6: Povprečno število ur spanja na dan (od ponedeljka do petka) 

 
Število Minimum Maximum 

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Število ur 325 5 12 7,20 1,030 

VeljavniN (listwise) 325     

 

Skavti povprečno spijo na dan 7,2 ure, kar je v skladu s še zdravim spancem. Odrasli naj bi 

spali od 7 do 9 ur. Vendar naj ne bi bilo »čarobne številke«, koliko ur naj bi spali, saj je 

odvisno od posameznikovih potreb telesa. Je pa škodljivo za zdravje tako preveč kot tudi 

premalo spanja (National sleep fondation, 2011). 

 

Tabela 7: Pogostost uživanja sadja in zelenjave 

  

Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Pogostost Nekajkrat mesečno 
ali nikoli 

13 4,0 4,0 4,0 

Enkrat tedensko 23 7,1 7,1 11,1 

Večkrat na teden 72 22,2 22,2 33,2 

Skoraj vsak dan 122 37,5 37,5 70,8 

Dvakrat na dan 66 20,3 20,3 91,1 

Tri in večkrat na dan 29 8,9 8,9 100,0 

Skupaj 325 100,0 100,0  

 

Več kot polovica (76,7%) anketirancev jé sadje in zelenjavo vsak ali skoraj vsak dan, iz 

česar si lahko razlagamo, da se prehranjujejo sorazmerno zdravo. 
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Tabela 8: Pogostost pitja alkoholnih pijač 

  

Frekvenca Odstotek 
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
Odstotek 

Pogostost Nikoli 42 12,9 12,9 12,9 

Redko 144 44,3 44,3 57,2 

Včasih 122 37,5 37,5 94,8 

Redno 17 5,2 5,2 100,0 

Skupaj 325 100,0 100,0  

 

V tabeli je razvidno, da skavti alkohola ne pijejo pogosto, saj več kot polovica (57,2%) 

anketirancev alkohol pije redko ali nikoli.  

 

Tabela 9: Pogostost kajenja 

  

Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek
Kumulativni 
odstotek 

Pogostost Nikoli 269 82,8 82,8 82,8 

Redko 35 10,8 10,8 93,5 

Včasih 14 4,3 4,3 97,8 

Redno 7 2,2 2,2 100,0 

Skupaj 325 100,0 100,0  

 

Kar 82,8 % anketirancev ne kadi, 10,8 % pa redko. V primerjavi z drugimi raziskavami je 

ta odstotek velik. Med mladino na splošno (Mladina, 2010),  med 15. in 19. letom, naj jih 

ne bi kadilo 63,90% . V Raziskavi javnega mnenja (avgust, november 2007; maj 2008) so 

na reprezentativnem vzorcu 1000 državljanov Slovenije dobili podatke, da je kadilcev 

17,5%. Ta odstotek se je zmanjšal z 22,3% zaradi uvedbe Zakona o omejevanju uporabe 

tobačnih izdelkov. 

Skavti naj ne bi kadili. O tem je spregovoril Robert Baden-Powell (1998, str. 59): »Skavti 

ne smejo kaditi v nobenem primeru.« S tistimi, ki kadijo, naj bi se voditelji pogovorili o 

tem kot o zaničevanja vredni in bedasti stvari, da se bodo tega izogibali. Izogibali naj bi se 

tudi neslanih pogovorov, hazardiranja, kajenja in drugih mladostnih razvadah. 
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»Držite jih zaposlene z zdravimi dejavnostmi; to je najboljši način, da jim pomagate dati 

brco nespodobnim mislim in nedostojnim navadam.« (Baden-Powell, 1998, str. 58) 

 

Pozitiven učinek, ki vpliva na zdravje, je gibanje v naravi. Zmanjšuje stres, saj narava 

sprostilno vpliva na čutila. Bivanje v naravi posamezniku omogoča uvid v svoje življenje in 

si lažje poišče nove smernice za prihodnost in odgovori na osebna vprašanja (White, 2008; 

v Miklavžin, 2010). Gibanje v naravi močno spodbuja tudi skavtstvo. Eden od elementov 

skavtske metode so tudi dejavnosti na prostem.   

Svež zrak je koristen za telo in je ključ do uspeha. Skavtstvo brez gibanja na svežem zraku 

ne bi obstajalo, zato da skavt čim bolj razvija navajenost živeti na prostem. Življenje na 

prostem je resnični cilj skavtstva in ključ njegovega uspeha (Baden-Powell, 1998). Zato naj 

bi skavtske aktivnosti potekale v naravi. Tu lahko izpostavim  zimovanja in poletna 

taborjenja, ko skavti najmanj dvakrat letno preživijo teden dni v naravi. Skavtska srečanja, 

ki potekajo enkrat tedensko, naj bi se vsa izvajala zunaj. Tako se mladim da priložnost, da 

se razživijo, srečujejo z različnimi izzivi. Učijo se samostojnosti, sami si pripravijo hrano, 

uredijo kuhinje, se oskrbujejo z drvmi za kuhanje, postavijo šotore… Preizkušajo se v 

učenju z delom. To so stvari, ki otroke privlačijo. 

Raziskava Kranjčana, Miklavžina in Zorčeve  (2010) je pokazala, da imajo otroci, ki 

prihajajo iz manj ali bolj neurejenih družin bistveno več zdravstvenih težav. Med njimi so 

izrazite težave v psihičnem zdravju, visok delež je simptomatskih vedenjskih težav in 

hiperaktivnosti. Iz neugodnih družinskih razmer sklepamo, da je njihovo življenjsko 

zadovoljstvo nižje. Življenjsko zadovoljstvo pomeni posameznikovo vrednotenje lastnega 

življenja oziroma oceno tega, kako pozitivno ali negativno doživlja svoje življenje (Diener, 

1984 povzeto po Pšeničny, 2006). To pomeni, da povezava zadovoljstva z življenjem in 

zdravjem ni izključujoča.  

Na podlagi raziskav lahko sklepamo, da zaradi tega, ker je zdravje zelo pomembna 

vrednota v življenju posameznika, vpliva tudi na razpoloženje ljudi in posledično na 

zadovoljstvo z življenjem. Amalietti (2007) zdravje razlaga kot normalno stanje telesa in 

uma. Zdrav človek zadovoljivo opravlja svoje dolžnosti, je radosten ter prekipeva od volje 

in moči.   
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Pri skavtih ne obstaja pomembna povezava med oceno zadovoljstva z življenjem in 

osebnim gledanjem na svojo lastno prihodnost, saj je p > 0,05. Na podlagi tega lahko drugo 

hipotezo zavrnemo, razlik nismo uspeli dokazati. »Povezava med oceno zadovoljstva z 

življenjem in osebnim gledanjem na svojo lastno prihodnost ni statistično pomembna.« 

Številne raziskave navajajo, da so posamezniki, ki so bolj zadovoljni, tudi uspešnejši na 

različnih področjih življenja. Pozitivna razpoloženja in čustva vodijo ljudi v način 

razmišljanja, čustvovanja, vedenja, ki spodbujajo krepitev njihovih lastnih zmožnosti, 

sposobnosti in približevanje k zastavljenim ciljem (Dimec in drugi, 2008).  Torej bi bili 

tisti, ki so zadovoljni s svojim življenjem, bi bili tudi bolj optimistični glede svoje lastne 

prihodnosti. 

Vendar raziskava med skavti tega ni pokazala. Tak rezultat povezave si lahko razlagamo 

kot stanje trenutnih socialnih razmer in življenja v postmoderni družbi. Finančna in 

gospodarska kriza, lahko zelo neposredno vplivata na percepcijo danih življenjskih razmer 

in osnovni naravnanosti človeka. Mladi so lahko zadovoljni s svojim življenjem, skrbi pa 

jih glede prihodnosti. Ta je nepredvidljiva, pravi Uletova (2003), polna tveganj in 

odločitev. Mnenje skavtov o prihodnosti vseeno ni pesimistično, ampak zelo razpršeno. 

 
Tabela 11: Osebno gledanje na lastno prihodnost 

  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Prihodnost 
bo: 

veliko slabša od sedanjosti.  5 1,5 1,5 1,5

nekoliko slabša od sedanjosti. 21 6,3 6,4 7,9

enaka kot sedaj. 83 24,8 25,3 33,2

nekoliko boljša od sedanjosti. 149 44,5 45,4 78,7

veliko boljša od sedanjosti. 70 20,9 21,3 100,0

Skupaj 328 97,9 100,0  

Manjkajoči  7 2,1   

Skupaj 335 100,0   

 
Iz tabele je razvidno, da anketiranci glede prihodnosti niso pesimistični, saj jih večina  

(86,2%) misli, da bo prihodnost enaka oziroma boljša kot sedanjost. To si razlagam, da tudi 

tisti, ki s svojim življenjem niso zadovoljni, ni nujno, da na svojo prihodnost  gledajo 

pesimistično. 
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Tabela 12: Ocena zadovoljstva z življenjem 

Število Veljavni 328 

Manjkajoči 7 

Aritmetična sredina 7,50 

 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

Ocena 1 1 ,3 ,3 ,3

2 5 1,5 1,5 1,8

3 6 1,8 1,8 3,7

4 14 4,2 4,3 7,9

5 17 5,1 5,2 13,1

6 26 7,8 7,9 21,0

7 66 19,7 20,1 41,2

8 93 27,8 28,4 69,5

9 71 21,2 21,6 91,2

10 29 8,7 8,8 100,0

Skupaj 328 97,9 100,0  

Manjkajoči  7 2,1   

Skupaj 335 100,0   

 
1- povsem nezadovoljen 
10- povsem zadovoljna 
 
Povprečna ocena zadovoljstva s svojim življenjem kot celoto je 7,5.  
 
Iz tabel je razvidno, da so skavti s svojim življenjem zadovoljni, glede prihodnosti pa 

pesimistični. Vendar ni statistično pomembne povezave, da bi prav tisti, ki so bolj 

zadovoljni s svojim življenjem, bili tudi bolj optimistični. Glede na splošno stanje v 

postmoderni, obdobju tveganj, nepredvidljvosti, in trenutne politične situacije je težko 

pričakovati, da bi bil velik delež anketirancev mnenja, da bo prihodnost veliko boljša od 

sedanjosti.  
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V vprašalniku je bilo izpostavljenih nekaj trditev, na podlagi katerih sem ugotavljala 

vrednost skavtskih vrednot. Zanje so anketiranci rekli, da v večini držijo. Slabši rezultati pa 

so se pojavili pri veri ter ustvarjalnosti in pobudništvu.  

Zakaj ima vera slabši rezulat, lahko utemeljimo z dejstvom, da v današnjem času 

religioznost doživlja upad. Zmanjšalo se je število cerkvenih porok, krstov, obiskovanje 

cerkvenih obredov. Tako v vzgoji kot tudi v družbi je njen pomen manjši. Prišlo je do 

sekularizacije, torej do odmika od tradicionalne družbe in upada vpliva religije. Pojavlja se 

nesprejemanje tradicionalnih verskih predstav in naukov – tako tistih, ki jih uče cerkve, kot 

tudi tistih, ki so bile del tradicionalnega ljudskega verovanja v nekem okolju. Te značilnosti 

je opaziti tudi pri skavtstvu, saj tabela 14 kaže, da je prepričanih vernikov, ki sprejemajo 

vero, le 23,1 %.  

Tabela 14: Osebni odnos do religije 

  
Frekvenca Odstotek

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
odstotek 

Odnos Prepričan vernik sem in 
sprejemam vse, kar me uči 
moja vera. 

75 23,1 23,1 23,1 

Religiozen/a sem, čeprav ne 
sprejemam vsega, kar me uči 
moja vera. 

191 58,8 59,0 82,1 

Dosti premišljujem o tem, 
vendar si nisem na jasnem, ali 
verujem ali ne. 

47 14,5 14,5 96,6 

Do religije sem indiferenten/a 
(religija me ne privlači in ne 
zanima). 

3 ,9 ,9 97,5 

Nisem religiozen/a, čeprav 
nimam nič proti religiji. 

7 2,2 2,2 99,7 

Nisem religiozen/a in sem 
nasprotnik/ca religije. 

1 ,3 ,3 100,0 

Skupaj 324 99,7 100,0  

Manjkajoči  1 ,3   

Skupaj 325 100,0   
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Tabela 15: Pogostost obiska v cerkvi, udeležbe pri molitvi, maši oz. bogoslužju 

  

Frekvenca Odstotek
Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
Odstotek 

Pogostost Redno, večkrat na teden 24 7,4 7,4 7,4 

Redno, vsak teden 190 58,5 58,6 66,0 

Vsaj enkrat ali dvakrat na 
mesec 

67 20,6 20,7 86,7 

Grem nekajkrat na leto 37 11,4 11,4 98,1 

Samo enkrat ali dvakrat 
letno ob velikih verskih 
praznikih 

5 1,5 1,5 99,7 

Nikoli 1 ,3 ,3 100,0 

Skupaj 324 99,7 100,0  

Manjkajoči  1 ,3   

Skupaj 325 100,0   

 

 

Najvišje je ocenjena vrednota »čut za drugega, ljubezen in prijateljstvo«. Anketiranci so 

potrdili, da ta vrednota zanje drži. Njen poudarek je predvsem na sprejemanju drug drugega 

in je različnost med ljudmi razumljena kot priložnost za medsebojno obogatitev. 

V skavtstvu je veliko dela v skupinah in sodelovanja z drugimi stegi.  Na voditeljski ravni 

je zelo pomembno sodelovanje pri pripravljanju programa. Element skavtske metode je 

delo v majhnih skupinah, preko katere se okrepijo prijateljske vezi in omogočijo večjo 

povezanost med skavti. Ta vrednota je spodbujana s skavtskim zakonom: »Skavt je prijatelj 

vsakomur in vsem skavtom brat.«  

Skavtske vrednote se ujemajo tudi s splošnimi življenjskimi vrednotami. Vendar skavti na 

prvo mesto ne postavljajo zdravja, kot večina drugih raziskav o vrednotah, ampak 

prijateljstvo. 
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Tabela 16: Ocena o splošnih življenjskih vrednotah 

 

Število Minimum Maximum
Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Resnično prijateljstvo 325 1 5 4,86 ,438 

Zdravje 323 3 5 4,73 ,509 

Svoboda delovanja in mišljenja 324 2 5 4,60 ,649 

Družinsko življenje 325 1 5 4,56 ,681 

Živeti v miru sam s seboj 324 1 5 4,38 1,002 

Varovanje narave 324 2 5 4,32 ,728 

Red in stabilnost v družbi 324 2 5 4,10 ,691 

Kreativnost, originalnost, 
fantazija 

323 2 5 4,02 ,876 

Uspeh v šoli, poklicu 325 1 5 3,84 ,775 

Vzdrževanje tradicionalnih 
vrednot. 

324 1 5 3,57 ,936 

Vznemirljivo življenje 324 1 5 3,51 ,923 

Materialne dobrine 324 1 5 3,03 ,780 

Biti avtoriteta, voditelj 324 1 5 2,90 1,032 

Imeti moč nad drugimi 324 1 5 1,93 ,873 

VeljavniN (listwise) 315     

 

Tabela 17: Skrb za okolje 

 
Število Minimum Maximum

Aritmetična 
sredina 

Standardni 
odklon 

Varčevanje pri elektriki in 
ogrevanju. 

323 1 5 3,80 ,749 

Vplivam na svojo družino, 
prijatelje ali znance, da se 
obnašajo do okolja prijazno. 

324 1 5 3,69 ,912 

Če je le mogoče, kupujem 
lokalne izdelke, ki se ne 
prevažajo po velikih razdaljah. 

320 1 5 2,96 1,105 

VeljavniN (listwise) 319     
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Tabela 19: Število organizacij, v katere so vključeni skavti 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

Število 
organizacij 

0 8 2,4 2,6 2,6 

1 66 19,7 21,7 24,3 

2 83 24,8 27,3 51,6 

3 86 25,7 28,3 79,9 

4 44 13,1 14,5 94,4 

5 13 3,9 4,3 98,7 

6 3 ,9 1,0 99,7 

7 1 ,3 ,3 100,0 

Skupaj 304 90,7 100,0  

Mankajoče  31 9,3   

Skupaj 335 100,0   

 

Tabela 20: Povprečno število vključenosti v organizacije 

 
Število Minimum Maximum Aritmetična sredina 

Standardni 
odklon 

Število organizacij 299 0 7 2,51 1,254 

VeljavniN (listwise) 299     

 

V raziskavi je bilo postavljeno vprašanje, v koliko prostovoljnih organizaciji so vključeni, 

kamor se ne prišteva članstva v politični stranki ali verski organizaciji. To pomeni, da so 

anketiranci poleg skavtov (ki je prostovoljna katoliška organizacija), vključeni še v 

povprečno 2,51 organizacij. 

Skavtstvo temelji na treh širokih načelih, od katerih je eno načelo odnos do drugih. Veliko 

aktivnosti je usmerjenih prav v pomoč drugim (služenje v družbi). O tem govori tretji 

skavtski zakon, ki se glasi: »Skavt/skavtinja pomaga bližnjemu in naredi vsak dan vsaj eno 

dobro delo.« Najbolj se povezuje s skavtsko metodo služenja v družbi. Služenje je izraz 

pripravljenosti narediti nekaj za drugega in za svet, v katerem živimo. Torej dati na 

razpolago svoje sposobnosti in talente, brez zahteve za plačilo.  
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Iz dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da skavti svoj čas preživljajo aktivno, saj je večina 

aktivnih v najmanj dveh organizacijah. Svoj prosti čas preživljajo aktivno in se udejstvujejo 

v stvareh, kjer lahko svoje talente še nadgradijo.                

Strukturirane prostočasne dejavnosti  pa vplivajo na posameznikov razvoj in je tako manjša 

verjetnost, da bi bili učno neuspešni (Darling, 2005; v Mladina, 2010). 

 »Na pravi poti k sreči je tisti, ki skrbi za srečo drugih. Skušajte zapustiti ta svet za 

spoznanje boljši, kakor ste ga prejeli.« Robert Baden-Powell (1922) 

 

  



 
 

 

 3.5.5

Pri o

sem k

in jih

tri mo

velik 

Tabe

 

 

 

Vpliv
sprem
anga
sprem

 

Tabe
na pr

 

 

Vpliv
mlad
družb
sprem
mbe 

Skup

HIPOTE

PRECEJ

BOLJ 

SPREME

cenjevanju 

kategorije (z

h s  pomočjo

ožne odgov

k in zelo veli

ela 21: Povz

v mladih na
membe * pr
ažiranja  za d
membe 

ela 22: Kon
ripravljeno

 

 

v 
dih na 
bene 
me-

majh

prec

paj 

ZA 5: TI

ŠEN VPLIV

PRIPRAVL

EMB. 

vpliva mlad

zelo majhen

o funkcije »

vore na lestv

ik vpliv, ki j

zetek značil

a družebene 
ripravljenost
družbene 

ntingenčna t
ost angažira

 

 

hen Števil

Odsto

ejšen Števil

Odsto

Števil

Odsto

ISTI SKAV

V NA DRU

LJENI AN

dih na druž

n, majhen, sr

»Compute v

vici: zelo ma

jih razlagam

lnosti statis

Veljavn

Število

t 
325 

tabela o oce
anja v izvaj

Priprav
družbe

Ni pr
vljeno

lo 24 

otek 12,0%

lo 5 

otek 4,0%

lo 29 

otek 8,9%

86 

VTI, KI 

UŽBENE SP

NGAŽIRAT

žbene sprem

rednji, velik

variable« se

ajhen, majhe

m kot precej

stične anali

ni 

Odstotek

97,0% 

eni vpliva m
janju družb

vljenost 
enih spreme

ripra-
sti 

Za o
položa

31 

% 15,5%

13 

10,4%

44 

13,5%

SO MNEN

PREMEMB

TI V IZ

membe, ki se

k in zelo vel

eštela. Pod p

en, srednji v

šen vpliv. 

ize 

Vprašaln

Manjkajoči

Število Od

10 3,0

mladih na d
benih sprem

angažiranja
emb: 

sebni 
aj  

Za 
polož

44 

% 22,0%

31 

% 24,8%

75 

% 23,1%

NJA, DA 

BE V PRIHO

ZVAJANJU

e bodo zgo

lik vpliv) ra

prvo katego

vpliv; pod d

niki 

 Sku

dstotek Štev

0% 335

družbene sp
memb 

a v iz

družbeni 
žaj mladih

V
a

1

% 5

7

% 6

1

% 5

IMAJO M

ODNOSTI, 

U DRUŽB

dile v priho

azdelila na d

orijo sem da

drugo katego

upaj 

vilo Odstot

5 100,0%

premembe 

zvajanju 

Sku
V vseh 
akcijah 

101 200

50,5% 100

76 125

60,8% 100

177 325

54,5% 100

MLADI 

SO SE 

BENIH 

odnosti, 

dva dela 

ala prve 

orijo pa 

tek

% 

glede 

upaj 

0 

0,0%

5 

0,0%

5 

0,0%



 
 

87 
 

Tabela 23: χ2-test za povezavo med oceno vpliva mladih na družbene spremembe in 
pripravljenostjo angažiranja v izvajanju družbenih sprememb 

 

Vrednost df 
Vrednost statistične 
pomembnosti (2p) 

Pearsonov   x2- test 8,755a 3 ,033 

Likelihood Ratio 9,467 3 ,024 

Linear-by-Linear Association 7,687 1 ,006 

Število veljavnih odgovorov 325   

a. 0 frekvenc (,0%) ima pričakovano vrednost manj kot 5. Najmanjša pričakovana 
vrednost frekvenc  je 11,15. 
 

Pri ocenjevanju pripravljenosti angažiranja v izvajanju družbenih sprememb je prišlo med 

odgovori skavtov, ki so mnenja, da imajo mladi majhen vpliv na družbene spremembe, in 

mladih, ki so mnenja, da imajo skavti precejšen vpliv na družbene spremembe, do 

statistično pomembnih razlik (χ2 = 8,755; df=3, P= 0,033). Ker je P < 0,05, hipotezo, s 

tveganjem 5%, sprejmemo. Uspeli smo dokazati, da so se tisti skavti, ki so mnenja, da 

imajo mladi precejšen vpliv na družbene spremembe v prihodnosti, bolj pripravljeni 

angažirati v izvajanju družbenih sprememb. 

Večina skavtov (50,5% in 60,8%)  pravi, da so se pripravljeni angažirati v vseh akcijah, ki 

prinašajo spremembe v družbo. Približno četrtina (22,0% in 24,8%)  skavtov se je 

pripravljenih angažirati za družbene spremembe, ki lahko spremenijo družbeni položaj. 

Dobra desetina je skavtov, ki so mnenja, da imajo mladi majhen vpliv na družbene 

spremembe (12,0%), ki se bodo zgodile v prihodnosti, se tudi ni pripravljena angažirati v 

izvajanju družbenih sprememb. 

 

Tabela 24: Koeficient povezanosti med spremenljivkama 

  
Vrednost Approx. Sig. 

Nominal by Nominal Phi ,164 ,033 

Cramerjev koeficient ,164 ,033 

Contingenčni koeficient ,162 ,033 

Število veljavnih primerov 325  
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Skavtska vzgoja doseže svoj cilj, ko mladi postanejo zrele osebnosti in odgovorni 

državljani (Statut ZSKSS, 2006). Cepin (2007) navaja, da je družbeno odgovorna oseba 

tista, ki izpolnuje svoje dolžnosti do družbe in čuti odgovornost do družbenega dogajanja in 

udejstvovanja. 

To pomeni, da naj bi se bil posameznnik pripravljen angažirati za družbene spremembe.  

Iz podatkov vidimo, da tisti ki so bolj optimistični do svoje lastne prihodnosti,  tudi bolj 

pripravljeni angažirati za boljšo prihodnost družbe.  

Vrednost Cramerjevega koeficienta je 0,164, kar implicira nizko povezanost med 

spremenljivkama. To pomeni, da je povezanost med  pripravljenostjo angažirati se v 

družbenih spremembah in mnenjem o vplivu mladih na družbene spremembe nizka. 

Mladi se v današnjem času spopadajo z delom za določen delovni čas, njihov položaj se 

slabša in tudi položaj drugih socialno bolj ranljivih družbenih skupin, kot so delavci, 

migranti, ženske (Uletova, 2003). Poleg finančne in gospodarske krize je v Evropski uniji 

izrazita kriza nezaupanja v politiko. Za to bo v prihodnosti potrebna bolj usklajena politika 

in veliko volje (Barosso, 2011).  Veliko mladinskih organizacij spodbuja k odgovornosti in 

aktivnosti mladih. Na področju mladinske politike je tako v Sloveniji kot v Evropski uniji 

že zelo aktiven program Mladi v akciji. Vse mlade med 13. in 30. letom spodbuja in 

podpira pri evropskih in mednarodnih projektih, ki spodbujajo mladinsko delo in 

neformalno učenje. 

Veliko vlogo pri družbenem angažiranju ima prav mladinsko delo, v okviru katerega mladi 

na podlagi lastnih prizadevanj prispevajo k lastnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje 

kompetence in prispevajo k razvoju skupnosti (ZJIMS, 2010). Torej si lahko rezultat ankete 

razlagamo, da so mladi oz. skavti vključeni v različne mladinske organizacije (kar smo 

potrdili že v četrti hipotezi) in so deležni pozitivnih odzivov. To jim daje zagona za 

nadaljnje aktivno in odgovorno delo. Verjamejo, da lahko tudi v prihodnje prispevajo k 

spremembam v družbi. 
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Splošno je  v skavtstvu nivo znanja o tehničnih veščinah nekoliko nižji od željenga, zato ga 

želijo dvigniti in obuditi spoštovanje do narave ter usposobiti skavtske voditelje za varno in 

kakovostno izvajanje programa (Shema usposabljanja za tehnične veščine ZSKSS, 2010). 

Visoko ocenjena je tudi taborna šola Metoda, za katero mislim, da je  prednost predvsem v 

tem, da je uposabljanje usmerjeno le v določeno starostno skupino in zato bolj specifično in 

prilagojeno. Odgovarja na konkretna vprašanja za delo na lokalni ravni. Udeležnci lahko 

dobijo veliko idej in znanj. 

 

Tabela 26: Koristnost skavtskih izobraževanj za delo izven skavtstva 

  Frekvenca Odstotek Veljavni odstotek Kumulativni odstotek 

Koristnost 
izobraževanj 

Da 313 93,4 96,6 96,6 

Ne 11 3,3 3,4 100,0 

Skupaj 324 96,7 100,0  

Manjkajoči  11 3,3   

Skupaj 335 100,0   

 

Skavtska izobraževanja dosegajo svoj namen, saj zelo velik delež oziroma skoraj vsi skavti  

(93,4%) trdijo, da so koristna tudi izven skavtstva. Torej je njihova kakovost dobra in 

vzdržujejo dober nivo znanja. 

 

Tabela 27: Mnenje o skavtstvu 

  
Frekvenca Odstotek 

Veljavni 
odstotek 

Kumulativni 
Odstotek 

Skavtstvo 
je:  

način življenja. 239 71,3 72,9 72,9 

ena izmed možnosti 
preživljanja prostega časa. 

41 12,2 12,5 85,4 

priložnost za učenje. 33 9,9 10,1 95,4 

začasna sprostitev in 
zabava. 

15 4,5 4,6 100,0 

Skupaj 328 97,9 100,0  

Manjkajoči  7 2,1   

Skupaj 335 100,0   
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Kar 71,3 odstotka anketirancev je ocenilo, da je skavtstvo način življenja. To si lahko 

razlagamo, da so jim vse skavtske aktivnosti zelo blizu in z njim živijo tudi takrat,  ko niso 

v družbi skavtov. 

V tabeli je razvidno, da jih 7 ni odgovarjalo na to vprašanje. V vprašalniku so imeli 

možnost (pod izbiro drugo) napisati svoje mnenje o skavtstvu. Njihovi odgovori so se vsi 

navezovali na dejstvo, da se ne morejo odločiti med zgornjimi trditvami in da skavtstvo 

zajema vse zgoraj našteto. 

Skavti in skavtinje so navajali, da so se pri skavtih naučili življenja v naravi, torej različnih 

veščin za preživetje. Skavtstvo daje posamezniku priložnosti za osebno rast in razvoj 

osebnostnih lastnosti, kot so iznajdljivost, preprostost, odgovornost, potrpežljivost, 

solidarnost, prilagodljivost. Visoko izpostavljeno pa je tudi sodelovanje z drugimi oziroma 

timsko delo, kar si lahko razlagamo z dejstvom, da pri skavtih ni individualizma in se vse 

stvari delajo v skupini. Najmanjša starostna skupina je razdeljena v gruče, izvidniki in 

izvidnice pa se delijo v vode. To je za posameznika priložnost, da pride bolj do izraza in 

lažje razvija svoje talente. Če pa želi v skupini dobro funkcionirati, to pomeni, da se mora 

cela skupina prilagajati drug drugemu, se poslušati in biti potrpežljiv.  

Del anketirancev so bili skavtski voditelji. V skavtstvu so pridobili veščine organizacije, 

dela z mladimi, nastopanja, govorništva itd. Del voditeljstva je tudi priprava programa, 

torej načrtovanje, ki temelji na skavtski metodi. 

Ocenili so, da vse te naštete izkušnje koristijo tudi izven skavtstva. Z oceno od 1 – ne 

koristijo do 10 – povsem koristijo je bila srednja  vrednost 8,90. 

Tabela 28: Koristnost izkušenj, pridobljenih na skavtskih aktivnostih 

 

Število Minimum Maximum 

Aritmetičn

a sredina 

Standardni 

odklon 

Koristnost  327 1 10 8,90 1,518 

VeljavniN (listwise) 327     
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Taborne šole in tudi vsa skavtska srečanja so primer neformalnega izobraževanja. Imajo 

dobro zastavljen program, ki sledi poslanstvu ZSKSS, viziji in vzgojnemu načrtu, ki je 

določen za tri leta. Trenutni vzgojni načrt temelji na pobudništvu in participacij. Lahko 

rečemo, da je bila to dobra izbira, saj je analiza skavtskih vrednot pokazala, da je ravno to 

področje pri skavtih slabše ocenjeno in potrebno dodatnega poudarka. Cepin (2004; v 

Pucelj Lukan, 2009) navaja, da ima neformalno izobraževanje v nekaterih elementih 

prednosti pred formalnim. V neformalno izobraževanje vstopajo motivirani posamezniki in 

jih zato lažje vodimo. Kot dobro se to kaže tudi pri skavtstvu, saj so udeleženci 

izobraževanj motivirani, željni znanja. Rezultati pa so vidni v koristnosti in kakovosti 

izobraževanj, ne glede na to, da ga izvajajo prostovoljci. Cepin (prav tam) izpostavi tudi 

vrednote, za katere neformalna izobraževanja lahko sami določijo, katerim bi dali večji 

poudarek. Pri skavtstvu je tu zagotovo večji poudarek kot pri kakšni drugi mladinski 

organizaciji, predvsem na področjih duhovnosti in naravi. 
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Rezultati raziskave so pokazali, da so skavti učno uspešnejši kot mladina na splošno. V 

raziskavi Mladina 2010 je ocena povprečnega uspeha v zadnjem razredu OŠ 3,92, 

povprečni učni uspeh v zadnjem razredu SŠ pa je 3,39. 

 

Graf 2: Povprečna učna uspešnost v osnovni in srednji šoli 

 

 

Razlogov zakaj so skavti učno uspešnejši, je lahko več. Morda se skavtom pridružijo v 

večini bolj uspešni otroci, morda je razlog v družinskih razmerah. To potrjuje raziskava 

»Kdo je uspešen v slovenskih šolah?« (Flere in drugi, 2009), saj na učni uspeh vpliva 

družbeni položaj in struktura družine. Torej bi v svoj vprašalnik lahko dodala vprašanja o 

družbenem položaju in učni uspešnosti staršev in bi tako lažje interpretirala rezultate. 

Na učni uspeh pa lahko vpliva tudi kakovost preživljanja prostega časa. Raziskava »Kdo je 

uspešen v slovnskih šolah? (Kirbiš, 2000) je pokazala, da imajo najmočnejši pozitiven 

vpliv na šolsko uspešnost znotrajšolske, organizirane in umetniške dejavnosti. 

Ti učenci  imajo višjo povprečno oceno, manjše tveganje nedokončanja šolanja, manj 

pogosto izostajajo od pouka in nižjo stopnjo šolske deviantnosti. (Darling, 2005; Zaff in 

drugi, 2003; v Mladina 2010). Na bolj prilagojen razvoj mladostnika vplivajo tudi 

zunajšolske strukturirane prostočasne dejavnosti, kar naj bi vplivalo tudi na kasnejši razvoj 

(Denault in Poulin, 2009; v Mladina 2010). Med zunajšolske strukturirane prostočasne 

dejavnosti uvrščamo skavte. V šesti hipotezi smo ugotovili, da so se mladi pri skavtih 

naučili odgovornosti, prilagodljivosti, samostojnosti, vztrajnosti, sodelovanja,... To so 

zagotovo tudi veščine, ki so v šoli koristne in lahko učencu pomagajo pri lažjem osvajanju 

snovi. 
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Raziskava mladina 2010 je pokazala, da je mladina na splošno, lestvici od 1 (povsem 

nezadovoljen) do 10 (povsem zadovoljen), ocenila svoje zadovoljstvo z oceno 7,26.  

Kažejo se razlike v zadovoljstvu med skavti in mladino na splošno. 

 

V raziskavi Mladina 2010 so najnižje ocenili svoje zadovljstvo z življenjem  v starostnem 

obdobju 25–29. To si lahko razlagamo z dejstvom, da je to obdobje prehoda, ko mladina 

zaključuje študij in se počasi osamosvaja, išče službo in stanovanje. Sklepamo, da je to 

obdobje za mlade lahko bolj stresno. 

Pri skavtih se sicer razlike, v primerjavi s celotnim mladostniškem obdobjem, niso 

pokazale. 

 
Tabela 33: Zadovoljstvo z življenjem v starostnem obdoju 25–29 let (pri skavtih) 

 

Število Minimum Maximum
Aritmetična 

sredina 
Standardna 
deviacija 

Zadovoljstvo z 
življenjem 

61 3 10 7,49 1,629

Valid N (listwise) 61     

 

Možnost takega rezultata je lahko tudi v tem, da so k skavtom vključeni ljudje z drugačnim 

pogledom na življenje in prihajajo iz družin, katerih vzgoja je usmerjena k optimizmu.  

Vprašanje o zadovoljstvu z življenjem se povezuje tudi s prejšnjim raziskovalnim 

vprašanjem o uspešnosti, saj številne raziskave (Dimec in drugi, 2008) navajajo, da so 

posamezniki, ki so bolj zadovoljni, tudi uspešnejši. Vendar povezava med zadovoljstvom in 

uspešnimi izidi ne izhaja zgolj iz dejstva, da uspeh pripomore k večjemu zadovoljstvu 

posameznikov, ampak pozitivna čustvena stanja spodbujajo posameznikovo uspešnost. Ta 

povezava je razvidna tudi v tej raziskavi, saj so skavti nekoliko bolj zadovoljni s svojim 

življenjem in tudi učno uspešnejši. 

Baden-Powell (1998) izpostavi vprašanje, zakaj se proučevanje narave smatra kot ključna 

aktivnost v skavtstvu in v čem se skavti razlikujejo od drugih mladinskih organizacij. 

Utemelji ga, da skavtstvo otroke ne nauči samo služiti si za življenje, ampak živeti ga, to je 

uživati življenje v najbolj vzvišenem pomenu besede. 
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Uživati življenje se zelo povezuje z zadovoljstvom življenja. Skavti naj bi znali prepoznati 

lepoto narave in jo spoštovati. 

 

Ena izmed skavtskih vrednot je »optimizem in veselje do življenja«. Baden-Powell (2011) 

pravi, da naj bi skavti svoje delo opravljali z veseljem, saj naj bi jim bilo v zabavo. S tem 

prinašaš veselje tudi drugim, kar je ena izmed skavtskih dolžnosti. In če osrečuješ druge, 

osrečuješ tudi sebe.  

Baden-Powell (prav tam) primerja srečo v življenju z avtobusom. Če želiš ujeti avtobus, ga 

ne pustiš peljati mimo, češ, da nimaš sreče, ampak tečeš za njim. Sreča je pravzaprav 

pridobiti nekaj dobrega ali kaj velikega storiti. Izkoristiti je potrebno vsako priložnost, ki se 

nam ponudi, ne pa čakati, da nam uide. Saj so priložnosti na avtobusu, ki le redko ustavi.  

 »Dovolj je že, da ima otrok, ko hodi po cesti, bistrega in radostnega duha in že dobimo nek 

učinek: tega, da razveseljuje tiste, ki gredo mimo. Trudite se, da boste otroka privedli do 

tega obnašanja, s tem da mu ga predstavite kot prispevek k sreči drugih. Videli boste, da se 

splača«. Robert Baden-Powell (1998, str. 39) 
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Graf 3: Delež mladih (med 15. in 19. letom), ki ne pijejo alkohola 

 

Delež tistih, ki ne pijejo alkohola, je pri skavtih nekoliko višji kot pri mladini na splošno. 

Kljub temu pa je pri skavtih delež veliko manjši, kot je bil pri mladini leta 1993, ko 

alkohola ni pilo kar 28,6 odstotka mladih. Graf nam prikaže, da se tudi skavti, kot mladina 

na splošno, spreminjajo. Kljub temu da naj bi skavti živeli zdravo – in posledično pili manj 

alkohola – ni bistvenih razlik v primerjavi z mladino na splošno. 

 

Smo v državi, kjer se popije veliko alkohola, saj je pitje del slovenske kulture. V uživanju 

alkohola pa je kritično stanje prav med mladimi, kjer poraba iz leta v leto narašča (Zalta in 

drugi; 2008). To nam potrjuje tudi raziskava Mladina 2010 in raziskava, ki je bila med 

skavti narejena pomladi 2002. V letu 2002 pri skavtih, starih med 15 in 29 let, ni pilo 

alkohola  30,8 % mladih. To pomeni, da se je med skavti število takih, ki ne pijejo 

alkohola, zmanjšalo za polovico.  

Zakaj naj skavti ne bi pili alkohola, si lahko odgovorimo z eno izmed skavtskih vrednot: 

telesno, duševno in duhovno zdravje ter samospoštovanje. Sem spadata  skrb za telesno 

zdravje in zdravo prehranjevanje (Cevc (ur.), 2006), ki se na lestvici skavtskih vrednot 

uvrščata, z oceno 4,16 od 5, v sredino. Torej bi skavti tej vrednoti lahko dali še večji 

poudarek.   
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Graf 4: Primerjava vrednot Mladina 2010 in skavti 

 

Graf nam prikaže, da skavti večini vrednot dajo večjo vrednost kot mladina na splošno. 

Nižje vrednosti se pojavijo pri vrednotah zdravje, red in stalnost v družbi, uspeh v šoli in 

poklicu, imeti moč nad drugimi, pri materialnih dobrinah in  vrednoti vznemirljivost 

življenja. 

Največja odstopanja pa so pri vrednotah  živeti v miru sam s seboj in biti originalen in 

kreativen, kar skavtom pomeni več. 

Večje odstopanje pa se je pokazalo tudi pri vrednoti materialne dobrine, ki skavtom 

pomenijo manj. 
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Opazno je, da se pojavljajo razlike med vrednotami. Skavtski program, preko skavtske 

vizije in poslanstva, daje nekaterim vrednotam večji pomen. Musek (1995) pravi, da se 

zasnove vrednot pojavijo že v otroštvu, trdneje pa se uveljavijo v adolescenci, zgrajujemo 

pa jih vse življenje. Torej na posameznika in njegov razvoj vpliva tudi skavtsvo. 

Vrednote so del vsake organizacijske kulture, ki so za skupino pomembne in se za njih 

zavzemajo člani skupine, odražajo se v normah, kodah, standardih in pravilih vedenja, ciljih 

in usmeritvah delovanja organizacije (Gril, 2007).  Vzgojni predlog ZSKSS sestavljajo 

nameni, ki izvirajo iz vrednot, zapisanih v obljubi in zakonih. Preko njih se želi mlade 

pripraviti, da postanejo samostojni in odrasli državljani. Zato so med splošnimi vrednotami 

dosegali višje vrednosti varovanje narave, prijateljstvo, svoboda delovanja in mišljenja. 

O prijateljstvu govori 4. skavtski zakon: »Skavt je prijatelj vsakomur in vsem skavtom 

brat.« In način, da dobiš prijatelja, je ta, da si sam prijatelj. To se veliko poudarja tudi v 

izvajanu programa. Če med skupinami ni pravega sodelovanja in če skavti med sabo niso 

prijatelji, se program ne da izvesti. Ko pride do konfliktov, naj bi se ti reševali sproti in se 

celotna skupina iz njih tudi učila.   

Veliko se sodeluje z drugimi skavti iz Slovenije kot tudi od drugod.  O prijateljstvu veliko 

govori Baden-Powel (2011, str. 238): »Skavtom polagam na srce, da vzdržujete 

prijateljstvo, ga razširjate in naredite močnejšega. To lahko storite s pisanjem bratom 

skavtom v tujino in tako, da jih obiščete ali da jih povabite na vaš tabor. To bo zabavno za 

vas in zanje. Še bolje od tega pa je graditi prijateljstvo med vami tako, da  bi v primeru 

težav med različnimi državami ne začeli takoj vojne, ampak se pogovorili o stvareh kot 

prijatelji ter prišli do sporazuma brez krutih in nepravičnih spopadov.«  
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ZAKLJUČEK 

»Človek, ki je slep za lepoto narave, je izgubil polovico volje do življenja.«  Robert Baden-

Powell 

 

Z diplomskim delom Raziskava mladih v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in 

skavtov sem ugotovila, da skavtstvo pozitivno vpliva na razvoj mladih.    

 Na izbranih področjih–kot so učna uspešnost, zadovoljstvo z življenjem, pitje 

alkohola in kajenje cigaret, vključenost v prostočasne aktivnosti – so se pokazala pozitivna 

odstopanja v primerjavi z mladino na splošno.      

Rezultati so pokazali, da imajo skavti zelo visok povprečen učni uspeh v osnovni (4,61)  in 

srednji šoli (3,94). Večina pa je aktivnih še v drugih organizacijah. Kirbiš (2000) je zapisal, 

da imajo velik vpliv na šolsko uspešnost prav znotrajšolske, organizirane in umetniše 

dejavnosti.           

 Koristno je, da socialni pedagogi spodbujamo mladostnike (kljub mogoči šolski 

neuspešnosti), k aktivnemu preživljanju prostega časa, saj se tam lahko sprostijo, hkrati pa 

dobijo tudi pozitivne potrditve in razvijajo zadovoljujoče družbene in medsebojne odnose, 

ki prispevajo k njihovemu psihičnemu in osebnemu napredku.     

 V Sloveniji imamo široko ponudbo neformalnih izobraževanj, ki jih lahko mladi 

izkoristijo. Zanje so pogosto bolj motivirani, saj do njih čutijo manjšo obvezo. Pridobijo pa 

znanja in veščine, ki jim lahko koristijo v prihodnosti.     

               

Rezultati so tudi pokazali, da je vedno manj skavtov in tudi drugih mladih, ki ne pijejo 

alkohola. Tako se je pri skavtih od leta 2002 do l. 2011 odstotek zmanjšal s 30,8% na le 

14,5%. Pri mladini na splošno pa se je odstotek iz l. 1993 do 2010 zmanjšal s 28,6 % na 

10,1 % (takih, ki ne pijejo alkohola). Na tem mestu bi bilo pametno razmisliti o dodatnem 

spodbujanju mladih k zdravemu načinu življenja in nepitju alkohola in jih večkrat opozoriti 

na posledice pitja alkohola. Zaskrbljujoč je podatek, da Slovenec v enem letu popije 

povprečno 8,8l čistega alkohola.  
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Da lahko mladim pomagamo in z njimi kvalitetno sodelujemo, je potrebno, da se postavimo 

v njihovo vlogo in izhajamo iz njih samih. O tem piše tudi Baden-Powell (1998, str. 16), ki 

da zanimivo primerjavo, kako delati z mladimi:  »Če ribič oboroži svoj trnek s hrano, ki je 

všeč njemu, je možno, da ne bo ulovil prav nobene ribe; zagotovo ne tistih vrst rib, ki se 

navadno lovijo s trnkom, ki so prav posebno boječe. Zato uporablja za vabo tako hrano, ki 

je všeč ribi. Z otoki je stvar ista; če jim nameravate pridigati o tem, kar imate vi za 

spodbudno, vas ne bodo nikoli sprejeli.« 

Eno izmed vprašanj v vprašalniku je bilo, kaj anketirancem pomeni skavtstvo. Največ jih je 

odgovorilo, da je skavtstvo način življenja, kar pomeni, da jim je skavtska metoda dela zelo 

blizu in so se z njo poistovetili.        

 Skavtsto je mladim prineslo veliko novih znanj, za katere s povprečno oceno 8,9 

trdijo, da so koristna tudi izven skavtstva.  Naučili so se veščin preživetja v naravi, 

iznajdljivosti, preprostosti, odgovornosti, prilagodljivosti, solidarnosti. Vidno je bilo 

izpostavljeno tudi sodelovanje v skupini, saj večina skavtskih aktivnosti poteka v manjših 

skupinah.           

 Delo v manjših skupinah zelo spodbuja tudi socialna pedagogika. To je priložnost, 

da vsak posameznik pride do izraza, hkrati pa ni stigmatiziran. Majhne skupine so idealne 

za socialno učenje. Socialni pedagog lahko ustvari varno okolje za učenje in izpostavi 

pristne odnose, v katerih se posamezniki učijo drug od drugega, v njih je večji občutek 

pripadnosti in je lažje spremljati napredek posameznika. 

Baden-Powell (1998) izpostavi vprašanje, zakaj se proučevanje narave smatra kot ključna 

aktivnost v skavtstvu in v čem se skavti razlikujejo od drugih mladinskih organizacij. 

Utemelji ga, da skavtstvo otroke ne nauči samo služiti si za življenje, ampak živeti ga, to je 

uživati življenje v najbolj vzvišenem pomenu besede. 

Uživati življenje se zelo povezuje z zadovoljstvom življenja. Skavti naj bi znali prepoznati 

lepoto narave in jo spoštovati. Skavti naj bi bili v primerjavi z mladino na splošno nekoliko 

bolj zadovoljni s svojim življenjem (Mladina 2010 – 7,26; skavti – 7,50).   

 Razlogov za zadovoljstvo z življenjem je več (družinske razmere, učni uspeh, 

zdravje itd.). Narava pa je zagotovo eden izmed dejavnikov, ki pozitivno vpliva na počutje 

posameznika. Sploh v času, ko se veliko časa preživi ob različnih medijih ali za 
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računalnikom. O pozitivnih učinkih  narave je pisal White (2008; v Miklavžin, 2010), ki 

pravi, da stik z naravo vpliva na boljše počutje in na čutila vpliva sprostilno.  Zmanjšuje 

simptome tesnobe, razdražljivost in odpravlja nespečnost, glavobole in prebavne motnje. S 

pomočjo gibanja se gradijo senzorne poti in živčni centri v možganih, ki koordinirajo in 

izvajajo številne gibalne spretnosti, potrebne za življenje. Gibanje tudi vzbuja prijetnost in 

užitek. Bivanje v naravi pa ustvarja prostor za refleksije in analize, saj posamezniku 

omogoča uvid v svoje življenje. Tako si posameznik lažje poišče nove smernice in si 

odgovori na osebna vprašanja v povezavi z okoljem.  

 

Pri pisanju diplomske naloge sem se večkrat spomnila tudi na doživljajsko pedagogiko, ki 

ima s skavtstvom mnogo vzporednic in je v zavodski vzgoji že dobro poznana in 

uveljavljena. Mnenja sem, da bi kot socialni pedagogi morali gibanje v naravi še dodatno 

spodbujati in ga čim večkrat vključiti v program. Narava daje že sama po sebi mnogo 

izkušenj, ki so koristne za življenje.       

 Doživljajska pedagogika je manj uveljavljena v šolah in bi se še lahko razvila. 

Mnogo aktivnosti je namenjenih otrokom in mladostnikom, ki so učno uspešnejši in nimajo 

težav. Tisti, ki pa imajo težave v socialni integraciji, so pogosto zapostavljeni, saj je delo z 

njimi zahtevnejše.          

 Prav tu vidim vlogo socialnih pedagogov, da spodbudijo mlade k dodatnim 

strukturiranim dejavnostim, gibanju v naravi in udeležbi na različnih taborih. Tu je še širok 

potencial, ki pozitivno vpliva na celostni razvoj posameznika, sploh v današnjem času, ko 

se mladi (pre)radi zadržujejo za računalnikom in televizijo. 

Mlademu človeku se vredote prav v mladosti trdneje uveljavijo, sicer pa se oblikujemo vse 

življenje (Musek, 1995). Oblikujejo se v procesih medosebne izmenjave v socialnih 

interakcijah. Razlike v vrednotah so se pokazale tudi med skavti in mladino na splošno. 

Skavti na primer na prvo mesto med vrednotami postavljajo prijateljstvo, mladina na 

splošno pa zdravje. Skavtom več kot mladini na splošno pomenita kretivnost in orginalnost, 

veliko manj pa materialne dobrine. To pomeni, da različne organizacije in dejavnosti 

vplivajo na mladostnikovo življenje.  
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Rezulati raziskave so pokazali na večini področij odstopanja od mladine na splošno, kar si 

lahko razlagamo, da je to dejavnik skavtske vzgoje. Odpiram pa vprašanje, iz kakšnih 

družin prihajajo skavti. To je osnovna celica posameznika, v kateri se razvija in nanj močno 

vpliva. Skavtske družine bi lahko bile tema za nadaljnje raziskovanje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Skavtstvo je čudovita igra, če se vržemo vanjo in jo igramo dobro, z resničnim 

navdušenjem. Kot pri drugih igrah, bomo ugotovili, da skavtsvo krepi telo, mišljenje in 

duha. Ampak pomnite! To je igra na prostem, in če je le mogoče, pojdite ven, pa srečno in 

dobre tabor vam želim!« Robert Baden Powell (1998)  
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Na naslednja tri vprašanja odgovori, če si  (bil/a) voditelj/ica. 

Koliko let si (bil/a) voditelj/ica?  

 

V katerih vejah si vodil/a oz vodiš? Potrdiš lahko več možnih odgovorov.  

 VV 

 IV 

 PP 

 

Zakaj si se odločil/a za voditeljstvo?  

 Ker se mi to zdi dobra/koristna izkušnja za življenje 

 Ker rad/a delam z mladimi 

 Ker so se za voditeljstvo odločili tudi moji prijatelji 

Ker želim mlajšim omogočiti doživetja in izkušnjo skavtstva, kakršno sem imel/a 
sam/a 

 Zaradi pomanjkanja voditeljev, drugače se verjetno ne bi odločil/a 

 Razno. 

 
Si se pri skavtih udeležila/a kakšnih izobraževanj? Oceni koristnost izobraževanja za delo 
pri skavtih. 

 
1-popolnoma 

nekoristna 
2 3 4 

5- zelo 
koristna 

Delavnice 
     

TZV (tečaj za vodnike) 
     

MŠŽD (Mala šola življenja v džungli)
     

SŠ Žvn (Skavtska šola življenja v 
naravi)      

TŠ Pripravnik, TŠ Pota, TŠ Bodoči 
voditelj      
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TŠ Metoda 
     

TŠ Združenje 
     

TŠ Trener 
     

Izobraževanja v tujini 
     

 

Koliko te zanimajo izobraževanja v tujini (oz. z mednarodno udeležbo)?  

 1- me ne 
zanima 

 2  3  4 
 5- me zelo 

zanima 

 

Če se nisi udeležil/a izobraževanja, zakaj ne?  

 Pomanjkanje časa. 

 Ker stegovodja tega ne zahteva. 

 Imam že dovolj potrebnega znanja. 

 Mimam potrebe po dodatnem izobraževanju. 

 Ni navada v stegu. 

 So nekoristna. 

 Drugo: 

 
 

So izobraževanja koristna tudi za delo izven skavtstva?  

 Da. 

 Ne. 
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Skavtstvo je ...  

 način življenja, 

 ena izmed možnosti preživljanja prostega časa, 

 priložnost za učenje, 

 začasna sprostitev in zabava. 

 Drugo: 

 
 

Česa si se naučil/a pri skavtih? 

 
 

 
 

 
 

 
 

Koliko ti prej naštete izkušnje koristijo tudi drugje (ne pri skavtih)?  

 1- 
ne 
koristijo 

 2  3  4  5  6  7  8  9 
 10-

povsem 
koristijo

 

Oceni, koliko so ti všeč naslednja skavtska srečanja 

 
0-nisem 

bil/a 
1- ni mi 

všeč 
2 3 4 

5-zelo 
všeč 

Srečanja s sosednjimi stegi. 
      

Regijska srečanja voditeljev. 
      

Jamboree, Glej daleč, Vihar upanja. 
      

DSV (državna srečanja voditeljev). 
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Regijska (jam-mb, marmeljada-pr, ujemi 
me-lj,...).       

Srečanja stega. 
      

Projekti drugih stegov (Zlata žaba, Jakec, 
Fuzbalada...).       

 

 

 

Kako se v tvoji okolici odzivajo na skavte?  

 Ni odzivov. 

 Večinoma pozitivno. 

 Večinoma negativno. 

 Večina skavtov ne pozna. 

 Drugo: 

 
 

S katerimi izjavami si se v svojem okolju že večkrat srečal?  

 Skavti so tisti, ki so v naravi. 

 Skavti so isto kot taborniki, samo da so verni. 

 Skavti so verski fanatiki. 

 Skavti se ukvarjajo z vzgojo otrok in mladih. 

 Drugo: 
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Potrdi, če trditve držijo ali ne. 

 
Drži 

Ne 
drži 

Skavti smo aktivni v lokalnem mladinskem svetu. 
  

Skavti soodločamo o dogajanju v lokalni skupnosti.  
  

Skavti imamo pravico do dajanja mnenj v vseh zadevah, obravnavanih v 
občinskih organih, ki zadevajo mlade.   

Skavti sodelujemo z drugimi organizacijami v kraju. 
  

 

Prosim te, da oceniš, v kolikšni meri spodnje trditve veljajo zate. 

 
1-sploh 
ne drži

2- ne 
drži

3- 
delno 
drži 

4- 
drži 

5- 
popolnoma 

drži 

Čutim se del Cerkve in sprejemam njen nauk, v 
družbi pa sem pričevalec/ka krščanskih vrednot.      

Naša temeljna življenjska poklicanost je 
poklicanost k veselju.      

Sem odprt/a do sočloveka in ga sprejemam, 
neglede na vero, narodnost, prepričanje in spolno 

usmerjenost. 
     

Skrbim za osebno higieno, se zdravo 
prehranjujem, zavedam se svojih talentov in 
odgovorno sprejemam in živim življenjske 

naloge. 
     

Zvesto sledim svojim načelom in vrednotam, se 
zavedam svojih posledic in dejanj, z zdravo mero 
kritičnosti pa se odzivam na dogajanje v družbi.

     

V okolju prepoznam potrebe in znam dajati 
predloge z zavestjo, da lahko svet spremenim na 

bolje. 
     

Čutim, da sem pomemben del narave in v skladu 
s tem tudi odgovorno ravnam.      

S ponosom živim pripadnost slovenskemu 
narodu in soustvarjam dogajanje v skupnosti in 

slovenski družbi. 
     

Odprt/a sem za izzive in srečevanje z ljudmi, ki 
nimajo slovenskih korenin.      
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Pravijo, da mladi stojijo med otroštvom in odraslostjo. Povej, kako se ti prav sedaj počutiš. 
Prosim oceni s pomočjo spodnje lestvice. 

1-Počutim se kot otrok. 2 3 4 5 6 7 8 9 10- Počutim se kot odrasel.

           

 

Kako pogosto piješ alkoholne pijače?  

 Nikoli. 

 Redko. 

 Včasih. 

 Redno. 

 

Kako pogosto kadiš?  

 Nikoli. 

 Redko. 

 Včasih. 

 Redno. 

 

Ali si že kdaj poskusil/ poskusila kaditi marihuano ali hašiš?  

 Nisem poskusil/a. 

 Poskusil/a sem, vendar ne kadim. 

 Poskusil/a sem in občasno kadim. 

 Redno kadim. 
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Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem razredu osnovne šole?  

 Nezadosten. 

 Zadosten. 

 Dober. 

 Prav dober. 

 Odličen. 

 Nisem (še) končal/a osnovne šole. 

 

Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem letniku srednje šole?  

 Nezadosten. 

 Zadosten. 

 Dober. 

 Prav dober. 

 Odličen. 

 Nisem (še) končal/a srednje šole. 

 

Prosim te, da pomisliš na različne tečaje, usposabljanja in delavnice, ki niso del rednega 
šolskega izobraževanja in jih uvrščamo v okvir neformalnega izobraževanja. Koliko takšnih 
izobraževanj si se udeležil/a v zadnjih 12 mesecih glede na naslednja področja? 

 
nikoli enkrat 

2/3 
krat 

več kot 3-
krat 

Priprava na vozniški izpit (katerekoli kategorije) 
    

Tuji jezik (eden ali več). 
    

Računalništvo. 
    

Specifična znanja s področja, s katerim se poklicno 
ukvarjam ali se bom ukvarjal/a.     

Kultura, umetnost. 
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Zanima me tvoje zadovoljstvo z izobraževanjem. Izrazi svojo povprečno stopnjo 
zadovoljstva z naslednjimi vidiki. (Zelo nezadovoljen/a, pretežno nezadovoljen/a, nekje 
vmes, pretežno zadovoljen/a, zelo zadovoljen/a). 

 
Zelo 

nezadovoljen/a
Pretežno 

zadovoljen/a
Nekje 
vmes

Pretežno 
zadovoljen/a 

Zelo 
zadovoljen/a

Kakovost izvedbe 
formalnega 

izobraževanja (srednja 
šola, fakulteta …), ki si 

se ga nazadnje udeležil/a 
ali se ga udeležuješ. 

     

Kakovost izvedbe 
neformalnega 

izobraževanja, ki si se ga 
udeleževal/a ali se ga 

udeležuješ. 

     

Informiranje o ponudbi 
neformalnega 

izobraževanja v tebi 
dostopni okolici. 

     

 

Kako pogosto se ukvarjaš z naslednjimi prostovoljnimi aktivnostmi? Kako pogosto si 
aktiven/na... 

Nikoli Včasih Pogosto

.... za mladinske interese in mlade. 
   

.... za varovanje okolja in varstvo živali. 
   

... za varnost in urejenost kraja, kjer bivaš. 
   

.... za revne in socialno šibke ljudi. 
   

... pri skavtih. 
   

... v gasilskem društvu. 
   

... za družbene in politične spremembe v Sloveniji. 
   

.... za druge cilje in organizacije. 
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Ali si član/ica kateregakoli prostovoljnega društva, združenja oz. organizacije (npr. športno 
društvo oz. klub, pevski zbor, gasilsko društvo, sindikat, okoljevarstvena skupina, skavti)? 
Prosim, povej, v koliko takšnih organizacij si včlanjen/a? Zanima me število 
organizacij/društev/.. sem ne prištevamo članstva v politični stranki ali v verski organizaciji 

 
 

Pomisli na običajni delovni dan. Koliko časa povprečno (v urah) porabiš za naštete 
dejavnosti? 

 

Nič/ se 
nikoli ne 
ukvarjam 

Do 
15 

min

15 –
30 

min

30 
min–1 

uro 

1–2 
uri 

2–3 
ure 

več 
kot 3 
ure 

Učenje in priprava na šolo. 
       

Ukvarjanje z računalnikom  
       

Službene obveznosti izven 8-urnega 
delavnika, dodatno honorarno delo.        

Poslušanje glasbe. 
       

Prihod v šolo/na delo in odhod iz 
šole/dela.        

Gospodinjska opravila, delo na vrtu, na 
kmetiji.        

Ukvarjanje z lastnimi otroki, mlajšimi 
brati in sestrami.        

Nakupovanje. 
       

Osebno druženje s prijatelji/cami, 
vrstniki (A: gre za face to face 
druženje, ne preko elektronskih 

medijev). 
       

Osebno druženje s fantom/dekletom, 
možem/ženo (A: gre za face to face 

druženje, ne preko elektronskih 
medijev). 

       

Obiskovanje lokalov, diskov, zabav. 
       

Lenarjenje. 
       

Pogovarjanje po telefonu (mobilnem 
ali stacionarnem).        
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Pomisli na čas, ki ti ostane po opravljenih službenih, šolskih, gospodinjskih obveznostih, 
torej na svoj prosti čas. Kako pogosto opravljaš v svojem prostem času naslednje 
dejavnosti? 

 
Nikoli

Manj kot 
1krat na 
mesec 

1–3 krat 
na 

mesec 

1–3 na 
teden 

4–6 
krat na 
teden 

Vsak 
dan 

Obiskujem sorodnike.  
      

Hodim na izlete z družino. 
      

Se ukvarjam z glasbo (igram, pojem, 
plešem), gledališčem, likovno 

umetnostjo ipd.  
      

Hodim v kino, gledališče, na koncerte. 
      

Sodelujem v humanitarnih dejavnostih. 
      

Se ukvarjam s političnimi aktivnostmi. 
      

Obiskujem zbirališča mladih (mladinski 
centri, študentski klubi, »squatti«, npr. 

Metelkova, Pekarna, MKC). 
      

Pišem (dnevnik, pesmi, pisma). 
      

Berem. 
      

V prostem času se ukvarjam s športom 
(npr. individualni ali ekipni športi, 

telovadba, ples, tek ali vsakršna druga 
telesna aktivnost). 

      

 

Naštetih je nekaj stvari, ki so lahko pomembne za življenje. Prosim, za vsako od njih 
posebej povej, kako pomembna je za tvoje življenje. 

 
Sploh ni 

pomembna 
Malo 

pomembna
Srednje 

pomembna 
Dokaj 

pomembna 
Zelo 

pomembna

Resnično 
prijateljstvo.      

Zdravje. 
     

Red in stabilnost v 
družbi.      

Vznemirljivo 
življenje.      
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Materialne dobrine.
     

Uspeh v šoli, 
poklicu.      

Kreativnost, 
originalnost, 

fantazija. 
     

Vzdrževanje 
tradicionalnih 

vrednot. 
     

Družinsko življenje.
     

Varovanje narave. 
     

Biti avtoriteta, 
voditelj.      

Imeti moč nad 
drugimi.      

Živeti v miru sam s 
seboj.      

Svoboda delovanja 
in mišljenja.      

 

Ali skušaš osebno kaj storiti za okolje? Prosimo te, da oceniš, v kolikšni meri spodnje 
trditve veljajo zate. 

 
Sploh ne 

velja 
Ne 

velja
Srednje 

velja 
Velja 

Zelo 
velja 

Varčujem pri elektriki in ogrevanju. 
     

Če je le mogoče, kupujem lokalne izdelke, ki se 
ne prevažajo po velikih razdaljah.      

Vplivam na svojo družino, prijatelje ali znance, 
da se obnašajo do okolja prijazno.      
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Kako ti osebno gledaš na ...? 

 

Bo veliko 
slabša od 
sedanjosti 

Bo nekoliko 
slabša od 
sedanjosti 

Bo enaka 
kot sedaj

Bo nekoliko 
boljša od 
sedanjosti 

Bo veliko 
boljša od 
sedanjosti 

svojo lastno 
prihodnost      

prihodnost 
naše družbe      

 

Oceni nasploh, kako si v teh dneh zadovoljen/a s svojim življenjem kot celoto? Prosim, 
oceni s pomočjo spodnje lestvice. 

(1– povsem nezadovoljen, 10 povsem zadovoljen)  

 1–povsem 
nezadovoljen/a 

 2  3  4  5  6  7  8  9 
 10–

povsem 
zadovoljen/a

 

Kako si zadovoljen/na s svojim zdravjem? Prosim, oceni s pomočjo spodnje lestvice.

 

 1–zelo 
nezadovoljen/a 

 2  3  4 
 5–zelo 

zadovoljen/a 

 

Kako pogosto čutiš stres? Stres je situacija, ko se počutiš napeto, nemirno, nervozno, 

zaskrbljeno in se ne moreš osredotočiti.  

 Nikoli oz. nekajkrat v letu. 

 Vsak mesec. 

 Vsak teden. 

 Par dni v tednu. 

 Večino dni v letu. 

 

Koliko ur na dan spiš v povprečju (od ponedeljka do petka)? V povprečju spim na 
dan__________ur. 

 
 



 
 

126 
 

Kako pogosto ješ sveže sadje in/ali zelenjavo? (Na primer: 1 jabolko, 1 banano, 1 grozd, 1 
kozarec soka iz svežega sadja, 1 krožnik jagod ipd.) Upoštevaj obdobje zadnjih 12 

mesecev.  

 Nekajkrat mesečno ali nikoli. 

 Enkrat tedensko. 

 Večkrat na teden. 

 Skoraj vsak dan. 

 Dvakrat na dan. 

 Tri in večkrat dnevno. 

 

Kateri veroizpovedi pripadaš?  

 Katoliški veroizpovedi. 

 Evangeličanski veroizpovedi. 

 Islamski veroizpovedi. 

 Pravoslavni veroizpovedi. 

 Neki drugi veroizpovedi. 

 Brez verske pripadnosti. 

 

Kako pogosto hodiš v cerkev, k molitvi, maši oz. bogoslužju?  

 Redno, večkrat na teden. 

 Redno, vsak teden. 

 Vsaj enkrat ali dvakrat na mesec. 

 Grem nekajkrat na leto. 

 Samo enkrat ali dvakrat letno ob velikih verskih praznikih. 

 Nikoli. 
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Katera od naslednjih trditev najbolje opiše tvoj osebni odnos do religije?  

 Prepričan vernik sem in sprejemam vse, kar uči moja vera. 

 Religiozen/a sem, čeprav ne sprejemam vsega, kar me uči moja vera. 

 Dosti premišljujem o tem, vendar si nisem na jasnem, ali verujem ali ne. 

 Do religije sem indiferenten/a (religija me ne privlači in ne zanima). 

 Nisem religiozen/a, čeprav nimam nič proti religiji. 

 Nisem religiozen/a in sem nasprotnik/ca religije. 

 

Koliko si se ti osebno pripravljen/a angažirati v izvajanju družbenih sprememb?

 

 Sploh se nisem pripravljen/a angažirati. 

 Pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo moj osebni 
položaj. 

 Pripravljen/a sem se angažirati samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo družbeni 
položaj mladih. 

 Pripravljen/a sem se angažirati v vseh akcijah, ki prinašajo spremembe v družbo. 

 

Kako ocenjuješ vpliv mladih na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v vaši 

prihodnosti?  

 Zelo majhen. 

 Majhen. 

 Srednji 

 Velik 

 Zelo velik 
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