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Povzetek  
 

Magistrska naloga je namenjena raziskovanju področja prostovoljstva med mladimi in tega, 

kaj jih navdihuje, da sploh postanejo prostovoljci. Predmet proučevanja so člani mladinske 

organizacije Zveza tabornikov Slovenije. V magistrski nalogi se v prvem delu posvetimo 

teoriji in razložimo, kaj taborništvo sploh je in razvoj katerih vrednot spodbuja, v 

nadaljevanju pa več pozornosti namenimo mladim in prostovoljstvu: kaj vpliva na mlade in 

razvoj njihove identitete v obdobju adolescence, kakšno vlogo ima lahko pri tem taborništvo 

ter ob določeni starosti prevzemanje odgovornosti in nalog znotraj neprofitne organizacije 

(prostovoljstvo). Teoretični del zaključimo s pregledom že opravljenih raziskav s 

proučevanega področja. 

 

Druga polovica naloge je namenjena analitičnemu delu, kjer najprej predstavimo rezultate 

opravljene raziskave, v kateri je sodelovalo 425 anketirancev. V nadaljevanju se posvetimo 

njihovi podrobni analizi in primerjavi z eno od prej opravljenih raziskav ter preverjamo 

hipoteze, ki smo jih postavili v izhodišču. Na podlagi rezultatov in podatkov iz teoretičnega 

dela magistrsko nalogo zaključimo s predlogi, kako lahko Zveza tabornikov Slovenije še bolj 

navduši mlade, da se bodo v (še) večji meri odločali za prevzemanje nalog in odgovornih 

funkcij znotraj organizacije.  

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: mladi, taborniki, taborništvo, prostovoljstvo, Zveza tabornikov Slovenije, 

razvoj identitete, adolescenca. 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 
 

The main purpose of this master’s thesis is to research the field of volunteer work among 

youth and to find out what inspires them to become volunteers. Research subjects are all 

members of the Scout Association of Slovenia (Zveza tabornikov Slovenije).  

 

The first part of this master’s thesis focuses on theoretical background and defines the scout 

movement, what values it stands for. Later on, the focus is on youth and volunteer work: what 

influences young people and the formation of their identity during adolescence, does the scout 

movement (and accepting certain obligations and tasks as a member of a non-profit 

organization) has an impact on the process, and to which extent. The theoretical part 

concludes with an overview of the researches done in the field of volunteering as a member of 

the scout movement. 

 

The second, analytical part of this thesis is dedicated to our research that was conducted 

among 425 participants. A detailed analysis of the results was made in order to get necessary 

information to confirm or refute the hypotheses, formed at the beginning of the research. The 

conclusion offers some suggestions on how to inspire youth to accept different tasks and other 

responsibilities within the Scout Association of Slovenia (Zveza tabornikov Slovenije) that 

are based on the research results and data from the first (theoretical) part. 
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1 Uvod  
 

Danes je v Sloveniji veliko prostovoljskih organizacij, v katerih se s skupnim ciljem izboljšati 

stanje na določenem področju združujejo številni prostovoljci. Med njimi so na primer 

mladinske, živalovarstvene in okoljevarstvene organizacije, našteli pa bi jih lahko še mnogo 

več, ki se borijo oziroma zagovarjajo takšne ali drugačne vrednote.  

 

Dva glavna izziva, s katerima se prostovoljske organizacije soočajo, sta: 

 

• Spremenjen odnos prostovoljcev do organizacije, ki je v primerjavi z odnosom v 

preteklosti precej bolj orientiran v njih same. Od njihovih (ne)izpolnjenih pričakovanj 

je namreč pogosto odvisno, ali bodo v organizaciji ostali ali ne. Ta miselnost, kjer so v 

ospredju bolj želje in potrebe posameznika in ne toliko potrebe organizacije, se odraža 

tudi v tem, da prostovoljci sodelujejo pri več projektih v različnih organizacijah in 

niso zavezani samo eni (Willems in Walk, 2013).  

• Prostovoljske organizacije so običajno neprofitne, zato morajo skrbno in preudarno 

ravnati z razpoložljivimi viri – tudi človeškimi. Zato je pomembno, da obdržijo čim 

več prostovoljcev, ki jim pomagajo pri uresničevanju njihovega poslanstva (Willems 

in Walk, 2013). 

 

S tema izzivoma v mislih se bomo v svoji magistrski nalogi osredotočili na to, zakaj mladi 

postanejo prostovoljci in kaj jih navdihuje, da to ostanejo tudi takrat, ko je treba v organizaciji 

prevzeti določene odgovornosti in naloge ter zgolj njihova prisotnost in aktivnost nista dovolj.  

 

Zanima nas še, kateri so tisti razlogi, zaradi katerih prostovoljstvo opustijo. Jih je v 

organizaciji kaj zmotilo, kaj so pogrešali, bi jih lahko s spremembami pritegnili nazaj, gre 

zgolj za pomanjkanje časa?  

 

Ker je prostovoljskih organizacij veliko, se bomo pri svojem proučevanju in raziskavi 

osredotočili na prostovoljstvo mladih v mladinski organizaciji Zveza tabornikov Slovenije. V 

sklopu magistrske naloge bomo na podlagi rezultatov raziskave, opravljene med taborniki, 

pripravili tudi predloge, kako povečati število članov, ki prevzemajo odgovornosti in naloge v 

organizaciji, oziroma kako preprečiti njegov upad.  
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Za proučevanje te tematike in organizacije smo se odločili, ker se nam zdi njeno poslanstvo 

»prispevati k vzgoji mladih s pomočjo sistema vrednot /.../ ter na ta način pomagati graditi 

boljši svet, kjer se ljudje lahko polno uresničijo kot posamezniki in tvorno delujejo v družbi« 

(Zveza tabornikov Slovenije, Poslanstvo taborništva) izjemno pomembno, saj je treba temelje 

za odgovornega in zrelega odraslega postaviti že v otroštvu in pozneje mladosti.  

 

Z raziskavo in predlogi na osnovi njenih rezultatov želimo tudi mi prispevati k temu, da se bo 

lahko čim več otrok, ki si tega želijo, pridružilo tabornikom in s pomočjo mladih 

prostovoljcev (ali vodnikov, kot bi rekli taborniki) razvijalo svoje potenciale ter pridobilo še 

vrsto drugih znanj.  

 

Za to pa organizacija potrebuje čim več prostovoljcev, ki ji bodo pomagali uresničiti 

poslanstvo. Pri tem je pomembno, da zna organizacija definirati, kaj prostovoljce pritegne in 

zanima, saj bo le tako znala ustvariti ustrezne pogoje za delo in se uspešno spopasti z zgoraj 

omenjenima glavnima izzivoma. Z rezultati raziskave jim želimo pri tem pomagati.  

 

 

1.1 Namen in cilji naloge 
 

• Ugotoviti, zakaj so se mladi pridružili tabornikom. 

• Ugotoviti, kaj mlade navdihuje, da ostanejo taborniki ter prevzemajo odgovorne 

funkcije in naloge. 

• Ugotoviti, zakaj mladi zapustijo taborniško organizacijo.  

• Na podlagi rezultatov raziskave poiskati predloge oziroma rešitve, kako povečati 

število članov, ki bi prevzeli odgovorne funkcije in naloge. 

• Na podlagi rezultatov raziskave poiskati predloge oziroma rešitve, kako zmanjšati 

upad števila članov v obdobju, ko bi prevzeli odgovorne funkcije in naloge. 
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1.2 Raziskovalno vprašanje in hipoteze  

1.2.1 Raziskovalno vprašanje 

Ugotoviti motivacijske dejavnike za pridružitev oziroma zapustitev Zveze tabornikov 

Slovenije, nacionalne skavtske organizacije.  

 

V tem kontekstu smo postavili štiri hipoteze, predstavljene v naslednjem podpoglavju. 

 

1.2.2 Hipoteze 

H1: Najpogostejši razlog za prevzem različnih funkcij in odgovornosti pri večini mladih v 

taborniški organizaciji je, da jih taborništvo veseli. 

 

H2: Najpogostejši razlog za nadaljevanje dela večine mladih v taborniški organizaciji je, da s 

prevzemanjem odgovornosti in nalog pridobivajo izkušnje, ki jim koristijo tudi na drugih 

področjih, s tem pa jim je omogočena tudi osebnostna rast. 

 

H3: Najpogostejši razlog, da mladi prenehajo z delom v taborniški organizaciji, je, da nimajo 

več dovolj časa (spremenijo se jim prioritete v življenju).  

 

H4: Za prevzem funkcij in odgovornosti v taborniški organizaciji se odloči več žensk. 
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2 Teoretično izhodišče 
 

V teoretičnem izhodišču se najprej posvetimo definiciji skavtskega gibanja in njegovi obči 

zgodovini, v nadaljevanju pa predstavimo, katere vrednote in načela zagovarja, kdaj se je 

pojavilo v Sloveniji ter kakšen je proces prevzemanja odgovornosti pri tabornikih.  

 

Poglavje nadaljujemo s proučevanjem identitete posameznika, kaj in kako vpliva na njeno 

oblikovanje (v obdobju adolescence) ter zakaj pride do krize identitete in kako jo razrešiti. V 

nadaljevanju preverimo, kakšno vlogo in vpliv imajo pri tem subkulture mladih in 

prostovoljstvo, kamor spada tudi taborništvo. 

 

Teoretično izhodišče zaključimo s pregledom predhodno opravljenih raziskav, v katerega 

vključimo tudi ugotovitve tujih raziskovalcev, zakaj ostati oziroma ne ostati del skavtskega 

gibanja.  

 

 

2.1 Skavtsko gibanje  
 

Naj najprej razložimo razliko med pojmoma »tabornik« in »skavt«. Lahko bi rekli, da gre za 

sopomenki, ki pa sta v Sloveniji zaradi treh skavtskih organizacij, Zveze tabornikov Slovenije 

(v nadaljevanju ZTS), Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (v nadaljevanju 

ZSKSS) in Zveze bratovščin odraslih katoliških skavtov in skavtinj (v nadaljevanju 

ZBOKSS), vnesli precej zmede.  

 

»Naziv “tabornik” je bil prvič omenjen leta 1924 v Narodnem dnevniku« (Zveza tabornikov 

Slovenije, Zgodovina) in naj bi zaobjel bistvo skavtskega in gozdovniškega življenja – tabor 

ter bivanje v naravi in z njo, o čemer bomo podrobneje pisali v naslednjem podpoglavju.  

 

To poimenovanje je razlog, da je v Sloveniji prišlo do razlikovanja med »taborniki« in 

»skavti« – prvi naj bi bili člani ZTS in drugi člani ZSKSS ali ZBOKSS. Kljub drugačnemu 

poimenovanju pa vse tri organizacije sledijo načelom skavtskega gibanja in si prizadevajo za 

vzgojo odgovornih ljudi, ki svoje znanje in spretnosti krepijo v družbi sovrstnikov in to 
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predvsem s praktičnim delom ter učenjem v naravi, kjer otroci, mladi in odrasli pridobivajo 

raznovrstne izkušnje.  

 

Če povzamemo – skavti so tako slovenski taborniki kot tudi slovenski katoliški skavti. Vsi so 

del velike svetovne skavtske družine, ki ima po oceni Svetovne organizacije skavtskega 

gibanja (World Organisation of Scout Movement, v nadaljevanju WOSM) približno 28 

milijonov članov (Scouts, Število članov). 

 

2.1.1 Zgodovinski pregled skavtskega gibanja 

Skavti so danes prisotni po vsem svetu, skavtsko gibanje pa se je začelo na začetku 20. 

stoletja v Ameriki in Veliki Britaniji, ko sta Ernest Thompson Seton (ZDA) in Robert Baden 

Powell (VB) organizirala prva dva tabora za mlade ter jih navdušila nad taborjenjem in 

naravo. 

 

Amerika 

 

Ko je Thompson Seton leta 1900 kupil zapuščeno farmo pri New Yorku, si je tam »postavil 

preprosto kočo, močvirje spremenil v jezero in obdal posestvo z žično ograjo z namenom, da 

se posveti gojenju živali. S tem pa je zagradil del sveta okoliški mladini in jim odvzel njihova 

igrišča, zato so mu delali škodo. Jezil se je, vendar ni zaleglo. Tako se je odpravil v šolo ter 

jih povabil na tridnevno taborjenje in prišlo jih je 42. Ko so se naigrali, so sedli okrog 

tabornega ognja, kjer jim je Seton pričel pripovedovati o Indijancih, naravi in tudi o svoji 

zamisli taborniške organizacije.« (Bernik in drugi, 2007) 

Ta tridnevni tabor je bil začetek gozdovniškega gibanja v Ameriki, katerega »vodilo je bilo 

življenje v naravi, utrjevanje telesa in duha, urjenje mladine v spretnostih, ki so potrebne in 

koristne za življenje v naravi, spoznavanje narave in vzgojo mladine v dobre ljudi.« (Bernik 

in drugi, 2007)  

 

Evropa 

Začetki skavtskega gibanja v Evropi segajo v leto 1907, ko je Robert Baden Powell na 

britanskem otoku Brownsea v Rokavskem prelivu za 22 fantov organiziral prvi skavtski tabor. 
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Na začetku so bili del skavtskega gibanja samo fantje, pozneje, leta 1908, pa so se jim 

pridružila tudi dekleta, ki jih je vodila Baden Powellova sestra Agnes (Bernik in drugi, 2007).  

 

Baden Powell je v svojem priročniku za odgovorno državljanstvo Skavtstvo za fante skozi 

zanimive zgodbe, s katerimi so se otroci in mladi lahko poistovetili, izpostavil devet temeljnih 

lastnosti in znanj, ki jih mora imeti in obvladati vsak skavt: skavtstvo, izvidništvo, taborjenje, 

stezosledstvo, gozdovništvo, vzdržljivost, viteštvo, reševanje življenja in državljanska 

dolžnost (Baden Powell, 2011). Znanje se na vseh devetih področjih nenehno nadgrajuje 

glede na starostno skupino, vendar pa so vsa področja ves čas nepogrešljiv del skavtskega 

življenja.  

 

Danes so seveda njegove zgodbe in primeri v priročniku nekoliko zastareli, vendar pa jih 

lahko vodniki oziroma vodje skavtskih skupin s posodobitvijo in aktualnimi primeri še vedno 

uporabljajo za lažjo ponazoritev oziroma si z njimi pomagajo pri delu z otroki in mladimi ter 

njihovi vzgoji.  

 

1. Skavtstvo 

Ta pojem zaobsega posameznika kot celoto. Posameznik si mora kot skavt prizadevati za 

izpolnjevanje skavtskih zakonov in obljub, h katerim se je zavezal s skavtsko obljubo. 

Skavtski zakoni ZTS in ZSKSS se med seboj sicer razlikujejo1, vendar pa vsi spodbujajo 

posameznika, da se nenehno razvija v samostojnega, odgovornega, prijaznega in 

poštenega človeka, ki je pripravljen pomagati.  

 

2. Izvidništvo 

Izvidništvo je sestavljeno iz različnih veščin, ki skavtu koristijo v življenju v naravi. 

Mednje na primer sodijo orientacijska znanja (branje zemljevida, risanje skic terena in 

poti, uporaba  kompasa, orientacija glede na naravne pojave – sonce, zvezde in podobno) 

ter signalizacija (Morsejeva in Winklerjeva abeceda). 

 

                                                
1 Skavtski zakoni obeh organizacij so dostopni na njunih spletnih straneh: 

• zakoni ZTS: http://www.taborniki.si/taborniki/tabornisko-zivljenje-2/taborniska-prisega-in-zakoni/, 

• zakoni ZSKSS: http://skavti.si/skavtska-obljuba. 
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3. Taborjenje 

Taborjenje je za skavte vrhunec leta, saj takrat v naravi preizkusijo vse, kar so se naučili 

na srečanjih v preteklem letu. V času taborjenja se preizkusijo v postavljanju pionirskih 

objektov (mostov, pomolov, stolpov, umivalnic, miz, klopi in podobno) in zasilnih 

bivališč (bivakov), kjer urijo znanje vezav in vozlov ter delo z orodjem. Skupaj morajo  

poskrbeti, da je hrana ustrezno shranjena, in pripraviti svoje obroke, kurijo ognje ter 

skrbijo za red in čistočo v taboru. 

 

4. Stezosledstvo 

Opazovanje in prepoznavanje sledi (komu pripadajo, v katero smer je šla žival),  je 

koristno predvsem takrat, ko je skupina skavtov na pohodu. Tako lahko na podlagi 

svojega znanja in logičnega sklepanja na primer najdejo ustrezen prostor za bivakiranje, 

kjer med svojim počitkom ne bodo motili živali, one pa jih ne bodo neprijetno presenetile.  

 

5. Gozdovništvo 

Na opazovanju in poznavanju kopenskih in vodnih živali je bil sicer v preteklosti večji 

poudarek, saj so ulovljene živali pripravili za obrok. Ker danes živali ne lovijo več, se več 

pozornosti nameni (ne)užitnim rastlinam, da po pomoti ne pride do zastrupitev. 

 

6. Vzdržljivost 

Skavt mora skrbeti za svojo telesno pripravljenost, da je lahko kos vsakodnevnim 

izzivom: od nabiranja in sekanja drv do večdnevnih pohodov. V sklop skrbi za zdravo telo 

spadata tudi ustrezna (osebna) higiena in zdrave navade (pozitivno mišljenje, odpoved 

kajenju in pitju alkohola). 

 

7. Viteštvo 

Skavti si morajo prizadevati za to, da so potrpežljivi, nesebični, požrtvovalni, prijazni, 

vljudni in spoštljivi. Zelo pomembni področji sta še samodisciplina in samovzgoja, kar 

pomeni, da se trudijo biti pošteni, zvesti, disciplinirani in varčni ter vztrajno sledijo 

ciljem, ki so si jih zadali. 
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8. Reševanje življenja 

V naravi je možnost za nezgode in poškodbe še toliko večja, zato skavti pridobivajo in 

utrjujejo svoje znanje tudi na področju prve pomoči. 

 

9. Državljanske dolžnosti 

Kot odgovoren človek in državljan bi moral vsak skavt aktivno sodelovati pri oblikovanju 

okolja, v katerem živi. To ne pomeni le sodelovanja v mikro okolju posameznika, ampak 

tudi v širši družbi (na primer volitve).  

 

(Baden Powell, 2011) 

 

2.1.2 Načela in vrednote skavtskega gibanja 

Temeljna načela, k uresničitvi katerih stremijo v ZTS, so: 

 

• “dolžnost za duhovni razvoj – privrženost načelom duhovnosti, lojalnost veri, ki jih 

izraža, in sprejemanje dolžnosti, ki iz tega izhajajo; 

• dolžnost do drugih – privrženost svoji domovini ob širitvi miru, razumevanja in 

sodelovanja na lokalni, državni in mednarodni ravni ter sodelovanje v družbenem 

razvoju ob priznavanju in spoštovanju dostojanstva sočloveka ter celovitosti narave; 

• dolžnost do sebe – odgovornost za svoj osebnostni razvoj.” 

(Zveza tabornikov Slovenije, O organizaciji) 

 

Na teh treh osnovnih načelih temeljijo tudi vrednote, ki jih na tedenskih (vodovih) srečanjih, 

eno- ali večdnevnih izletih in taborjenjih vodniki pomagajo razvijati mlajšim od sebe, ki so 

jim zaupani v varstvo. Seveda se v tem procesu učijo vsi – od članov voda do vodnika.  

 

Pri tem gre za neformalno vzgojo in izobraževanje, ki poteka v sproščenem vzdušju, v naravi 

in predvsem v praksi. Vse, kar se taborniki naučijo v teoriji, slej ko prej preizkusijo tudi v 

praksi. Ali kot je zapisal Baden Powell: »Pouk v skavtstvu naj se, kolikor je mogoče, vrši z 

vajo, igro in tekmovanjem. Igre naj bodo predvsem tekme skupin; vodi morajo tvoriti skupine 

in vsak deček naj se udeležuje igre, ne pa da bi samo gledal.« (Baden Powell 2009, str. 5) 
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Tako morajo sami skrbeti zase in svojo opremo, si po potrebi pripraviti obroke in podobno, 

pri tem pa pomagajo drug drugemu in nevede pridobivajo nova znanja, predvsem pa gradijo 

in utrjujejo svojo samozavest, zmožnost empatije, pripravljenost pomagati ter številne druge 

vrednote in znanja, ki jim pomagajo na njihovi poti k samostojnosti. Pozneje taborniki z 

eksperimentiranjem in preizkušanjem različnih vlog (član voda, vodnik, načelnik družine ali 

rodu, starešina, gospodar, ekonom, tajnik, blagajnik ...) pridobivajo še dodatne izkušnje in 

znanja, ki jim koristijo tudi v poklicnem življenju. 

 

Za tabornike je poleg mladostne energije in zagnanosti značilno »zavidljivo število 

mladinskih aktivistov in prostovoljcev« (Mrgole 2003, str. 31), z drugimi mladinskimi 

iniciativami pa si delijo še »visoko stopnjo samoiniciativnosti, ustvarjalnosti, motiviranosti na 

lokalnem okolju« (Mrgole 2003, str. 31), ki mu lahko dodamo tudi regijski in državni nivo. 

Na ta način ZTS z vzgojo in podajanjem pozitivnih življenjskih vrednot skrbi za razvoj 

mladih v odgovorne državljane, ki si prizadevajo za razvoj in napredek v svojem okolju, s tem 

pa pozitivno vplivajo na celotno družbo. Ali kot bi rekel Baden Powell: »Skušajte zapustiti ta 

svet za spoznanje boljši, kot ste ga prejeli.« (Baden Powell v Lönegren 2011, str. 25) 

 

Taborniki pa ne stremijo le k izboljšanju varovanja narave, čemur se v svoji raziskavi posveča 

Lönegren, ampak tudi družbe kot celote in vsakega posameznika posebej. To je pokazala tudi 

raziskava v Maleziji, kjer so na podlagi rezultatov ugotovili, da »skavtstvo pomaga učencem 

oziroma študentom, da so bolje organizirani, samodisciplinirani in znajo bolje upravljati s 

svojim časom.« (Jamalis in drugi, 2007) 

 

2.1.3 Skavtsko gibanje v Sloveniji 

Skavti so se v Sloveniji najprej pojavili v Celju, Ljubljani in Mariboru (leta 1922), naziv 

»tabornik« pa je bil prvič omenjen dve leti pozneje, leta 1924, v Narodnem dnevniku. S tem 

izrazom so poimenovali tako člana skavtske kot tudi gozdovniške organizacije, ki sta bili v 

tistem času dejavni v Sloveniji.  

 

Obe organizaciji sta se po 2. svetovni vojni združili in 22. aprila 1951 ustanovili Združenje 

tabornikov Slovenije, ki se je pozneje preimenovalo v Zvezo tabornikov Slovenije. ZTS je od 

leta 1994 tudi članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja (WOSM), kar je pomembna 
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čast, saj je lahko članica WOSM-a samo ena skavtska organizacija iz posamezne države 

(Zveza tabornikov Slovenije, Zgodovina).  

 

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, ki danes šteje približno 4000 članov 

(Časnik.si), je bilo ustanovljeno leta 1990, 9 let pozneje, leta 1999, pa se je pridružilo 

Svetovni zvezi vodnic in skavtinj (WAGGGS – World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts) (Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Zgodovina ZSKSS). 

 

Danes ima ZTS približno 10.000 članov (Časnik.si), ki delujejo znotraj 73 lokalnih enot ali po 

taborniško rodov (Zveza tabornikov Slovenije, Rodovi). 

 

2.1.4 Taborniki in prevzemanje odgovornosti 

Temeljno načelo skavtskega gibanja je vzgojiti otroke in mlade v odgovorne, samostojne in 

samozavestne odrasle, ki jih ne bo strah spopadanja z izzivi in prevzemanja odgovornosti. K 

temu se v skladu z njihovimi zmožnostmi in sposobnostmi spodbuja že najmlajše, ko so ti še 

člani voda.  

 

Tako ima vsak v skupini določeno nalogo, ki je njegova odgovornost in jo mora dobro 

opraviti, da bo celotna skupina lahko normalno delovala. Na taborjenju morajo sami skrbeti 

za osebno higieno, vsak dan pospraviti svoj šotor, na večdnevnem pohodu nosijo del skupne 

opreme ali živil za pripravo obrokov in tako naprej. Na začetku jim pri tem z nasveti, navodili 

in opozorili pomaga vodnik, pozneje so za to odgovorni sami.  

 

Na ta način je z leti seznam njihovih odgovornosti, a hkrati tudi dragocenih izkušenj, vedno 

daljši. Pri tem pa ne gre zgolj za opravljanje nalog, ampak tudi učenje sobivanja z različnimi 

osebnostmi, iskanja kompromisov in razreševanja konfliktov. To jim še posebej pride prav 

pozneje, ko se odločijo, da tudi sami postanejo vodniki in prevzamejo svoj vod malih 

nadobudnih tabornikov, ki prav tako kot oni pred leti potrebujejo pomoč na njihovi poti 

odraščanja.  

 

Prednost takšne metode dela in vzgoje »učenje s prakso« (angl. Learning by Doing) je, da »se 

vodniki ne morejo distancirati od otrok. Ko vodnik skupaj s svojim vodom počne različne 
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aktivnosti2, se z njimi mora povezati in sodelovati, se jim prilagoditi. Tako ni vedno on tisti, 

ki vedno vse najbolje ve in zna.« (Nilsson 2007, str. 17)  

 

Učni proces se namreč tudi za vodnika nikoli ne konča, saj ga včasih lahko kaj novega naučijo 

tudi otroci. Enako velja za druge taborniške odnose (med člani voda oziroma vodov, med 

člani vodstva) – zadnje besede nima vedno tisti, ki je starejši ali ima višji »čin«, pomembno 

je, kaj zna, kaj se lahko od njega naučijo drugi oziroma kaj lahko doprinese k skupnosti, da bo 

ta bolje delovala.  

 

Za prevzem funkcije vodnika ali katere od drugih funkcij, kot so gospodar, tajnik, zapisnik in 

podobno, se mladi običajno odločijo po zaključeni osnovni šoli ali pozneje. Na začetku svoje 

vodniške poti so lahko najprej pomočniki že bolj izkušenih vodnikov ali pa takoj prevzamejo 

svoj vod. Ko že imajo nekaj let vodniških izkušenj in če so pripravljeni na to, se lahko 

odločijo za prevzem funkcije načelnika družine, pozneje pa tudi načelnika ali starešine rodu 

oziroma območja. Če je rod majhen in število vodstva ni veliko, se pogosto zgodi, da ima ena 

oseba istočasno tudi več funkcij (je hkrati vodnik in načelnik).3 

 

Organizacija torej na ta način pomembno prispeva k oblikovanju identitete posameznika, ki 

lahko prek usvajanja socialnih, miselnih in praktičnih znanj ter prevzemanja odgovornosti 

razvije pozitivno samopodobo, poleg tega pa ima tudi občutek sprejetosti ter možnosti za svoj 

razvoj in napredek. 

 

 

2.2 Oblikovanje identitete 
 

»Potreba po identiteti posamezniku omogoča, da razvije svojo individualnost, svojo osebno 

zavest in samopodobo.« (Kobal Grum in Musek 2009, str. 115) Kaj točno pa je tisto, kar 

izoblikuje identiteto posameznika, je težko določiti, saj je dejavnikov oziroma vplivov veliko.  

                                                
2 Kot na primer postavljanje in kurjenje ognjev, postavljanje šotora ali bivaka (zasilnega prenočišča), kuhanje, 

orientacija, vožnja s kanujem, lokostrelstvo in podobno (op. a.). 
3 Dodatne informacije o stopnjevanju odgovornosti in znanja so na voljo na spletni strani ZTS v meniju 

»Taborniki, Starostne skupine«: http://www.taborniki.si/taborniki/tabornisko-zivljenje-2/starostne-skupine/.  
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Med najpomembnejše zagotovo spadata družina in okolje, v katerem živimo, že znotraj teh 

dveh skupin pa bi lahko našli še mnogih drugih. »Najpreprosteje rečeno pomeni oblikovanje 

identitete proces iskanja odgovorov na vprašanja, 'kdo sem', 'komu pripadam', 'kaj želim 

doseči', 'kam želim prispeti' ter 'kaj želim postati'. Proces oblikovanja identitete vključuje 

evalvacijo preteklih in sedanjih lastnosti in odločitev o tem, kakšna osebnost želimo postati.« 

(Poljšak Škraban 2004, str. 19) 

 

Ta proces je vse prej kot enostaven in hiter. Gre namreč za kompleksen proces oblikovanja 

posameznika kot psihološkega subjekta, ki »predpostavlja dvoje: da nas družba sprejme in 

potrdi kot polnopravnega socialnega akterja, da sam sprejmem in razumem sebe s pojmi dane 

družbe in kulture.« (Ule 2009, str. 465) 

 

2.2.1 Obdobje adolescence 

Oblikovanje identitete se začne že zgodaj v otroštvu, posameznik pa jo razvija praktično vse 

življenje. Intenzivnost celotnega procesa se od obdobja do obdobja razlikuje, proces pa je 

najbolj intenziven ravno v času odraščanja, ko družina izgubi nekaj svojega vpliva nanj. 

Odraščujoči otroci pridejo »do obvezujočih vodil za svoje delovanje še na veliko drugih 

načinov, predvsem z identifikacijo z junaki, ki jih posredujejo medijska kultura, javno 

mnenje, vzgojne institucije, ki čedalje bolj vstopajo v otrokov svet, kultura vrstnikov itn.« 

(Ule 2000, str. 97) 

 

Za razvoj osebne identitete, ki je v adolescenci najbolj intenziven, je ključnega pomena 

individuacija, za katero sta med drugim značilna diferenciacija in osamosvajanje od staršev. 

Bolj ko so mladi odrasli samostojni in neodvisni, bolj postajata vloga in vpliv staršev vse 

manjša, vendar pa je kljub temu pomembno, da »mladostnik z njimi hkrati tudi obdrži bližino. 

Podoben proces individuacije se odvija tudi v odnosu do vrstnikov.« (Poljšak Škraban 2004, 

str. 19) 

 

V obdobju adolescence gre torej pri vsakem posamezniku predvsem za odkrivanje lastnih 

sposobnosti in zmožnosti, pripadnost skupini, kjer bo lahko aktivno sodeloval ter razvijal 

oziroma gradil svojo identiteto.  
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Če naj posameznik identiteto razvije v polnem pomenu besede, zanj ni dovolj da 

prevzame le stališča drugih posameznikov do sebe in med seboj v človeškem 

socialnem procesu in da ta proces kot celoto vnese v svoje individualno doživljanje. 

Na isti način, kot prevzema naravnanosti drugih posameznikov do sebe in med seboj, 

mora prevzeti tudi njihova stališča do različnih področij in vidikov skupne socialne 

dejavnosti ali sklopa socialnih prizadevanj, v katerih vsi kot člani organizirane 

skupnosti ali socialne skupine sodelujejo. (Ule 2000, str. 162-163) 

 

Kot smo že zapisali, se razvoj identitete začne v otroštvu. Takrat se samorazumevanje 

vsakega posameznika precej spreminja. Na začetku »temelji predvsem na fizičnih 

karakteristikah, kasneje pa bolj na mentalnih značilnostih, idejah in željah. Otroci se začnejo 

primerjati z drugimi. Končno pa začno definirati sebe na osnovi svojih družbenih odnosov, 

vloge in pripadnosti skupini.« (Poljšak Škraban 2004, str. 21)  

 

To je tudi razlog, da se v obdobju najstništva posameznik začne vedno bolje razumeti, 

njegovo dojemanje samega sebe in njegove vloge v družbi pa postane »vedno bolj razgrajeno. 

Končno postane mladostnik dovolj zrel za integracijo različnih aspektov sebe v sistematično, 

dobro organizirano samopodobo.« (Poljšak Škraban 2004, str. 21) 

 

Identiteta torej ni hipni pojav, ampak se gradi postopoma, proces pa traja vse življenje. V 

nekaterih obdobjih bolj in drugih manj intenzivno. Gre torej za vseživljenjsko učenje in 

spoznavanje samega sebe, ki se v otroštvu začne le z delnim posnemanjem in sprejemanjem 

vzorcev, ki otroku ustrezajo v danem trenutku. Takrat otrok sprejema in se uči tistega, »kar 

mu najbolj učinkovito pomaga prebroditi razvojne krize.« (Poljšak Škraban 2004, str. 31)  

 

Proces se nadaljuje v adolescenco ter nato v odraslo dobo, vendar pa je treba poudariti, da 

identiteta »raste iz posameznih identifikacij in pri tem ni vsota vseh dotedanjih vplivov, 

ampak nova celota.« (Poljšak Škraban 2004, str. 31) 

 

Pri tem imajo pomembno vlogo tudi dejavnosti, ki se jim mladostniki posvečajo v svojem 

prostem času, med katerimi je tudi taborništvo. V primeru prostočasnih dejavnosti gre namreč 

za »areno, kjer se mladostniki lahko preizkušajo v različnih vlogah, se (na)učijo družbenih 
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norm in lahko eksperimentirajo z izzivi, s katerimi se bodo po vsej verjetnosti spopadali 

pozneje v odraslem življenju.« (Raymore in drugi, 1999)  

 

2.2.2 Kriza identitete 

V življenju se srečujemo s številnimi težavami in krizami, ki jih moramo prebroditi. Pogosto 

je uspeh spopada s krizo odvisen predvsem od nas samih in načina, kako se bomo tega lotili.  

 

Še posebej med odraščanjem, a tudi pozneje, se pogosto srečujemo s tako imenovano krizo 

identitete. Takrat se znajdemo v situaciji, ko ne vemo točno, kdo smo, kam pripadamo, kje je 

naše mesto na svetu. Zmeda oziroma kriza je običajno posledica nerazrešenih konfliktov iz 

otroštva, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov v določenem trenutku privrejo na plan. Najstnik 

ali (mlada) odrasla oseba se takrat v nasprotju z otrokom »z njimi spopada na drugačen, 

zrelejši način. Če jih uspe razrešiti, vstopi v odraslost kot integrirana osebnost z zrelo in 

pozitivno samopodobo. Nasprotno pa lahko razvije izkrivljeno in namišljeno samopodobo, 

kar vodi v tako imenovano identitetno zmedo.« (Poljšak Škraban 2004, str. 32)  

 

Takrat je pomembno, da smo obdani s pozitivnimi ljudmi oziroma smo v okolju, kjer nam je 

to omogočeno. Da bi to dosegli, ni dovolj le uspeh na poslovnem področju ali v šoli, 

ravnovesje in zadovoljstvo moramo najti tudi v zasebnem življenju.  

 

To lahko med drugim dosežemo tudi s pametno in dobrim izkoriščenim prostim časim, za 

katerega »je treba vložiti delo, postaviti zamisli in jih tudi uresničiti, ob tem pa je tudi sam 

prosti čas predvsem aktivnost, s katero uveljavljajo ljudje svoje interese in potrebe in razvijajo 

dejavnosti, s katerimi se lahko najbolje identificirajo.« (Lešnik 1982, str. 55) Na ta način 

ljudje (ponovno) najdemo svoja hotenja in hrepenenja, posledično pa tudi lažje premagamo 

krizo identitete.  

 

 

2.3 Subkultura mladih 
 

Za subkulture mladih je značilno, da »presegajo nacionalne, slojne in razredne ter končno tudi 

generacijske meje, ker si jih včasih prilastijo tudi generacije odraslih.« (Ule in Miheljak 1995, 
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str. 38) Ena izmed takšnih subkultur je tudi taborništvo, kjer sicer prevladujejo mladi, vendar 

pa določene funkcije opravljajo tudi starejši, ki s svojimi izkušnjami doprinesejo k delovanju 

posameznih taborniških društev ali celotne organizacije. Kljub temu imajo mladi še vedno 

precej avtonomije znotraj posameznih skupin, zato je subkultura mladih še kako prisotna.  

 

Samuel Eisenstadt (1964) je prvi postavil tezo o bistveni in funkcionalni vlogi 

vrstniških skupin in mladinskih subkultur za socialno vključenost mladine. Vrstniške 

skupine in mladinske kulture je imel za dejavnik stabilizacije vsega družbenega reda. 

Vrstniško združevanje po njegovem mnenju namreč omogoča premostitev in blaži 

neskladje med vse bolj popustljivo družinsko socializacijo in vedno bolj storilnostno 

usmerjeno šolsko socializacijo. Zaradi tega vse večjega neskladja se mora mlad 

človek naučiti razlikovanja in nato povezovanja obeh vrst socialnih izkušenj, tako da 

se ohranja družbeni red. Prav vrstniške skupine, ki združujejo generacijo, člane iste 

starostne skupine, omogočajo to povezovanje. 

 

Po Eisenstadtu je za osebnostno vključevanje mladih potreben odmik od družine in 

šole. Družbena funkcija vrstniških skupin je po Eisenstadtu predvsem v razširjanju 

solidarnosti iz družinskega in sorodstvenega sistema na celoten družben sistem prek 

izkušnje solidarnosti z vrstniško skupino (Eisenstadt, 1964; 45). Vrstniška kultura 

rešuje probleme mladih in s tem preprečuje, da bi mladina postala družben problem. 

(Eisenstadt v Ule 2008, str. 160) 

 

Ravno to, kar zagovarja Eisenstadt, je tisto, kar je pri taborništvu najbolj izrazito. 

Socializacija in neformalno pridobivanje znanj izven družine oziroma šolskega sistema, ki 

temelji na medsebojnem sodelovanju in druženju mladih. Otroci so samostojnejši, saj morajo 

sami postoriti ogromno reči, ki bi jih sicer starši, mladi odgovornejši, saj sprejmejo večletno 

skrb za skupino otrok, ki jo vodijo skozi vse leto na vodovih srečanjih, na eno- ali večdnevnih 

izletih in taborih.  

 

Gre namreč za to, da »mladinska kultura nudi tudi kolektivno identiteto, zgledniško skupino, 

iz katere je mogoče razviti individualno identiteto, ki je »magično« osvobojena pripisanih 

vlog doma, šole in dela. /.../ Mladi ljudje potrebujejo identiteto, ki jih  ločuje od pričakovanj 

in vlog, ki so jim jih vsilili družina, šola in delo. Ko so enkrat dosegli to ločitev, ki izreka 
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dramaturško trditev o njihovi drugačnosti od pričakovanj, ki so jim jih vsilili drugi, se čutijo 

svobodne, da odkrivajo in razvijejo, kar so.« (Brake 1983, str. 147) 

 

Ravno zaradi tega je pri združevanju mladih izredno pomembno, da so izpolnjeni faktorji, ki 

imajo poseben pomen pri sooblikovanju identitete posameznika: »bližina interesov, želja, 

nagnjenje, zadovoljstvo, razpoloženje, ki ga dajejo skupnost, skupno delo, skupna igra in pa 

potreba, da bi v skupinskem življenju premagovali svoje osebne stiske in težave.« (Žlebnik 

1975, str. 79) 

 

 

2.4 Prostovoljstvo  
 

Kot smo omenili že na začetku te magistrske naloge je v Sloveniji ogromno prostovoljskih 

društev in organizacij, ki vsaka na svoj način izboljšuje pogoje in kakovost bivanja v 

posamezni družbi. »Prostovoljne dejavnosti so torej vse vrste prostovoljnega delovanja, za 

katere je značilno, da so odprte, neplačane, posameznik pa se jih udeležuje prostovoljno, 

imajo pa neformalno izobraževalno in dodano družbeno vrednost.« (EU Youth Report 2009 v 

Lavrič 2011, str. 218)  

 

Med njimi so tudi taborniki, ki s svojim delom ne pomagajo le pri vzgoji mladih, ki jim 

nudijo okolje za razvoj znanja in socialnih veščin ter druženje s sovrstniki ne glede na njihov 

socialni status, veroizpoved in podobno, ampak tudi nudijo pomoč v primeru naravnih nesreč.  

 

Pri tem velja še posebej izpostaviti, da »prostovoljne dejavnosti zajemajo tudi norme 

avtonomnosti – predvsem razumevanje in spoštovanje  mnenja drugih oz. solidarnost do 

drugih ter drugače mislečih, pa tudi empatijo in pomoč sočloveku ter izoblikovanje lastnega 

mnenja na podlagi obveščenosti. Prostovoljno/družbeno delujoč posameznik torej poskuša 

razumeti položaj drugih, je pripravljen delovati v skladu s svojimi (prosocialnimi) načeli, 

hkrati pa je pripravljen izzvati politične elite, če ne delujejo po omenjenih načelih.« (Dalton v 

Lavrič 2011, str. 219) 
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Če prostovoljstvo ni del poslovnega načrta posameznega podjetja, običajno ljudje opravljajo 

prostovoljna dela v svojem prostem času. Tudi taborniki niso izjema, saj vodniki in vodnice 

ter drugi člani vodstva svoje delo opravljajo izključno v svojem prostem času. 

 

Definiranje prostega časa ni enostavno opravilo. Popularne percepcije se gibljejo 

med časom, ki je na razpolago, nedelovnim časom, časom zase, časom za zabavo, 

skratka prostim časom kot delom vsakodnevne rutine, ko lahko nekaj časa počneš, kar 

želiš. Na prosti čas lahko gledamo kot na rezidualni čas, torej čas, ki ostane po 

opravljenih službenih, šolskih in vsakodnevnih obveznostih (kot sta npr. spanje in 

prehranjevanje). Prosti čas lahko obravnavamo tudi kot čas, ko se ukvarjamo s 

prostočasnimi aktivnostmi, ki nudijo sprostitev in počitek, razvedrilo, zabavo in 

raznolikost, socialno in osebno izpolnitev. V tem primeru gre za uporabo časa, ne za 

čas sam. Obe razlagi lahko povežemo še s subjektivnima dimenzijama kakovosti 

izkustva in svobodne izbire. (Ule in Kuhar v Miheljak 2000, str. 69) 

 

Marsikdo bi pomislil, da bo to mnoge odvrnilo od prostovoljstva, vendar pa je »analiza 

podatkov, ki so jih zagotovile prostovoljske organizacije, vpisane v vpisnik /.../, pokazala, da 

je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo in so vodeni v vpisniku 

prostovoljskih organizacij, 84.206 (46.903 v letu 2013, v letu 2012: 54.137, v letu 2011: 

27.014), opravili pa so kar 10.056.740 ur prostovoljskega dela (6.161.795 ur v letu 2013, v 

letu 2012: 5.538.795 ur, v letu 2011: 4.296.348 ur).« (Prostovoljstvo.org, Poročilo o 

prostovoljstvu 2014)  

 

Podatke za leto 2014 je vpisalo zgolj 744 prostovoljskih organizacij, ki so skupaj opravile za 

kar »104.355.621,00 EUR organiziranega prostovoljskega dela (v letu 2013: 64.535.388).« 

(Prostovoljstvo.org, Poročilo o prostovoljstvu 2014) Ker podatkov niso vpisale vse 

prostovoljske organizacije, ne odražajo dejanskega stanja opravljenega dela, je pa seveda 

razveseljivo dejstvo, da je prostovoljstva vedno več.  
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2.5 Predhodne raziskave obravnavanega področja 
 

Po podatkih raziskave o prostovoljnih dejavnostih mladih, ki jo je leta 2010 izvedla Mladina, 

je »delež mladih, ki so 'včasih' ali 'pogosto' aktivni pri tabornikih ali skavtih, 16,6 %.« (Lavrič 

2011, str. 220) Poglobljene raziskave o tem, zakaj se mladi odločijo (p)ostati taborniki, ki bi 

bila opravljena med slovenskimi taborniki, zaenkrat ni, so se pa s proučevanjem skavtskega 

gibanja že ukvarjali v tujini.  

 

Willems in sodelavci so leta 2012 v znanstvenem članku Volunteer decisions (not) to leave: 

Reasons to quit versus functional motives to stay objavili rezultate raziskave, v kateri so 

sodelovali belgijski skavti. Kot pove že naslov članka, je bil glavni namen raziskovalcev 

ugotoviti, kaj je tisto, kar skavte navdihuje, da ostanejo del skavtskega gibanja, oziroma kaj 

jih je od tega odvrnilo. 

 

Razloge za »ostati« in »oditi« so razvrstili v šest kategorij: 

• vrednote, 

• razumevanje, učenje, pridobivanje izkušenj, 

• družabni (socialni) vidik, 

• kariera, 

• zaščita, (ne)spopadanje z lastnimi problemi, 

• vpliv na samozavest, samopodobo. 

 

Znotraj teh šestih kategorij je bilo navedeno različno število razlogov. Anketiranci so morali 

pri vsakem označiti, koliko posamezni razlog drži za njih – raziskovalci so uporabili 

sedemstopenjsko Likartovo lestvico, kjer je »–3« pomenilo, da sploh ne drži za njih, in »+3«, 

da povsem drži za njih. 

 

(Willems in drugi, 2012) 

 

2.5.1 Zakaj ostati del skavtskega gibanja? 

Rezultati raziskave so pokazali, da na odločitev, zakaj ostati del skavtskega gibanja, najbolj 

vplivajo razlogi znotraj kategorij »kariera« in »zaščita, (ne)spopadanje z lastnimi problemi«, 
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tema pa sledijo »vrednote« ter »razumevanje, učenje, pridobivanje izkušenj« in »družabni 

(socialni) vidik«, na koncu pa je kategorija »vpliv na samozavest, samopodobo«. 

 

Najpogostejša razloga znotraj posamezne kategorije, ki vplivata na to, da prostovoljci 

ostanejo del skavtskega gibanja: 

 

• Vrednote 

o Kot član skavtskega gibanja lahko sodelujem pri pomembnih družbenih temah 

in prispevam k razvoju družbe. 

o S prizadevanji v okviru skavtskega gibanja lahko pokažem, da mi ni vseeno za 

družbene probleme. 

 

• Razumevanje, učenje, pridobivanje izkušenj 

o Pridobivam izkušnje, ki jih drugje ne bi mogel dobiti. 

o Učim se neposredno iz prakse. 

 

• Družabni (socialni) vidik 

o Tudi moji najboljši prijatelji so skavti. 

o Osebam, ki niso skavti, se zdi pohvalno, da sem skavt. 

 

• Kariera 

o Kot aktiven skavt se učim prepoznavati in spoznavam ljudi, ki bi mi lahko 

pomagali na moji študijski/poklicni poti. 

o Lahko sodelujem na izobraževanjih, ki mi povečajo možnost za zaposlitev. 

 

• Zaščita, (ne)spopadanje z lastnimi problemi 

o Ko sem pri skavtih, pozabim na svoje osebne težave. 

o Ko imam težave/se ne počutim dobro, se z dejavnostmi pri skavtih zamotim in 

pozabim nanje. 
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• Vpliv na samozavest, samopodobo 

o Zaradi predanosti skavtskemu gibanju se počutim pomembnega. 

o Zaradi aktivnosti in predanosti skavtskemu gibanju imam občutek, da me 

potrebujejo. 

 

(Willems in drugi, 2012) 

 

2.5.2 Zakaj ne ostati del skavtskega gibanja? 

Rezultati raziskave so pokazali, da na odločitev, zakaj ne ostati del skavtskega gibanja, 

najbolj vplivajo razlogi znotraj kategorije »razumevanje, učenje, pridobivanje izkušenj«, ki ji 

sledijo »kariera«, »družabni (socialni) vidik«, »vrednote« in »zaščita, (ne)spopadanje z 

lastnimi problemi«. 

 

Pri razlogih, zakaj ne ostati del skavtskega gibanja, so raziskovalci osnovnih šest kategorij 

razširili na deset. Najpogostejša razloga znotraj posamezne kategorije, ki vplivata na to, da 

prostovoljci ne ostanejo del skavtskega gibanja: 

 

• Nesporazumi z drugimi skavti 

o Nisem več mogel prenašati nekaterih soskavtov. 

o Nisem se strinjal s pogledi/prepričanji nekaterih soskavtov. 

 

• Starost 

o Počutil sem se prestarega, da bi bil še vodnik/aktiven skavt. 

o Zdel se mi je primeren čas, da zadeve prevzamejo mlajši. 

 

• Premalo časa 

o Svoj čas sem želel posvetiti drugim stvarem. 

o Svoj čas sem želel posvetiti stvarem, ki bodo pomembne pozneje v mojem 

življenju. 
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• Nove priložnosti 

o Naučil sem se premalo novega. 

o Pomanjkanje izzivov. 

 

• Pomanjkanje podpore 

o Premalo podpore od »nadrejenih«, da bi lahko kar najbolje opravil svoje 

naloge in dolžnosti kot vodnik. 

o Občasno premalo vodenja oziroma usmerjanja s strani »nadrejenih«. 

 

• Osebni razvoj/napredek 

o Nisem se mogel angažirati v isti meri kot moji soskavti.  

o Nenehno sem se moral motivirati za sodelovanje na dodatnih aktivnostih. 

 

• Vrednote 

o Vrednote belgijske skavtske organizacije se ne ujemajo z mojimi pogledi na 

določene zadeve. 

o Nisem se več strinjal s politiko belgijske skavtske organizacije. 

 

• Spomini 

o Želel sem zaključiti in oditi, ko sem se imel še super, ter obdržati lepe 

spomine. 

o Za mano je bilo odlično skavtsko leto in verjetnost, da bi se kaj takšnega 

ponovilo, je minimalna, zato sem odnehal.  

 

• Načrti za prihodnje leto 

o V prihodnjem letu ne bi bil v isti ekipi voditeljev, s katerimi smo se odlično 

razumeli. 

o V prihodnjih letih ne bi bil v ekipi, v kateri bi si želel biti. 
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• Drugo 

o Želel sem se posvetiti delu/dejavnostim v drugi organizaciji. 

o Želel sem se posvetiti drugim konjičkom.  

 

(Willems in drugi, 2012) 
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3 Metodologija 

3.1 Teoretični del 

Pri pripravi in pisanju teoretičnega dela smo se odločili za pristop deskriptivne metode. Naš 

prvi korak je bilo iskanje domače in tuje literature, povezane s področjem raziskovanja. Pri 

tem smo se osredotočili predvsem na skavtsko gibanje in prostovoljstvo v povezavi z 

mladimi. 

 

Literaturo smo sprva iskali po ključnih besedah prek bibliografskega sistema Cobiss, fizično v 

v knjižnicah ter z brskanjem po spletu, nato pa smo na podlagi najdene ustrezne literature, 

zanimive za naše področje, raziskovali naprej ter širili seznam virov informacij, ki so bile 

uporabljene v teoretičnem delu. 

 

Pri iskanju in pridobivanju informacij in virov za teoretični del smo se obrnili tudi na 

slovenske tabornike, za katere smo vedeli, da so aktivni na področju izvajanja aktivnosti za 

vodnike in vodstva rodov, med katere spadajo tudi izobraževalne in motivacijske delavnice. 

Ti so nam med drugim pomagali tako, da so nas preusmerili na tujega raziskovalca, ki se je že 

ukvarjal s proučevanim področjem. Ker smo imeli na voljo samo njegove osnovne podatke 

(ime in priimek, naslov znanstvenega članka), smo prek spleta poiskali njegov elektronski 

naslov ter z njim stopili v stik prek elektronske pošte. Na ta način smo z njegovo pomočjo 

dobili dodatno literaturo, ki je bila pozneje (v analitičnem delu) ključna za primerjavo 

rezultatov naše raziskave z rezultati že obstoječe raziskave. 

 

Literaturo smo zbirali in proučevali tekom celotnega procesa nastajanja te magistrske naloge 

ter jo tako postopoma dopolnjevali in nadgrajevali.  

 

 

3.2 Analitični del 

Pri pripravi analitičnega dela magistrske naloge smo se odločili za kvantitativno 

raziskovanje. 
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Na podlagi znanstvenega članka Volunteer decisions (not) to leave: Reasons to quit versus 

functional motives to stay (Willems in drugi, 2012) in svojih hipotez, postavljenih na začetku 

raziskovalnega procesa, smo poleg dveh demografskih vprašanj oblikovali še osem vprašanj 

zaprtega in odprtega tipa, ki smo jih uporabili za spletno anketo (glej prilogo 1).  

 

Šest vprašanj je bilo enakih za vse anketirance, dve vprašanji pa sta bili prilagojeni glede na 

status anketirancev – eno vprašanje je bilo namenjeno samo aktivnim tabornikom, eno 

vprašanje pa samo ne več aktivnim tabornikom. Pri teh dveh vprašanjih smo za vrednotenje 

uporabili Likartovo lestvico, kjer so morali anketiranci na 6-stopenjski lestvici izbrati, kako 

močno posamezna trditev drži za njih (1 – zame ne drži, 6 – zame povsem drži). Za izračun 

koeficientov smo uporabili Fleiss Kappa izračun.  

 

Zgradba ankete: 

• dve uvodni demografski vprašanji (informacija o starosti in spolu 

anketirancev), 

• šest vprašanj odprtega ali zaprtega tipa za vse anketirance (1. do 5. vprašanje in 

8. vprašanje), 

• eno vprašanje za aktivne tabornike (6. vprašanje), 

• eno vprašanje za ne več aktivne tabornike (7. vprašanje). 

 

Ko je bilo oblikovanje vprašanj zaključeno, smo na spletu prek Google obrazcev (angl. 

Google Forms) oblikovali in objavili spletno anketo, povezavo do nje pa začetek junija 2015 

prek elektronske pošte poslali na 450 elektronskih naslovov aktivnih in ne več aktivnih 

tabornikov ter jih prosili, da anketo rešijo in sporočilo pošljejo tudi svojim taborniškim 

prijateljem in znancem (celotno sporočilo je na voljo v poglavju Priloge; glej prilogo 2). 

Elektronske naslove smo imeli shranjene še iz časa, ko smo bili tudi sami aktivni taborniki.  

Povezava do ankete je bila 4. junija 2015 objavljena tudi na zidu Facebook skupine Zveze 

tabornikov Slovenije4.  

Odgovore, ki smo jih uporabili za analizo, smo zbirali približno en mesec: od 1. junija do 3. 

julija 2015. Po tem datumu je v anketi sodelovalo še 14 anketirancev, ki pa v tej raziskavi 

                                                
4 https://www.facebook.com/groups/5678162004/  
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niso upoštevani, saj smo 3. julija že začeli z analizo pridobljenih podatkov. Zadnji anketiranec 

je sicer svoje mnenje oddal 24. avgusta 2015.  

Po zaključenem zbiranju podatkov za analizo smo uredili tabelo z rezultati in začeli s 

primerjavo rezultatov, v sklopu katere smo najprej proučili rezultate svoje raziskave, jih nato 

primerjali z rezultati predhodno opravljene raziskave, opisane v članku Volunteer decisions 

(not) to leave: Reasons to quit versus functional motives to stay (Willems in drugi, 2012), ter 

v nadaljevanju preverili še v izhodišču postavljene hipoteze. 

Dognanja in zaključki so zapisani v naslednjih poglavjih.  
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4 Analitični del 
 

V analitičnem delu magistrske naloge najprej opisno in grafično predstavimo rezultate 

raziskave, v kateri je sodelovalo 425 aktivnih in ne več aktivnih tabornikov. Predstavljene 

rezultate nato v nadaljevanju analiziramo in izpeljemo ugotovitve. 

 

Analitični del zaključimo s preverjanjem hipotez, postavljenih na začetku raziskovalnega 

procesa, ki jih na podlagi rezultatov in njihove analize ovržemo oziroma potrdimo.  

 

 

4.1 Predstavitev rezultatov raziskave 
 

Število članov ZTS je približno 10.000 (Časnik.si), vendar pa je treba upoštevati, da so v to 

število všteti vsi člani – od otrok in najstnikov, ki obiskujejo tedenske sestanke, in vodnikov 

ter drugih prostovoljcev, ki sodelujejo pri pripravi aktivnosti za mlajše člane. Tako točnega 

števila mladih, ki kot prostovoljci delujejo v taborniški organizaciji, ni.  

 

Prav tako ni znano niti število bivših oziroma neaktivnih tabornikov. Iz tega razloga ne 

moremo podati informacije, kolikšen je odstotek anketirancev, ki so sodelovali v naši 

raziskavi, glede na celotno populacijo. 

 

Za lažjo predstavo lahko podamo le lastno grobo oceno, koliko je trenutno aktivnih vodnikov 

in drugih mladih, ki opravljajo eno izmed funkcij v rodu, na območni ali na državni ravni. 

Taborniška skupina ali vod je načeloma sestavljena iz petih članov voda in vodnika. Seveda 

se število članov od voda do voda razlikuje – nekateri imajo člana manj, drugi nekaj članov 

več.  

 

Če torej kot povprečen vod vzamemo neko standardno taborniško ekipo za tekmovanja, ki 

šteje pet članov, je vsak šesti tabornik v Sloveniji vodnik. Če jim prištejemo še tiste mlade, ki 

niso vodniki, vendar še vedno aktivno sodelujejo v rodu ali na območju, lahko rečemo, da ima 

Zveza tabornikov Slovenije približno 2000 prostovoljcev.  
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4.1.1 Spol anketirancev 

V naši raziskavi je sodelovalo 425 aktivnih in ne več aktivnih tabornikov. Od tega je anketo 

rešilo 251 tabornic, kar predstavlja 59 % vseh anketirancev, in 174 tabornikov, kar predstavlja 

41 % vseh anketirancev. 

 

 

Slika 4.1: Spol anketirancev. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.2 Starost anketirancev 

Povprečna starost anketirancev je 25,43 let. Povprečna starost žensk je malenkost nižja od 

skupne povprečne starosti, in sicer znaša 24,78 let. Povprečna starost moških je nekoliko višja 

od skupne povprečne starosti – povprečje znaša 26,37 let. 

 

Najmlajša anketiranka je stara 12 let, najstarejša pa 50 let. Med moškimi je najmlajši 14-

letnik, najstarejši anketiranec pa ima 68 let. 
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Slika 4.2: Povprečna starost anketirancev. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

Povprečna starost vseh aktivnih tabornikov je 23,25 let. Povprečna starost aktivnih tabornic je 

malenkost nižja od skupne povprečne starosti, in sicer znaša 22,21 let. Povprečna starost 

aktivnih tabornikov je nekoliko višja od povprečne starosti vseh aktivnih tabornikov in znaša 

24,57 let. 

 

Najmlajša aktivna tabornica je stara 12 let, najstarejša pa 50 let. Med aktivnimi taborniki je 

najmlajši 14-letnik, najstarejši pa ima 63 let. 
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Slika 4.3: Povprečna starost aktivnih tabornikov. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 
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Slika 4.4: Povprečna starost neaktivnih tabornikov. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.3 Starost ob pridružitvi tabornikom 

Ko so se anketiranci pridružili tabornikom, so bili v povprečju stari 9,33 let. Povprečna starost 

ob pridružitvi tabornikov se pri ženskah in moških ne razlikuje od skupne povprečne starosti – 

pri ženskah namreč znaša 9,32 let in pri moških 9,33 let. 

 

Tako pri ženskah kot pri moških je bila najnižja vrednost 0 let, to pa pripisujemo dejstvu, da 

so bili njihovi starši taborniki, zato so tudi anketiranci že od vsega začetka redno obiskovali 

taborniške dejavnosti (seveda najprej v družbi staršev, pozneje so se priključili vodu). 
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Slika 4.5: Povprečna starost anketirancev ob pridružitvi tabornikom. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.4 Vzroki za pridružitev tabornikom 

Anketirance smo vprašali, kakšen je bil vzrok, da so se pridružili tabornikom. Odločali so se 

lahko med petimi možnimi vzroki: 

• Taborniki so bili navedeni na seznamu izvenšolskih dejavnosti in sem se odločil(a) 

preizkusiti dejavnost. 

• Starši so bili taborniki in so me vpisali oz. me navdušili nad taborniki. 

• Prijatelj tabornik me je s pripovedovanjem o dejavnostih navdušil nad taborniki, zato 

sem se jim pridružil(a). 

• S taborniki sem se srečal(a) na propagandni akciji, všeč so mi bili in zato sem se jim 
pridružil(a). 

• Drugo. 

 

Čeprav je na odločitev posameznika lahko vplivalo več dejavnikov, smo jih prosili, naj 

izberejo tisti vzrok, ki najbolj drži zanj. 

 

Največ anketirancev (33 % ali 140 anketirancev) se je tabornikom pridružilo, ker so bili tudi 

njihovi starši nekoč taborniki in so jih navdušili nad njimi. Tesno jim sledijo tisti, ki so jih 
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nad taborniki navdušili prijatelji (31 % ali 132 anketirancev), nato pa se razlike začnejo 

večati. 

 

Tako se je za pridružitev tabornikom na podlagi predstavitve taborništva na propagandni 

akciji odločilo 67 anketirancev (16 %), 34 anketirancev (8 %) pa je za taborništvo izvedelo 

prek seznama izvenšolskih dejavnosti in se odločilo, da dejavnost tudi preizkusijo. 

 

 Možnost »Drugo.« je izbralo 52 anketirancev (12 %). 

 

 

Slika 4.6: Vzroki za pridružitev tabornikom. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 
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Rezultati so pokazali, da so v povprečju pred prevzemom funkcije vodove sestanke obiskovali 

5,83 let. Pri ženskah je povprečje nekoliko nižje in znaša 5,59 let, pri moških pa višje in znaša 

6,17 let. 

 

Najkrajše časovno obdobje pred prevzemom funkcije je enako pri moških in ženskah, in sicer 

0 let, kar pomeni, da so takoj ob pridružitvi tabornikom že prevzeli eno izmed funkcij.  

 

Najdaljše časovno obdobje pri ženskah je 30 let, pri moških pa 27 let. 

 

 

Slika 4.7: Povprečni čas obiskovanja vodovih sestankov pred prevzemom prve funkcije. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 
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bile: 
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• Ker sem zaradi taborništva bolj samozavesten(a), se bolj cenim. 

• Čutil(a) sem, da lahko s prevzemom funkcije prispevam k dobrobiti in razvoju 

(lokalne) skupnosti. 

• Ko sem pri tabornikih, pozabim na svoje težave. 

• Zaradi obstoječih prijateljstev, ki so se razvila pri tabornikih, in da bi sklenil(a) še več 

poznanstev in prijateljstev. 

• Enako so storili moji sotaborniki/prijatelji. 

• Izkušnje, reference in povezave, ki mi bodo prišle prav pri iskanju zaposlitve.  

• Pridobivanje življenjskih izkušenj (v praksi), ki jih ne bi mogel(a) pridobiti nikjer 

drugje, ter posredovanje tega znanja naprej. Preizkušanje samega sebe. Vse to mi 

omogoča osebnostno rast. 

 

Največja odstopanja so se pojavila pri prvi trditvi, kjer je večina veselje do taborništva 

označila kot zelo pomemben dejavnik za prevzem funkcije. S sicer manjšimi razlikami enako 

velja za prijateljstvo in dejstvo, da pri tabornikih pozabijo na svoje osebne težave. 

 

Iz rezultatov lahko sklepamo, da sta najmanj pomembna vzroka za prevzem funkcije, da so to 

storili tudi drugi ter pridobivanje izkušenj in referenc, saj so pri teh dveh trditvah ocene 

oziroma odgovori najbolj enakomerno razporejeni.  
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Slika 4.8: Vzroki za prevzem prve funkcije. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.7 Čas opravljanja različnih funkcij 

Anketirance smo vprašali, koliko časa so opravljali različne funkcije.  
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sicer 0 let, kar pomeni, da ti anketiranci še niso prevzeli funkcije.  

 

Anketiranka, ki je najdlje opravljala različne funkcije, je (bila) aktivna 35 let, anketiranec z 
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Slika 4.9: Povprečni čas opravljanja različnih funkcij. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.8 Vzroki za vztrajanje  

Anketirance, ki so še vedno aktivni taborniki, smo vprašali, zakaj so še vedno aktivni oziroma 

opravljajo trenutno funkcijo v svojem rodu ali na območju. Prosili smo jih, naj na lestvici od 1 

do 6 označijo, koliko za njih posamezna trditev drži. Trditve so bile: 

• Taborništvo mi je zlezlo pod kožo, izjemno me veseli, zato mi ni bilo težko sprejeti 

funkcije. 

• Ker sem zaradi taborništva bolj samozavesten(a), se bolj cenim. 

• Čutil(a) sem, da lahko s prevzemom funkcije prispevam k dobrobiti in razvoju 

(lokalne) skupnosti. 

• Ko sem pri tabornikih, pozabim na svoje težave. 

• Zaradi obstoječih prijateljstev, ki so se razvila pri tabornikih, in da bi sklenil(a) še več 

poznanstev in prijateljstev. 

• Enako so storili moji sotaborniki/prijatelji. 

• Izkušnje, reference in povezave, ki mi bodo prišle prav pri iskanju zaposlitve.  
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• Pridobivanje življenjskih izkušenj (v praksi), ki jih ne bi mogel(a) pridobiti nikjer 

drugje, ter posredovanje tega znanja naprej. Preizkušanje samega sebe. Vse to mi 

omogoča osebnostno rast. 

 

Največja odstopanja opazimo pri veselju do taborništva, prijateljstvu in osebnostni rasti 

oziroma pridobivanju izkušenj v praksi, ki so tudi najpogostejši razlogi, da so anketiranci 

sprejeli funkcijo in vztrajajo v taborništvu. Naslednji najpogostejši razlogi za vztrajanje so, da 

pri tabornikih pozabijo na svoje težave, prispevajo k razvoju (lokalne) skupnosti in se bolje 

počutijo v svoji koži.  

 

Najmanj pogost vzrok, ki vpliva na odločitev, ali bodo anketiranci še naprej aktivni taborniki, 

je, da ponavljajo za svojimi sotaborniki. 

 

 

Slika 4.10: Vzroki za vztrajanje. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 
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4.1.9 Vzroki za prenehanje 

Anketirance, ki niso več aktivni taborniki, smo vprašali, zakaj so prenehali z aktivnim 

taborništvom. Prosili smo jih, naj na lestvici od 1 do 6 označijo, koliko za njih posamezna 

trditev drži. Trditve so bile: 

• Nesoglasja znotraj rodu, območja ... Imel sem občutek, da ne spoštujejo in cenijo 

mene in mojega dela. 

• Počutil sem se prestarega oz. se mi je zdelo pametneje, da naloge in aktivnosti 

prepustim naslednjim generacijam. 

• Premalo časa, svoj čas sem želel nameniti še drugim stvarem (vzelo mi je preveč 

prostega časa, taborniških obveznosti nisem mogel uskladiti s službo oz. študijem, 

želel sem se posvetiti stvarem, ki so bile zame pomembne v prihodnosti). 

• Pomanjkanje izzivov in idej – zdelo se mi je, da se ne naučim veliko novega, nisem 

imel več idej, kako prispevati k razvoju taborništva (na lokalni ravni). 

• Prevelika odgovornost. 

• Pomanjkanje motivacije in inspiracije. 

• Želel sem zaključiti, ko sem se imel še super, in ohraniti lepe spomine. 

 

Med najbolj pomembnimi dejavniki, zakaj so se anketiranci nehali aktivno ukvarjati s 

taborništvom, kar pomeni, da niso aktivno sodelovali pri pripravi dejavnosti znotraj rodu, 

območja ali na državni ravni, sta pomanjkanje časa in starost.  

 

Med najmanj pomembnimi dejavniki, zakaj so se anketiranci nehali aktivno ukvarjati s 

taborništvom, so prevelika odgovornost, pomanjkanje izzivov, nesoglasja znotraj rodu ali 

območja, pomanjkanje inspiracije oziroma želja, da zaključijo, ko so imeli še lepe spomine.  
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Slika 4.11: Vzroki za prenehanje. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

4.1.10 Navdih za delo 

Anketirance smo vprašali, kaj jih najbolj navdihuje, da ostajajo taborniki. Tiste, ki niso več 

aktivni taborniki, smo prosili, da to označijo. Aktivni taborniki so se lahko odločali med 

šestimi možnostmi: 

• Motivacijski vikend oziroma delavnice. 

• Izobraževanje oziroma delavnice za tvojo funkcijo, kjer nadgradiš svoje znanje in 

dobiš nove ideje. 

• Veselje in zadovoljstvo sotabornikov. 

• Osebno veselje in zadovoljstvo. 

• Želja po (osebnem) napredku in razvoju.  

• Sotaborniki in vaše prijateljstvo. 

 

Čeprav jih lahko navdihuje več stvari, smo anketirance prosili, naj izberejo tisto, ki najbolj 

drži zanje. 
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Za neaktivne tabornike se je opredelilo 88 anketirancev (21 %), še aktivne tabornike pa za 

delo najbolj navdihujejo sotaborniki in medsebojno prijateljstvo (31 % ali 131 anketirancev), 

temu pa sledita veselje in zadovoljstvo sotabornikov (16 % ali 67 anketirancv) ter osebno 

veselje in zadovoljstvo (14 % ali 60 anketirancev). Na koncu so se znašli motivacijski vikend 

oziroma delavnice (8 % ali 33 anketirancev), želja po (osebnem) napredku in razvoju (6 % ali 

28 anketirancev) ter  izobraževanje (4 % ali 18 anketirancev). 

 

 

Slika 4.12: Navdih za delo. 

 
Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 
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Seveda ne moremo trditi, da naši sklepi, do katerih smo prišli na podlagi rezultatov opravljene 

raziskave, zagotovo držijo za celotno populacijo, saj gre za naključni vzorec, kjer je možno, 

da so ženske zgolj bolj dovzetne za sodelovanje v raziskavi kot moški, kar pa se potem odraža 

tudi na rezultatih.  

 

Povprečna starost anketirancev je 25,43 let, vendar pa lahko več razberemo iz povprečne 

starosti aktivnih in ne več aktivnih tabornikov: 23,25 let in 32,4 let. Iz tega lahko sklepamo, 

da je največ aktivnih tabornikov starih nekje do 30 let, potem pa počasi opuščajo aktivno 

sodelovanje pri oblikovanju in realizaciji taborniških aktivnosti.  

 

Seveda so pri obeh skupinah tudi izjeme, kar pomeni, da so nekateri aktivni še zelo dolgo po 

dopolnjenem 30. letu starosti oziroma prenehajo s taborništvom, ko so še najstniki. To je 

razvidno tudi iz rezultatov raziskave, saj sta najstarejša še aktivna tabornika, ki sta sodelovala 

v njej, stara 50 (ženska) in 63 let (moški), najmlajša že neaktivna tabornika pa 16 (ženska) in 

17 let (moški). 

 

Glede na rezultate ankete se večina tabornikom pridruži v osnovni šoli (pri približno 9 letih), 

nekateri pa se jim pridružijo šele pozneje v srednješolskih in študijskih letih (najvišja starost 

ob pridružitvi je pri ženskah 22 let in pri moških 21 let) oziroma so del skavtskega gibanja že 

od začetka otroštva. To pripisujemo dejstvu, da so bili njihovi starši taborniki, zato so tudi 

anketiranci že od vsega začetka redno obiskovali taborniške dejavnosti (najprej v družbi 

staršev, pozneje so se priključili vodu in nato prevzeli funkcijo). 

 

Taborniški starši so tudi najpogostejši razlog, da so se anketiranci pridružili tabornikom, na to 

odločitev pa pomembno vplivajo še prijatelji, ki so že taborniki in so anketirance navdušili 

nad dejavnostjo. Če na odločitev o pridružitvi tabornikom še pomembno vplivajo ljudje okrog 

posameznika, ki so mu blizu, pa se mladi nasprotno pri odločanju za prevzem funkcije ne 

naslanjajo toliko na mnenje drugih, ampak odgovornosti prevzamejo zaradi sebe oziroma 

osebnih interesov in zanimanj.  

 

Najbolj pomemben razlog tako za prevzem funkcije kot tudi za vztrajanje pri prevzemanju 

odgovornosti je, da anketirance taborništvo izjemno veseli, zato jim funkcije ni bilo težko 

sprejeti niti je v nadaljevanju več let opravljati. Rezultati so namreč pokazali, da mladi v 
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povprečju različne funkcije znotraj organizacije opravljajo 6,93 let. Med anketiranci so tudi 

takšni, ki so aktivni taborniki že več deset let (pri ženskah je najdaljši staž 35 let, pri moških 

pa 40 let). 

 

Druga dva najpogostejša razloga za prevzem in vztrajanje sta osebnostna rast (pridobivanje 

izkušenj, ki jih po njihovem mnenju ne bi mogli pridobiti nikjer drugje, posredovanje 

pridobljenega znanja naprej in preizkušanje samega sebe) in pa prijateljstva, ki se spletejo pri 

tabornikih.  

 

Rezultati niti niso tako zelo presenetljivi, saj smo že v teoretičnem delu na podlagi proučene 

strokovne literature ugotovili, da je pri izgradnji osebnosti izjemno pomembno odkrivanje 

lastnih sposobnosti in zmožnosti, pripadnost skupini, kjer lahko posameznik aktivno sodeluje, 

se preizkuša v različnih vlogah, eksperimentira z različnimi izzivi, s katerimi se srečuje 

oziroma se bo srečeval v prihodnosti, ter na podlagi vsega tega razvija oziroma gradi svojo 

identiteto.  

 

Zanimivo je, da se vrstni red razlogov, zakaj so anketiranci prevzeli funkcijo in zakaj še 

vedno vtrajajo, ne razlikuje bistveno – vrstni red se zamenja le pri zadnjih dveh, lahko bi rekli 

najmanj odločilnih, razlogih (označeno v tabeli 4.1).  

 

Če svoje rezultate primerjamo z raziskavo, ki je bila opravljena leta 2012 med belgijskimi 

skavti (Willems in drugi, 2012), ugotovimo, da sta pri njih na prvem mestu kariera in zaščita 

oziroma odmik od osebnih težav. To pomeni, da je njihova največja inspiracija to, da pri 

tabornikih spoznavajo nove ljudi, ki bi jim lahko v prihodnosti pomagali na poklicni poti 

oziroma da pri tabornikih pozabijo na svoje težave.  

 

Med slovenskimi taborniki sta ta dva razloga med najmanj pomembnimi. Pri belgijskih 

skavtih šele nato sledijo vrednote ter razumevanje, učenje in pridobivanje izkušenj, ki 

nasprotno slovenske tabornike poleg samega navdušenja nad taborništvom najbolj inspirirajo.  
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Tabela 4.1: Motivi za prevzem funkcije in motivi za vztrajanje, razvrščeni po pomembnosti. 

 Motivi za prevzem 

(4. vprašanje) 

Motivi za vztrajanje 

(6. vprašanje) 

Taborništvo mi je zlezlo pod kožo, 
izjemno me veseli, zato mi ni bilo težko 
sprejeti funkcije.  

0,411 0,435 

Pridobivanje življenjskih izkušenj (v 
praksi), ki jih ne bi mogel(a) pridobiti 
nikjer drugje, ter posredovanje tega znanja 
naprej. Preizkušanje samega sebe. Vse to 
mi omogoča osebnostno rast. 

0,358 0,428 

Zaradi obstoječih prijateljstev, ki so se 
razvila pri tabornikih, in da bi sklenil(a) še 
več poznanstev in prijateljstev. 

0,292 0,357 

Čutil(a) sem, da lahko s prevzemom 
funkcije prispevam k dobrobiti in razvoju 
(lokalne) skupnosti. 

0,216 0,239 

Ker sem zaradi taborništva bolj 
samozavesten(a), se bolj cenim. 

0,214 0,227 

Ko sem pri tabornikih, pozabim na svoje 
težave. 

0,203 0,208 

Enako so storili moji sotaborniki/prijatelji. 0,169 0,178 

Izkušnje, reference in povezave, ki mi 
bodo prišle prav pri iskanju zaposlitve.  

0,167 0,183 

Vir: Cukjati, lastna raziskava (2015). 

 

Kot je bilo zapisano v drugem poglavju, se identiteta posameznika gradi postopoma, prehod 

iz otroštva v adolescenco in iz nje v odraslost pa zaznamujejo različne potrebe.  

 

Kot otroci potrebujemo varno domače okolje, v katerem se učimo s posnemanjem. V obdobju 

adolescence se želimo osamosvojiti, se preizkusiti v različnih vlogah in izzivih, da bi se kar 

najbolje pripravili na odraslo dobo, ko bomo lahko usvojeno še nadgradili ter nadaljevali z 

oblikovanjem identitete.  
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Zato ne čudi, da je najpomembnejši dejavnik, zakaj so se anketiranci nehali aktivno posvečati 

taborništvu, da so želeli svoj čas nameniti drugim stvarem. Zaključku aktivnega taborništva 

sta poleg tega najpogosteje botrovala še razloga, da so se anketiranci počutili prestari ter da 

jim je začelo primanjkovati motivacije in inspiracije. 

 

Za razliko od slovenskih tabornikov je pri belgijskih skavtih najpomembnejši razlog za 

zaključek aktivnega udejstvovanja v skavtski organizaciji, da so želeli zaključiti, ko so se še 

imeli odlično, saj so želeli ohraniti lepe spomine. Na drugem mestu so nesoglasja znotraj 

rodu, območja ..., šele nato pa sledita pomanjkanje časa in starost.  

 

Da bi lahko na podlagi rezultatov pripravili predloge za ohranitev oziroma povečanje števila 

aktivnih članov, smo anketirance vprašali, kaj jih najbolj inspirira za delo.  

 

Rezultati so precej povezani z rezultati o motivih za prevzem funkcije in njeno nadaljnje 

opravljanje, saj največ anketirancev navdih najde ravno v sotabornikih in prijateljstvu (39 % 

tabornikov, ki se pri tem vprašanju niso opredelili kot neaktivni taborniki), kar še poudari 

vlogo sprejetosti pri razvoju pozitivne samopodobe in dobro osnovo za oblikovanje identitete.  

 

Temu sledijo:  

• veselje in zadovoljstvo sotabornikov (20 %),  

• osebno veselje in zadovoljstvo (18 %), 

• motivacijski vikend oziroma delavnice (10 %), 

• želja po (osebnem) napredku in razvoju (8 %), 

• izobraževanje oz. delavnice za tvojo funkcijo, kjer nadgradiš svoje znanje in dobiš 

nove ideje (5 %). 

 

Iz tega je razvidno, da mladi od taborništva pričakujejo oziroma si želijo pristne medosebne 

odnose, lastno zadovoljstvo in neformalno učenje prek druženja s sebi podobno mislečimi, 

šele nato pa pridejo na vrsto formalna izobraževanja.  
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4.2.1 Opomba k analizi vprašanj 6, 7 in 8 

Pri vprašanjih 6 in 7 ter 8 je prišlo do razlik pri opredeljevanju anketirancev za aktivne in 

neaktivne tabornike.  

 

Vprašanje 6 je bilo namreč namenjeno samo aktivnim tabornikom, nanj pa so v celoti 

odgovorili 303 anketiranci.  

 

Vprašanje 7 je bilo namenjeno samo neaktivnim tabornikom, nanj je odgovorilo 112 

anketirancev.  

 

Pri vprašanju 8 so aktivni taborniki odgovorili na vprašanje, neaktivni pa se zgolj opredelili za 

neaktivne tabornike. To je storilo 88 anketirancev.  

 

Iz tega je razvidno, da se število (ne)aktivnih tabornikov pri teh vprašanjih razlikuje. 

Domnevamo, da je do razlike prišlo, ker so nekateri anketiranci površno prebrali vprašanje in 

so pri zadnjem vprašanju kljub navodilom navedli, kaj jih je motiviralo za delo, ko so še bili 

aktivni taborniki, namesto da bi označili, da niso več aktivni.  

 

Kljub temu smo pri analizi upoštevali vse odgovore, saj smo mnenja, da lahko pri oblikovanju 

predlogov za nadaljnje delo v ZTS uporabimo tudi mnenja neaktivnih tabornikov. 

 

 

4.3 Preverjanje hipotez 
 

Na podlagi rezultatov ankete in njihove analize v nadaljevanju preverimo, ali v izhodišču 

postavljene hipoteze držijo ali ne.  

 

4.3.1 Hipoteza 1 

H1: Najpogostejši razlog za prevzem različnih funkcij in odgovornosti pri večini mladih v 

taborniški organizaciji je, da jih taborništvo veseli. 
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Na podlagi analize in primerjave rezultatov sklepamo, da je najpomembnejši razlog, zakaj se 

mladi odločijo za prevzem različnih funkcij in odgovornosti, ki jih te prinašajo, ravno veselje 

do taborništva.  

 

Da ta trditev najbolj drži za njih (ocena 6), je namreč od 425 označilo kar 246 anketirancev 

(58 %), oceno 5 pa je izbralo 109 anketirancev (26 %). Deleži so pri drugih trditvah oziroma 

dejavnikih precej nižji, zato na podlagi teh rezultatov hipotezo potrjujemo.  

 

4.3.2 Hipoteza 2 

H2: Najpogostejši razlog za nadaljevanje dela večine mladih v taborniški organizaciji je, da s 

prevzemanjem odgovornosti in nalog pridobivajo izkušnje, ki jim koristijo tudi na drugih 

področjih, s tem pa jim je omogočena tudi osebnostna rast. 

 

Vrstni red oziroma pomembnost razlogov za nadaljevanje dela mladih v taborniški 

organizaciji se, kot je bilo napisano v prejšnjem poglavju, ne razlikuje bistveno od vrstnega 

reda razlogov za prvotni prevzem funkcije. 

 

Tako je veselje do taborništva (0,435) sicer še vedno najbolj pomemben razlog, da se mladi 

odločijo za prevzem različnih funkcij in odgovornosti, ki jih te prinašajo, vendar pa mu je, ko 

se mladi odločajo o nadaljevanju opravljanja svojih funkcij, tesno za petami pridobivanje 

življenjskih izkušenj v praksi v kombinaciji s posredovanjem pridobljenega znanja drugim in 

preizkušanjem samega sebe, kar anketirancem omogoča osebnostno rast (0,428).  

 

To nakazuje, da se prioritete vseeno malenkost spremenijo in pozneje ne gledajo zgolj na to, 

da jim je dejavnost všeč, ampak tudi na to, kaj se bodo pri tem koristnega naučili ter kako 

bodo lahko pridobljeno znanje uporabili v prihodnosti. 

 

Druga izhodiščna hipoteza torej ni pravilna, vendar jo zavračamo s komentarjem, da gre za 

zelo majhno razliko v pomembnosti dveh dejavnikov, ki vplivata na prevzem funkcije. V 

primeru, da bi rezultate raziskave upoštevali pri oblikovanju strategije za delovanje ZTS v 

prihodnosti, priporočamo, da se oba dejavnika upoštevata enako.  
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4.3.3 Hipoteza 3 

H3: Najpogostejši razlog, da mladi prenehajo z delom v taborniški organizaciji, je, da nimajo 

več dovolj časa (spremenijo se jim prioritete v življenju).  

 

Na podlagi analize in primerjave rezultatov sklepamo, da je najpomembnejši razlog, zakaj se 

mladi odločijo, da se bodo prenehali aktivno ukvarjati s taborništvom, ker imajo za to premalo 

časa, saj ga želijo posvetiti drugim stvarem, ki so zanje bolj pomembne v prihodnosti.  

 

Da ta trditev najbolj drži za njih (ocena 6), je namreč od 112 označilo kar 33 anketirancev (29 

%), oceno 5 pa je izbralo 31 anketirancev (28 %), kar že predstavlja dobro polovico vseh. 

Deleži so pri drugih trditvah oziroma dejavnikih precej nižji, zato na podlagi teh rezultatov 

hipotezo potrjujemo. 

 

4.3.4 Hipoteza 4  

H4: Za prevzem funkcij in odgovornosti v taborniški organizaciji se odloči več žensk. 

 

V anketi, ki smo jo opravili med 425 aktivnimi in ne več aktivnimi taborniki, je bilo 251 

žensk, kar predstavlja 59 % vseh anketirancev, in 174 moških, kar predstavlja 41 % vseh 

anketiranih.  

 

Na podlagi rezultatov opravljene raziskave zato sklepamo, da je naša izhodiščna hipoteza, v 

kateri smo predvidevali, da se za prevzem funkcij in odgovornosti v taborniški organizaciji 

odloči več žensk, pravilna. 
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5 Zaključek 
 

V tem poglavju najprej povzamemo ugotovitve, do katerih smo prišli na podlagi analize 

rezulatov iz prejšnjega poglavja, nato pa iz njih izpeljemo predloge, kaj bi lahko ZTS storila, 

da obdrži čim več prostovoljcev – tako aktivnih kot tudi tistih, ki bi samo občasno sodelovali 

pri posameznih projektih.  

 

Poglavje zaključimo s predstavitvijo omejitev raziskave in težav, s katerimi smo se soočali 

med raziskovalnim procesom, ter podamo tudi predloge za morebitno nadaljnje raziskovanje 

v prihodnosti.  

 

 

5.1 Povzetek ugotovitev 
 

Na podlagi analize rezultatov ugotavljamo, da je ravno skavtska metoda vzgoje, ki temelji na 

učenju in delu v skupini (s sovrstniki), kjer pride do izraza predvsem praksa, največji motiv, 

da se mladi odločajo za taborništvo ter prevzem funkcij in odgovornosti v njegovem okviru. S 

tem dobijo za razvoj identitete še kako pomemben občutek pripadnosti, sprejetosti in 

koristnosti, hkrati pa so del okolja, kjer se lahko preizkušajo v različnih vlogah, v katerih se 

sicer ne bi mogli. Nabor funkcij, med katerimi lahko izbirajo in jim omogočajo pridobivanje 

raznovrstnih izkušenj, ki jim pridejo oziroma bodo prišle prav v življenje, je širok:  

 

• Vodnik, ki skrbi za skupino otrok, ima predvsem vzgojno funkcijo, vendar pa pri tem 

razvija še zmožnost empatije, organizacijske sposobnosti, ko organizira vodove 

sestanke, izlete in podobno, sposobnost, da prevzame odgovornost za svoja dejanja in 

druge ljudi, ki so mu zaupani, skrb za sočloveka. 

 

• Načelnik in starešina rodu skrbita, da delo poteka nemoteno. Vodnikom in drugim 

članom rodu sta na voljo, ko prosijo za pomoč, hkrati pa morata imeti ves čas nadzor 

nad dogajanjem ter znati sama presoditi, kdaj je treba ukrepati, da ne bo prišlo do 

zapletov. Če do njih vseeno pride, sta to osebi, ki skupaj ponovno vzpostavita red. S 

tem mladi krepijo svoje vodstvene sposobnosti ter odzivanje na krizne razmere, kar 
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jim omogoča, da so tudi v drugih (netaborniških) situacijah bolj suvereni in 

samozavestni pri reševanju težav in konfliktov, hkrati pa se učijo še sodelovanja in 

sklepanja kompromisov.  

 

• Blagajnik, tajnik, gospodar, bolničar ... so funkcije, kjer mladi usvajajo bolj 

specifična znanja. Od administrativnih (prijavljanje na razpise, zbiranje prijav na 

različne izlete in podobno) in finančnih (vodenje prihodkov in odhodkov, določanje 

proračuna za posamezni izlet, določanje prispevka udeležencev za posamezni izlet, da 

se pokrijejo vsi stroški) do organizacijskih (dogovarjanje s ponudniki, priprava 

programa) in upravljalskih (skrb za opremo, prostore). 

 

Kot so pokazali tudi rezultati raziskave, mladim največ pomeni to, da prek teh in podobnih 

funkcij pridobivajo znanja in izkušnje, ki jih sicer ne bi mogli, saj bi veliko nalog prevzele od 

njih bolj izkušene osebe. Tako pa se morajo naučiti sami poskrbeti zase.  

 

To je opazno že pri malih otrocih, ki celotno taborjenje sami pospravljajo svoj šotor, 

pomivajo posodo in skrbijo za osebno higieno. Ko pa ob koncu taborjenja pridejo ponje starši, 

v trenutku pozabijo na vse in skrb za našteto v celoti preložijo nanje. Zato je pomembno, da 

imajo otroci in mladi priložnost, da se izkažejo in dokažejo v različnih situacijah ter čim bolj 

razvijejo svoje potenciale.  

 

Kot lahko sklepamo iz rezultatov raziskave, je ta priložnost tudi eden izmed glavnih razlogov, 

da mladi vztrajajo v taborništvu. Ugotavljamo namreč, da nimajo težav z inspiracijo za 

prostovoljstvo v okviru skavtskega gibanja, ampak ravno nasprotno – navdih črpajo predvsem 

iz dejavnosti same, dobrega počutja in medosebnih odnosov. Aktivno udejstvovanje prekinejo 

šele takrat, ko zaradi pomanjkanja časa ne morejo več opravljati vseh obveznosti.  

 

 

5.2 Predlogi 
 

Naš predlog je, da se ZTS še naprej trudi slediti svoji viziji vseživljenjskega učenja s 

poudarkom na praktičnih izkušnjah. Glede na rezultate, kjer se je izkazalo, da mladim res 
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veliko pomeni zadovoljstvo sotabornikov in dobri medsebojni odnosi, bi bilo koristno (še 

bolj) spodbujati ravno to.  

 

Seveda je povezovanje sotabornikov ter spodbujanje k udeležbi državnih in mednarodnih 

akcij, kjer imajo priložnost spoznati tudi tabornike iz drugih krajev, bolj domena posameznih 

rodov, vendar lahko tudi ZTS kot krovna organizacija pomaga pri spodbudi. Prvi koraki so že 

narejeni, saj so bile leta 2013 končane Drobtinice duhovnosti (Zveza tabornikov Slovenije, 

2013), knjižica z idejami za razvoj duhovnosti, s prisotnostjo na družabnih omrežjih ter 

rednim obveščanjem rodov o različnih taborniških dogodkih v Sloveniji in po svetu prek 

elektronske pošte pa je poskrbljeno, da so vsi taborniki vedno na tekočem z vsemi možnostmi, 

ki so jim na razpolago za druženje, izobraževanje ter sodelovanje pri družbeno koristnih in 

humanitarnih projektih, kot je na primer družbeno odgovoren projekt Obnovimo slovenske 

gozdove.  

 

ZTS je v sodelovanju s strokovnim partnerjem Zavodom za gozdove Slovenije do sedaj 

posadila že 20.000 sadik dreves ter tako vsaj delno popravila škodo, ki jo je v slovenskih 

gozdovih povzročil lanski žledolom. Pri sadnji je do sedaj sodelovalo kar 700 prostovoljcev 

(Obnovimo slovenske gozdove). 

 

Nekaj nasvetov oziroma smernic za večje zadovoljstvo prostovoljcev oziroma kako ustrezno 

prilagoditi način dela, da to dosežemo, je predstavljenih tudi v članku The Volunteer 

Satisfaction Model: A Practical Framework to Improve Volunteer Management Practices 

(Willems, 2013), ki je odlična osnova za uvajanje sprememb v prostovoljske organizacije z 

namenom, da bi zadržale čim več zadovoljnih prostovoljcev. 

 

V njem dobimo ideje, kako povečati zadovoljstvo prostovoljcev na petih glavnih področjih, 

kar izjemno pozitivno in pomembno vpliva na pripadnost organizaciji, posledično pa tudi na 

željo po delu ter prevzemanje funkcij in odgovornosti. Gre za to, da organizacija 

posameznikom omogoči: 

• zadovoljstvo ob dobro opravljeni nalogi (možnost za organizacijo dogodkov ali 

aktivnosti), 

• zadovoljstvo na družabnem področju (možnost za spoznavanje novih ljudi, druženje s 

podobno mislečimi), 
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• zadovoljstvo ob priznavanju zaslug (možnost za izboljšanje samopodobe s tem, ko 

okolica prepozna zasluge posameznika in ga za to pohvali, nagradi), 

• zadovoljstvo ob učenju novih stvari (možnost za nadgrajevanje znanja in razvijanje 

sposobnosti),  

• zadovoljstvo ob pričakovanju nečesa (možnost, da skupaj načrtujejo prihodne projekte 

in z veseljem pričakujejo rezultate svojega dela). 

(Willems, 2013) 

 

Kot smo že napisali, je več konkretnih primerov in predlogov na voljo v članku The Volunteer 

Satisfaction Model: A Practical Framework to Improve Volunteer Management Practices 

(Willems, 2013). 

 

5.3 Omejitve raziskave 

Za raziskovanje tega področja smo se odločili, ker je ta tema za nas zanimiva predvsem zaradi 

dejstva, da smo bili tudi sami aktivni člani ZTS. Po eni strani je bila to prednost, saj dobro 

poznamo delovanje taborniške organizacije in smo imeli hkrati dostop do velikega števila 

elektronskih naslovov, kar nam je omogočilo, da smo pridobili veliko število izpolnjenih 

anket. Po drugi strani smo zaradi pozitivne naravnanosti do taborništva v celotnem procesu 

pisanja in raziskovanja težko vedno obdržali popolno objektivnost do obravnavanega 

področja.  

 

Kljub temu smo se trudili, da bi čim bolj objektivno predstavili prostovoljstvo v taborniški 

organizaciji in njegov vpliv na mlade. To je bilo veliko lažje zagotoviti z anonimno anketo, 

saj bi lahko v primeru kvalitativne raziskave popolnoma podzavestno s svojim mnenjem hitro 

vplivali na mnenje intervjuvanca, ko bi se pogovarjali o taborništvu in vseh doživetjih.  

 

Pomanjkljivost kvantitativnega raziskovanja, za katerega smo se odločili, je, da anketiranec v 

primeru, ko vprašanja ne razume najbolje, ne more vprašati izpraševalca za dodatna pojasnila, 

ali pa anketiranci pri izpolnjevanju ankete kaj spregledajo, zato so lahko odgovori nepopolni 

in jih ne moremo upoštevati. 
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V našem primeru se je to zgodilo pri 6. in 7. vprašanju, kjer zaradi nepopolnih oziroma 

manjkajočih odgovorov (nekaj anketirancev je pozabilo ovrednotiti vse trditve pri 

posameznem vprašanju, zato so bile tudi ovrednotene neuporabne) nismo mogli upoštevati 

vseh. Tako smo pri 6. vprašanju lahko upoštevali samo 303 ankete in pri 7. vprašanju 112 

anket, kar pomeni, da smo »izgubili« 10 anketirancev. 

 

Kljub temu smo s kvantitativno raziskavo dobili bolj zanesljive in relevantne podatke, saj ni 

bilo vpliva izpraševalca na intervjuvanca, vendar pa smo z izbiro kvantitativnega raziskovanja 

izpustili priložnost, da bi od sodelujočih v raziskavi izvedeli še kaj več, dobili koristne 

informacije, po katerih nismo neposredno spraševali, a bi bile kljub temu zanimive za našo 

raziskavo in morda celo odprle nove možnosti za nadaljnje raziskovanje.  

 

Na začetku raziskovalnega procesa smo se srečali tudi s težavo, da nismo našli primerne 

raziskave, ki bi že obravnavala proučevano področje. Raziskav v povezavi s skavtskim 

gibanjem in vplivom, ki ga ima na različne stvari, je sicer kar nekaj, vendar med iskanjem in 

zbiranjem literature za teoretični del nismo naleteli na nobeno primerno, ki bi se ukvarjala z 

našim področjem raziskovanja. 

 

Za ustrezno raziskavo nam je povedala šele ena izmed slovenskih tabornic, Katarina De Bock, 

ki je v okviru Inštruktaže (temeljni in nadaljevalni tečaj za vodje taborniških enot; 

izobraževanje v okviru ZTS) vodila delavnico o motivaciji prostovoljcev.  

 

Na podlagi osnovnih podatkov, ki jih je imela (imena in priimka avtorja ter naslova enega 

izmed člankov; Jurgen Willems), smo na spletu poiskali njegov elektronski naslov. Ko smo 

od njega dobili odgovor, da je prava oseba in je raziskoval prostovoljstvo v okviru skavtskega 

gibanja, smo ga prosili za gradivo, ki nam ga je poslal in pripisal, da z veseljem odgovori na 

morebitna vprašanja, če bi jih imeli. 

 

 

5.4 Možnosti raziskovanja v prihodnosti 

Ob zaključku raziskave in ugotovitvi, da mladih ni strah prevzeti odgovornosti, temveč se za 

to odločajo iz veselja do same dejavnosti (taborništva) ter zadovoljstva, ki jim ga opravljanje 
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različnih funkcij prinese, se sprašujemo, kaj bi lahko storili, da bi mladi tudi pozneje, ko 

aktivnega taborništva ne zmorejo več usklajevati z drugimi obveznostmi oziroma prioritetami, 

kot so na primer družina, služba in podobno, še vedno sodelovali pri vsaj nekaj aktivnostih. S 

svojimi izkušnjami in znanjem bi namreč lahko pomembno pripomogli k razvoju in boljši 

prepoznavnosti taborništva. 

 

Ena izmed možnosti je občasno vključevanje teh »bivših« tabornikov v različne dejavnosti. 

Mnogi rodovi to že počnejo, ko jih na primer čez vikend povabijo na svoje taborjenje ali 

druge akcije. To bi bilo možno še nadgraditi in jih povabiti tudi k sodelovanju pri projektih 

čez leto, kot je na primer sodelovanje pri organizaciji tekmovanj, sodelovanje na 

specialističnih tečajih (na primer kot gostujoči predavatelji), vodenje katerega od sestankov na 

vodniški šoli, ki služi kot priprava na vodniški tečaj, in podobno.  

Je pa to zanimivo področje za nadaljnje raziskave, v katerih bi ugotavljali, v kolikšni meri bi 

želeli biti »bivši« taborniki še aktivni in kaj bi jih pri tem najbolj zanimalo – zgolj druženje, 

pomoč pri pripravi aktivnosti in podobno.  

 

Eno izmed zanimivih področij nadaljnjega raziskovanja bi bilo tudi proučevanje prisotnosti 

tabornikov na različnih območjih oziroma regijah v Sloveniji in ugotoviti razloge, zakaj so 

ponekod bolje zastopani in drugod slabše ter tudi na podlagi teh ugotovitev izboljšati stanje v 

regijah, kjer niso tako dobro zastopani.  

 

5.5 Prispevek dela 

Področje prostovoljstva in skavtskega gibanja je v Sloveniji zelo slabo raziskano, zato je 

največja akademska vrednost te magistrske naloge, da obravnava področje, ki še ni bilo 

temeljito raziskano, bi pa lahko na podlagi rezultatov raziskav pomembno pripomogli k dvigu 

kakovosti dela, saj bi znali bolje upoštevati interese vseh deležnikov – otrok, ki obiskujejo 

tabornike, njihovih staršev, vodnikov in drugih prostovoljcev ZTS (ali druge podobne 

organizacije). 

 

V tujini so se raziskovanja skavtskega gibanja že lotili v korelaciji z različnimi temami, kot so 

vpliv skavtstva na kakovost življenja, pomen neformalnega izobraževanja, skavtstvo in 

spodbujanje oziroma prispevek k trajnosti ... Mi smo se v magistrski nalogi omejili na tiste 
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raziskave, v katerih so proučevali enako ali sorodno področje kot mi, torej inspiracijo za 

prostovoljstvo v skavtski organizaciji in vpliv skavtskega gibanja na družbo, je pa tujih 

raziskav v povezavi s skavtskim gibanjem kar nekaj. Vsem je skupno to, da proučujejo vpliv 

skavtskega gibanja na posameznike in družbo ter prenos dobrih praks iz enega v drugo okolje.  

 

S tovrstnimi raziskavami bi najbolj pridobili ne samo taborniki, ampak tudi lokalne skupnosti, 

kjer so dejavni. S tem v mislih smo se raziskovanja lotili tudi mi. Eden izmed naših osnovnih 

namenov raziskovanja je bil, da ima ta naloga tudi aplikativno vrednost. Skavtski organizaciji 

smo želeli omogočiti vpogled v mnenje njenih članov, da bi lahko izboljšala svoje procese in 

delovanje ter tako dvignila zadovoljstvo med prostovoljci in preprečila upad članstva oziroma 

ga povečala.  

Z raziskavo smo namreč ugotovili, kaj najbolj navdihne mlade, da prevzamejo funkcijo, in kaj 

je tisto, kar jih prepriča, da jo obdržijo. Na ta način bodo lahko na ZTS veliko lažje prilagodili 

dejavnosti, program in strategijo, saj bolj natančno vedo, čemu morajo posvetiti več 

pozornosti.  
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Priloge 

 
Priloga 1: Anketni vprašalnik 
Spol: 

a. ženski 

b. moški 

Starost: _______ 

 

• Koliko si bil(a) star(a), ko si se pridružil(a) tabornikom? __________ 

 

• Zakaj si se odločil(a), da postaneš tabornik(ca)? Čeprav morda zate velja več 

odgovorov, prosim označi tistega, ki najbolj drži zate.  

a. Taborniki so bili navedeni na seznamu izvenšolskih dejavnosti in sem se odločil(a) 

preizkusiti dejavnost.  

b. Starši so bili taborniki in so me vpisali oz. me navdušili nad taborniki. 

c. Prijatelj tabornik me je s pripovedovanjem o dejavnostih navdušil nad taborniki, 

zato sem se jim pridružil(a).  

d. S taborniki sem se srečal(a) na propagandni akciji, všeč so mi bili in zato sem se 

jim pridružil(a). 

e. Drugo. 

 

• Koliko let si obiskoval(a) vodove sestanke, preden si prevzel(a) eno izmed funkcij 

v rodu (npr. pomočnik vodnika, vodnik, načelnik, gospodar, tajnik, blagajnik 

itn.)? ___________ 

 

• Zakaj si prevzel(a) prvo izmed funkcij v rodu ali na območju?  Pri vsaki trditvi 

ustrezno označi: 1 – zame ne drži, 6 – zame povsem drži. 

a. Taborništvo mi je zlezlo pod kožo, izjemno me veseli, zato mi ni bilo težko 

sprejeti funkcije.  



 

b. Ker sem zaradi taborništva bolj samozavesten(a), se bolj cenim. 

c. Čutil(a) sem, da lahko s prevzemom funkcije prispevam k dobrobiti in razvoju 

(lokalne) skupnosti. 

d. Ko sem pri tabornikih, pozabim na svoje težave. 

e. Zaradi obstoječih prijateljstev, ki so se razvila pri tabornikih, in da bi sklenil(a) še 

več poznanstev in prijateljstev. 

f. Enako so storili moji sotaborniki/prijatelji. 

g. Izkušnje, reference in povezave, ki mi bodo prišle prav pri iskanju zaposlitve.  

h. Pridobivanje življenjskih izkušenj (v praksi), ki jih ne bi mogel(a) pridobiti nikjer 

drugje, ter posredovanje tega znanja naprej. Preizkušanje samega sebe. Vse to mi 

omogoča osebnostno rast. 

 

• Koliko časa že opravljaš različne funkcije v rodu? Primer: najprej 5 let vodnik + 

pozneje še 3 leta načelnik = 8 let opravljanja različnih funkcij. __________ 

 

• VPRAŠANJE ZA AKTIVNE TABORNIKE: Zakaj si še vedno aktiven(a) 

tabornik(ca) oz. opravljaš trenutno funkcijo? Pri vsaki trditvi ustrezno označi: 1 

– zame ne drži, 6 – zame povsem drži. 

a. Taborništvo mi je zlezlo pod kožo, izjemno me veseli, zato mi ni bilo težko 

sprejeti funkcije.  

b. Ker sem zaradi taborništva bolj samozavesten(a), se bolj cenim. 

c. Čutil(a) sem, da lahko s prevzemom funkcije prispevam k dobrobiti in razvoju 

(lokalne) skupnosti. 

d. Ko sem pri tabornikih, pozabim na svoje težave. 

e. Zaradi obstoječih prijateljstev, ki so se razvila pri tabornikih, in da bi sklenil(a) še 

več poznanstev in prijateljstev. 

f. Enako so storili moji sotaborniki/prijatelji. 

g. Izkušnje, reference in povezave, ki mi bodo prišle prav pri iskanju zaposlitve.  

h. Pridobivanje življenjskih izkušenj (v praksi), ki jih ne bi mogel(a) pridobiti nikjer 

drugje, ter posredovanje tega znanja naprej. Preizkušanje samega sebe. Vse to mi 

omogoča osebnostno rast. 



 

 

• VPRAŠANJE SAMO ZA NEAKTIVNE TABORNIKE: Zakaj nisi več 

aktiven(a) tabornik(ca)? Pri vsaki trditvi ustrezno označi: 1 – zame ne drži, 6 – 

zame povsem drži. 

a. Nesoglasja znotraj rodu, območja ... Imel sem občutek, da ne spoštujejo in cenijo 

mene in mojega dela. 

b. Počutil sem se prestarega oz. se mi je zdelo pametneje, da naloge in aktivnosti 

prepustim naslednjim generacijam. 

c. Premalo časa, svoj čas sem želel nameniti še drugim stvarem (vzelo mi je preveč 

prostega časa, taborniških obveznosti nisem mogel uskladiti s službo oz. študijem, 

želel sem se posvetiti stvarem, ki so bile zame pomembne v prihodnosti). 

d. Pomanjkanje izzivov in idej – zdelo se mi je, da se ne naučim veliko novega, 

nisem imel več idej, kako prispevati k razvoju taborništva (na lokalni ravni). 

e. Prevelika odgovornost. 

f. Pomanjkanje motivacije in inspiracije. 

g. Želel sem zaključiti, ko sem se imel še super, in ohraniti lepe spomine. 

 

• Včasih zmanjka energije in volje za delo, ki ga prostovoljno opravljaš kot 

tabornik(ca). Kaj te takrat ponovno postavi na noge in ti da zagona? Čeprav 

morda zate velja več odgovorov, prosim označi tistega, ki najbolj drži zate (če 

nisi več aktiven(a), označi odgovor »g«). 

a. Motivacijski vikend oz. delavnice. 

b. Izobraževanje oz. delavnice za tvojo funkcijo, kjer nadgradiš svoje znanje in dobiš 

nove ideje. 

c. Veselje in zadovoljstvo sotabornikov. 

d. Osebno veselje in zadovoljstvo. 

e. Želja po (osebnem) napredku in razvoju.  

f. Sotaborniki in vaše prijateljstvo.  

g. Nisem več aktiven(a) tabornik(ca). 

 

 



 

Priloga 2: E-sporočilo – vabilo k reševanju ankete 
 

Zadeva sporočila: Taborniki, prosim za vašo pomoč 

 

Jedro sporočila: 

Aktivni in malo manj aktivni taborniki, zdravo, 

 

moje ime je Barbara. Včasih vodnica in načelnica RDR Medvode, danes pa samo še zunanja 

opazovalka dogajanja v našem rodu. Ampak saj veste – enkrat tabornik, vedno tabornik, zato 

si tudi pri izbiri teme za magistrsko nalogo nisem mogla kaj, da ne bi ostala v taborniških 

vodah. 

 

Zato pa sedaj potrebujem tudi malo vaše pomoči. Ker nisem želela samo teoretizirati, ampak 

v samo magistrsko vnesti tudi nekaj dogajanja iz taborniškega sveta, vas prosim za vaše 

mnenje o tem, zakaj (p)ostati tabornik. 

 

Izpolnjevanje anonimnega vprašalnika vzame 5 do 10 minut vašega časa (7 vprašanj), jaz pa 

bom z vašim mnenjem lažje utemeljila, zakaj je tako fajn biti tabornik ;) Zelo bom vesela, če 

spodnjo povezavo do vprašalnika delite tudi z drugimi (bivšimi) sotaborniki. 

 

DELI SVOJE MNENJE IN IZKUŠNJE 

https://docs.google.com/forms/d/1EVo8TnAPLlxg86_pW0_WQ_iSAf_QkaBKKCtiYWWkQ

Z8/viewform?usp=send_form 

  

Hvala in BP, 

Barbara 

  

P. S. Če te7 rezultati zanimajo, mi odpiši in ti jih pošljem po zaključku raziskave. 

                                                
7 Nenapisano taborniško pravilo je, da se vsi ne glede na starost in funkcijo med seboj tikajo. 


