
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH KATOLIŠKIH  

SKAVTINJ IN SKAVTOV  

 

 

 

Združenje slovenskih katoliških skavtov ima sedež v Ljubljani. Ustanovljeno je bilo leta 1990 na 

temeljih predvojnega slovenskega skavtstva. Gre za povsem samostojno društvo s kar okrog 

4300 člani, ki, temelječ na prostovoljni dejavnosti, skrbi za vzgojo mladih.  

 

Skavtsko gibanje nikakor ni nov pojav, saj ga je že v začetku 20. stoletja ustanovil Robert 

Baden-Powell, skavti po vsem svetu pa se še danes ravnajo po njegovih načelih. V Združenju 

slovenskih katoliških skavtov in skavtinj ni nič drugače. Njihov osnovni cilj je prispevati k 

polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju mladih, da bi ti lahko 

postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih 

skupnosti.  

 

Mladi člani Združenja – od osemletnikov do tistih, ki so starejši od dvajset let – so razdeljeni v 

štiri starostne skupine. Vzgoja je v vsaki starostni skupini prilagojena zrelosti njenih članov, a 

vedno temelji na devetih skavtskih vrednotah. Voditeljem je pri tem v pomoč skavtska metoda, 

ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo 

samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. 

 

V okviru Združenja vsako leto poteka več kot 400 večdnevnih zimovanj in poletnih taborov pa 

tudi drugih dejavnosti, ki so dopolnilo šoli. Hkrati Združenje letno organizira okrog 12 

usposabljanj za mladinske voditelje in prostovoljce.  

 

Med odmevnejšimi projekti je Dan zemlje, v okviru katerega se vsako leto po Sloveniji zvrsti 

več kot 40 čistilnih akcij. Zelo znana je tudi Luč miru iz Betlehema, mednarodna decembrska 

skavtska akcija z namenom širjenja miru, medsebojne povezanosti, strpnosti in sodelovanja 

med ljudmi. Vsako leto se 1000 skavtov pomeri na orientacijskem tekmovanju Jakec.  

 

In še bi lahko naštevali, saj so skavti v zgodovini obstoja njihovega združenja pri nas napravili 

veliko dobrega tako za vzgojo svojih varovancev kot za vse ostale prebivalce naše države. A 

nikar ne mislite, da ostajajo le v okvirih domovine, saj to še zdaleč ne drži. Združenje slovenskih 

katoliških skavtov in skavtinj je dejavno tudi v mednarodnem skavtstvu, še posebej v Evropi. 

Leta 1999 je postalo polnopravni član Svetovnega združenja skavtinj in od takrat aktivno 

sooblikuje mednarodno skavtstvo. 

 

Njihovi načrti za prihodnost so v glavnem povezani z 20-letnico Združenja, ki bo slovenskim 

skavtom zaznamovala celotno leto 2010. 

 

ZSKSS 

http://zskss.skavt.net 


