
 

 

ZAVEZA ZDRUŽENJA 
 
Zaveza Združenja je listina, ki izraža temeljne odločitve Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov ter 
opredeljuje odnos članov Združenja, posebej voditeljic in voditeljev, do vzgoje, družbe, metode, Katoliške 

cerkve, narave in lika voditelja. 
 
ZSKSS  je  neformalna  vzgojno‐izobraževalna organizacija.  V  središču načrtnega  vzgojnega prizadevanja  sta 
otrok  in  mladostnik,  fant  in  dekle,  ki  ju  sovzgajamo  za  življenje  v  družbi,  temelječi  na  medsebojnem 
bogatenju  in sprejemanju. Verjamemo v dobro vsakega, zato v vsakem odkrivamo ter razvijamo pozitivne 
vrednote,  drže  in  spretnosti.  Spodbujamo  osebno  napredovanje  posameznika  na  šestih  področjih 
osebnostnega razvoja: telesnem, spoznavnem, čustvenem, duhovnem, moralnem in socialnem področju.  
Namen vzgojnega prizadevanja v ZSKSS je pomagati skavtinjam in skavtom, da bodo postali fantje in dekleta 
odhoda. 
 
Člani ZSKSS smo sooblikovalci slovenske družbe. Pri uresničevanju svojih programov sodelujemo z vladnimi 
in nevladnimi organizacijami znotraj Slovenije in zunaj nje. Kot odgovorni državljani in člani raznih ustanov 
vplivamo  na  družbeno  dogajanje,  delamo  za  skupno  dobro  in  se  zavzemamo  za  uresničevanje 
demokratičnih načel. 
Zavzemamo  se  za  državo,  v  kateri  bomo  vsi  enakopravni  in  enakovredni.  Uporabljamo  slovenski  in 
ohranjamo  materni  jezik,  ki  je  temeljni  dejavnik  narodne  pripadnosti  in  prepoznavnosti.  Z  veseljem  in 
ponosom  zavzeto  skrbimo  za  kulturno  dediščino  naših  prednikov.  Kot  člani  svetovnega  skavtskega 
združenja spremljamo njegove usmeritve in jih smiselno vključujemo v svoje programe. 
 
Za  oblikovanje  fanta  in  dekleta  odhoda  uporabljamo  skavtsko  metodo,  katere  elementi  so:  obljuba  in 
zakoni,  delo  v majhnih  skupinah,  učenje  z  delom,  osebno  napredovanje,  simbolika,  dejavno  sodelovanje 
med mladimi in odraslimi, življenje na prostem ter služenje. 
 
Voditeljice in voditelji smo dejavni člani občestva Katoliške cerkve na Slovenskem, zato upoštevamo njene 
pastoralne  usmeritve  in  z  nam  lastnimi  sredstvi  sodelujemo  pri  evangelizaciji  otrok  in mladostnikov.  Kot 
laiško  združenje  smo  odprti  za  sodelovanje  z  drugimi  gibanji  in  združenji  v  Cerkvi.  Prvenstveno  skrb  za 
sodelovanje  med  ZSKSS  in  Cerkvijo  kot  ustanovo  imajo  duhovni  asistenti.  Ti  v  skupnosti  voditeljev 
sodelujejo kot enakopravni voditelji ter skrbijo za duhovno rast voditeljev in drugih članov ZSKSS. 
 
Zavedamo se bogastva naravnega okolja, v katerem živimo. Pri svojih dejavnostih spoštujemo naravo, v njej 
vidimo  Božje  delo,  jo  spoznavamo  in  se  v  njej  učimo  za  življenje.  Otroke  in  mladostnike  vzgajamo  k 
odgovornemu ravnanju z naravo. 
 
Skavtska voditeljica  in voditelj se zavestno in prostovoljno odločata za odgovorno in zastonjsko služenje v 
ZSKSS. Kot vzgojitelja otrok in mladostnikov se zavedata, da je za uresničevanje zastavljenih vzgojnih ciljev s 
pomočjo skavtske metode največjega pomena njun osebni zgled, kajti z vsem, kar sta in počneta, vplivata 
na njihovo vzgojo. Vedno in povsod se trudita živeti v skladu z dano obljubo in skavtskimi zakoni ter v vseh 
okoljih živita katoliško vero. 
Delujeta v povezanosti in soglasju z drugimi voditeljicami in voditelji iz skupnosti voditeljev, ki ji pripadata. Z 
drugimi  voditelji  v  Sloveniji  sooblikujeta  ZSKSS,  v  okviru  katerega  si  voditelji  pomagajo  in  se  spodbujajo. 
Voditelja upoštevata smernice ZSKSS. Dolžna sta končati pot oblikovanja voditelja in stalno skrbeti za svojo 
osebno  rast  ter  za  strokovno  izpopolnjevanje,  zato  se  udeležujeta  usposabljanja  in  drugih  dogodkov 
oblikovanja znotraj Združenja in zunaj njega. 
V  odnosu  do  skavtinj  in  skavtov  sta  kot  starejša  sestra  in  starejši  brat  pozorna  na  razvoj  in  življenjske 
okoliščine  vsakega  posameznika,  ki  ga  osebno  spremljata.  Pri  svojem  vzgojnem  delu  po  svojih  najboljših 
močeh sodelujeta s starši ali skrbniki skavtinj in skavtov. Njim predstavljata svoje delo in od njih pridobivata 
informacije,  na  osnovi  katerih  lažje  vzgajata.  Kot  skavtska  voditelja  mlade  vzgajata  in  spodbujata,  da 
postanejo dejavni v družbenem in političnem življenju. 



 

 

ČASTNA IZJAVA VODITELJA/‐ICE V ZSKSS 
 
(Ime  in  priimek)  Izjavljam,  da  poznam  Zavezo  Združenja  slovenskih  katoliških  skavtinj  in  skavtov  in  jo 
prostovoljno  sprejemam.  S  svojim  podpisom  zagotavljam,  da  bom  z  vsemi  svojimi  močmi  živel/‐a  po 
skavtski  obljubi  in  zakonih  ter  bom  s  svojim  vzgojnim  služenjem  prispeval/‐a  k  uresničevanju  zaveze 
Združenja. 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