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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2014

DRUŠTVU TABORNIKOV
ROD ZELENE SREČE ŽELEZNIKI
(Trnje 39, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Društvo tabornikov Rod zelene sreče je bilo ustanovljeno leta 1994. Sodi med mlajša
taborniška društva v Sloveniji, vendar ima taborništvo v Selški dolini petdesetletno
tradicijo. Taborniki v Selški dolini so bili združeni v Selškem odredu, ki je bil del Zveze
tabornikov občine Škofja Loka. Po krajšem taborniškem premoru je leta 1994 taborniški
duh v Železnikih oživel in nastalo je samostojno društvo – Rod zelene sreče. Prvo
srečanje tabornikov je bilo septembra leta 1994 na šolskem vrtu v Železnikih. Do
svečanega ustanovnega občnega zbora nekaj mesecev kasneje je nekaj članov odšlo na
izobraževalne tečaje, za mlajše tabornike pa so pripravili vodove sestanke in nekaj
taborniških akcij. Še bolj svečan pa je bil dvig zastave na prvem rodovem taborjenju v
Davči. Od takrat dalje taborniki prav vsako leto za zaključek taborniškega leta pripravijo
taborjenje kot potrditev, da so dejavni preko celega leta. Med letom za člane in druge
prijatelje taborništva pripravljajo še tedenske vodove sestanke, orientacijska tekmovanja,
taborniške mnogoboje, izlete, jesenovanje, zimovanje. Skupne taborniške akcije
organizirajo z drugimi slovenskimi rodovi. S sodelovanjem z drugimi društvi in
organizacijami v občini Železniki pa dokazujejo vpetost v okolje, v katerem delujejo.
Taborništvo združuje predvsem mlade ljudi. Nauči jih samostojnosti, odgovornosti do
sebe in drugih, dela v skupini, povezanosti z naravo, solidarnosti, empatičnosti, veščin,
podjetnosti, iniciativnosti, vodenja. Taborništvo je aktiven način preživljanja prostega
časa. Taborništvo je način življenja.
Rod zelene sreče je član Zveze tabornikov Slovenije, največje prostovoljne mladinske
organizacije v Sloveniji, ki je polnopravna članica Svetovne organizacije skavtskega

gibanja. Ob dvajsetletnici taborniškega življenja v samostojnem društvu si le-to zasluži,
da prejme občinsko priznanje za aktivno delovanje društev.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJI:
SVET POD RATITOVCEM
SKUPINA OBČANOV: GREGOR GALJOT, NINA GARTNER, TINKA FRAKELJ, TINA
BONČA, KLEMEN NASTRAN, IGOR MOHORIČ BONČA, KATJA MOHORIČ BONČA
Obrazložitev pripravila:
Katja Mohorič Bonča
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