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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2014

SKAVTOM STEG ŽELEZNIKI 1
(Trnje 23, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
V letošnjem letu skavti v Železnikih praznujejo 20-letnico delovanja. Leta 1994 so na
pobudo takratnega gospoda župnika Franceta Dularja, kaplana Marka Marinka in Jožeta
Tavčarja ustanovili Steg Železniki 1.
Skavti so mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in
mladih.
Osnovni namen vzgoje v Združenju slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS) je
prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok
in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih,
narodnih in mednarodnih skupnosti.
Za to se v Železnikih trudijo skavtski voditelji - prostovoljci, ki tedensko pripravljajo
program za mlade po skavtski metodi, ki se večinoma izvaja zunaj. Učijo se skavtskih
veščin, preživetja v naravi, veliko je sodelovanja in timskega dela.
Vsak skavtski voditelj za kvaliteten program prispeva velik del svojega prostega časa in v
letu vsak opravi preko 400 prostovoljnih ur.
V Steg Železniki 1 je vsako leto povprečno vključenih 50 otrok in mladih iz občine
Železniki. V tem skavtskem letu je vključenih 10 voditeljev in 41 otrok in mladostnikov.
V 20 letih se je v Železnikih zvrstilo preko 50 voditeljev in njihovih pomočnikov.
V tem času so skavti tesno sodelovali pri različnih župnijskih projektih in tudi z drugimi
organizacijami v občini in izven nje. Vsako leto v božičnem času prinesejo Luč miru.
Že 20 let vse starostne skupine počitnice preživljajo v naravi na poletnih in zimskih
taborjenjih in tako mladi pridobivajo nove izkušnje in se krepijo na osebnostni rasti.

Več o dogajanju skavtov iz Železnikov lahko preberete na spletni strani in Facebooku.
Največkrat pa jih boste opazili v sobotah v oranžnih srajcah in z rutkami okrog vratu, ko
se bodo podili naokrog.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR
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