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PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2013

KULTURNO UMETNIŠKEMU DRUŠTVU
FRANCE KOBLAR
(Trnje 39, Železniki)

UTEMELJITEV
Kulturno umetniško društvo France Koblar deluje pod tem imenom 16 let, vendar njegove
korenine segajo kar stoletje nazaj, v čase, ko je družabno življenje v Železnikih
sooblikovalo Sokolsko društvo. Takoj po drugi svetovni vojni je tradicijo sokolskega
društva prevzelo Delavsko prosvetno društvo Svoboda Železniki. Leta 1997 se je to
društvo po velikem kulturnem delavcu akademiku dr. Francetu Koblarju iz Železnikov
preimenovalo v KUD France Koblar.
KUD France Koblar je eno najaktivnejših društev na področju kulture v občini Železniki.
Vsako leto na oder postavijo najmanj eno dramsko predstavo. Premieri v Železnikih
sledijo gostovanja po Gorenjski, v ljubljanski in primorski regiji ter v zamejstvu.
Februarja 2013 so na odru na Češnjici premierno uprizorili predstavo avtorja Frana
Lipaha »Glavni dobitek«. V Železnikih so to pomlad pred polno dvorano nastopili trikrat,
imeli so že sedem gostovanj.
Otroškemu občinstvu pripravijo dve do tri krajše lutkovne predstave lastne produkcije na
leto. Z njimi nastopijo v vrtcu in v osnovni šoli v Železnikih, na podružničnih šolah in v
Krajevnih knjižnicah Ivana Tavčarja Škofja Loka po vsej bivši škofjeloški občini. Za
kulturno vzgojo mladih skrbijo tudi z organizacijo lutkovnega abonmaja, kjer se zvrstijo
štiri otroške predstave (tri gostujoče predstave, ena lastna produkcija).
Pomembno področje delovanja društva je organizacija slovesnosti oz. proslav ob
pomembnih kulturnih dogodkih in zgodovinskih mejnikih: ob kulturnem prazniku,
dnevu žena, dnevu upora proti okupatorju, prazniku dela, dnevu državnosti, občinskemu

prazniku, dnevu spomina na mrtve. Na vseh teh slovesnostih sodelujejo člani KUD
France Koblar, k sodelovanju pri teh prireditvah povabijo tudi druga društva v občini
Železniki in OŠ Železniki. Tudi njihovo društvo se odzove na povabila drugih društev za
sodelovanje. Sploh je sodelovanje društva KUD France Koblar z drugimi društvi v občini
Železniki stalnica in primer dobre prakse.
Z velikim zadovoljstvom spremljajo tudi potek in skorajšnji zaključek prenove kulturnega
doma v Železnikih. Stavba nekdanjega sokolskega doma jim bo po dolgih letih
brezdomstva spet lahko predstavljala dom za ustvarjanje. Prav zato so lansko leto
januarja pripravili dobrodelni koncert za kulturni dom, da bi tudi sami pripomogli k
zbiranju finančnih sredstev za obnovo doma.
Glede na povedano smatramo, da si Kulturno umetniško društvo France Koblar zasluži
priznanje Občine Železniki za aktivno delovanje društev.

Železniki, 30. junij 2013

Župan
mag. Anton LUZNAR
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