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OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA AKTIVNO DELOVANJE DRUŠTEV
za leto 2014

DRUŠTVU PODEŽELSKIH ŽENA
SELŠKE DOLINE
(Studenec 5, Škofja Loka).

U T E M E L J I T E V:
Letos je minilo 40 let od začetkov delovanja podeželskih žena. V preteklosti je kmečke
ženske vodila želja po izobraževanju in napredku. Udeleževale so se različnih srečanj in
se izpopolnjevale na področju gospodinjstva in kmetijstva. Najbolj prizadevna kmetica je
skrbela za nemoten potek tečajev. Sestanke so sklicale na svojih domovih, kamor so
vabile kmetice iz cele vasi.
Sredi 70. let so na območju Škofje Loke ustanovili 15 aktivov žena po posameznih
zadružnih enotah. V Selški dolini so leta 1974 ustanovili štiri aktive. Ti so bili v krajih:
Bukovica, Selca, Češnjica, Zali Log. Vsi aktivi žena zadružnic so bili povezani v Centralni
odbor aktiva žena, sestajali so se dvakrat letno. Vsak aktiv je vodila predsednica, ki so ji
pomagale odbornice. Vsaka odbornica je pokrivala določeno območje, tako je vsaka
kmetija dobila potrebno informacijo.
V letu 1998 pa se je z reorganizacijo aktivov kmečkih žena ustanovilo društvo selških
žena. Trenutno društvo šteje okrog 250 članic, v katerega so vključene žene in dekleta iz
občine Železniki in Škofja Loka. Podeželske žene povezujejo skupni interesi, kot so želja
po dodatnem znanju, druženju, izmenjavi informacij, skrbi za družino in okolje, v
katerem živimo. Aktivnosti društva potekajo skoraj preko celega leta, medtem ko
izobraževanje članic, ki ga pripravi upravni odbor društva, poteka predvsem v jesenskem
in zimskem času do zgodnje pomladi, ko se zunaj začnejo prva dela.
V okviru izobraževanja potekajo redne aktivnosti:
• strokovna predavanja (zdravje, prehrana, davčna zakonodaja, knjigovodstvo,
sociala, vrtičkarstvo, urejanje domačij);
• tečaji (kuharski, plavalni, računalniški, ročna dela, predelava pridelkov).

Zraven sodi tudi oddih v termah, občni zbor, ogled gledališke igre. Izobraževalni
program se zaključi z izvedbo strokovne ekskurzije.
Prva predsednica društva selških žena je bila Anamarija Habjan iz Dražgoš. Po enem
mandatu in pol je vlogo predsednice prevzela Janka Berce iz Lajš.
V zadnjih letih si kljub nemotenemu delu društvo želi več novih članic. Veliko mladih se
zaposli. Kjer so mlade gospodinje zaposlene, velikokrat zmanjka časa za dodatno
izobraževanje. Kljub vsem težavam je povezovanje žena na podeželju v preteklosti vedno
imelo širši pomen. Znanje, ki so ga žene pridobile na seminarjih, tečajih so uporabljale
doma. Vedno je veljalo, da želja po znanju, napredku in medsebojnem druženju
premaguje vse ovire.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR
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