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Štirideset let povezovanja žensk v Žireh
Društvo kmečkih žena Žiri je v soboto, 7. 11. 2015, praznovalo pomemben jubilej, 40 let
uspešnega povezovanja kmečkih in podeželskih žena na Žirovskem.
Ob počastitvi obletnice, so članice pripravile bogat kulturni program, ki ga je povezovala
članica društva Jerneja Smrtnik. V njem so se predstavili moški pevski zbor Alpina Žiri,
folklorna skupina Zala, harmonikarji Vrhovski zvoki in članice društva, ki so se predstavile v
skeču in recitalih. V okviru prireditve je bil organiziran tudi natečaj za najboljše slikovno in
literarno delo na temo Od svežega do suhega sadja, pri katerem so sodelovali učenci
Osnovne šole Žiri. Vsa dela so bila razstavljena na ogled udeležencem prireditve.

V uvodnem govoru se je predsednica društva, ga. Francka Primožič, ozrla nazaj v leto 1975,
ko je Zadružna zveza Slovenije dala pobudo za ustanovitev aktiva kmečkih žena pri
Kmetijsko gozdarski zadrugi Sora Žiri, strokovno pomoč pa naj bi zagotovil Živinorejsko

veterinarski zavod Gorenjske. 11. novembra 1975 je bil organiziran prvi zbor žena v
Zadružnem domu v Žireh, kjer poteka večina aktivnosti društva še danes. Vmes se je aktiv
reorganiziral v društvo. Skozi vsa ta leta delovanja so bila glavna vodila društva
izobraževanje in povezovanje članic ter izmenjava medsebojnih informacij. Seveda pa
društvo poleg izobraževalnih izvaja tudi vrsto drugih aktivnosti kulturnega in družabnega
značaja, ki so vedno dobro obiskane. Društvo skrbi, da se za vsako članico najde kaj
primernega, brez sodelovanja članic društva pa ne mine skoraj nobena prireditev na
Žirovskem. Dobrote kmečkih žena vedno presenetijo. Društvo danes šteje 170 članic, za
svoje dolgoletno delovanje pa je letos prejelo tudi priznanje Zadružne zveze Slovenije.

Povabilu na praznovanje so se odzvali pomembni gostje: župan občine Žiri g. Janez Žakelj,
predsednik Zadružne zveze Slovenije g. Peter Vrisk, predsednik Kmetijsko gozdarske
zbornice Slovenije g. Cvetko Zupančič, predsednica odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano v Državnem zboru RS, ga. Iva Dimic, vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na
KGZ Kranj g. Tomaž Cör, direktor zadruge M – Sora Žiri g. Aleš Dolenc in njen predsednik g.
Anton Kokelj, ki so članicam čestitali in jim namenili nekaj vzpodbudnih besed za delo
vnaprej. Zbrane sta nagovorili tudi ga. Milena Kulovec, dolgoletna koordinatorka za kmečko
družino in dopolnilne dejavnosti za Gorenjsko, in pa sedanja koordinatorka in mentorica
društva, ga. Vanja Bajd Frelih.

Ob zaključku prireditve so bile izrečene zahvale ustanovnim članicam, dosedanjim
mentoricam in predsednicam društva, ki so prejele tudi šopke. Vsem udeležencem prireditve
je bila izročena zgibanka o delu društva in zavitek suhega sadja. Druženje se je nadaljevalo
s klepetom ob dobrotah, ki so jih pripravile članice društva.
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