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PODELJUJE

LISTINO ČASTNEGA OBČANA
za leto 2014

JOŽEFU DEMŠARJU,
(rojen 7. avgusta 1934, stanujoč Češnjica 1, Železniki)

za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju.

U T E M E L J I T E V:
Jožef Demšar je osnovno šolo obiskoval v Železnikih, gimnazijo pa v Škofji Loki. Po
uspešno opravljeni maturi je najprej študiral gozdarstvo in tudi diplomiral, kasneje pa je
diplomiral še iz lesarstva. Po služenju vojaškega roka se je zaposlil v takratnem MLIP
Češnjica. Kot tehnični direktor je v letih 1962-1963 sodeloval pri ukinitvi sodarstva,
koncentraciji žagarske proizvodnje in uvedbi serijske linijske proizvodnje ploskovnega
pohištva. Kot generalni direktor je med prvimi razumel, da trg narekuje proizvodnjo,
dobavne roke, kakovost in konkurenčno ceno. Velik poudarek je dajal človeškemu
kapitalu, zlasti intenzivni štipendijski politiki.
Leta 1979 je bil tudi pobudnik in ustanovni član Pihalnega orkestra Alples. Alples je
orkestru tudi kupil 37 instrumentov in ostalo opremo.
13 let je tudi aktivno deloval v Krajevni skupnosti Železniki.
Bil je pobudnik in predsednik gradbenega odbora za izgradnjo plavalnega bazena,
toplarne in toplovoda, enega prvih v Evropi.
Kasneje je na svoji poslovni poti uspešno vodil sanacijo firme Adria Karavan v Novem
mestu. Postavil je novo proizvodno halo, z uvedbo nove tehnologije in razvojem novega
modela počitniške prikolice pa je pridobil velik tržni delež.
Upokojitev je dočakal kot direktor podjetja IPH GmbH & KG v Žitari vasi na avstrijskem
Koroškem.
Na področju družbenega udejstvovanja je aktiven v lovstvu. Med njegovim
predsednikovanjem se je zgradila koča na Prtovču in odkupil ter prenovil lovski dom Na
plavžu. Zlasti je zaslužen na področju informiranja članstva, kjer so ga posnemale tudi
ostale članice lovske zveze. Za njegovo delo v lovski družini Železniki mu je podeljen
naziv častnega člana.
Kot aktivni upokojenec se danes ob lovstvu zlasti ukvarja z energetiko. Je lastnik MHE
Davča in Potok, pred kratkim pa je od tovarne NIKO odkupil HE na Racovniku, ki jo
obnavlja.

Utemeljeno menimo, da si Jožef kot gospodarstvenik in inovator ob svoji 80-letnici za
svoje življenjsko delo, s katerim je ogromno prispeval za dobrobit vseh nas, zasluži naziv
častnega občana občine Železniki.

Železniki, 30. junij 2014

Župan
mag. Anton LUZNAR

PREDLAGATELJI:
LOVSKA DRUŽINA ŽELEZNIKI
KRAJEVNA SKUPNOST ŽELEZNIKI
PIHALNI ORKESTER ALPLES ŽELEZNIKI
Obrazložitev pripravil:
Simon Tolar, Lovska družina Železniki
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