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ALOJZIJU ŽUMRU,
univ. dipl. inž. elektrotehnike
(rojen 28. aprila 1932, stanujoč Partizanska cesta 41, Škofja Loka),

za življenjsko delo na gospodarskem in družbenem področju.

U T E M E L J I T E V:
Alojzij Žumer je bil rojen 28. aprila 1932. Osnovno šolo je obiskoval v Železnikih, nižjo
gimnazijo v Škofji Loki, višjo pa v Ljubljani. Jeseni leta 1951 se je vpisal na Fakulteto za
elektrotehniko Univerze v Ljubljani in študij v letu 1958 uspešno zaključil. Po končanem
študiju se je zaposlil v tovarni NIKO Železniki, kjer je prevzel vodenje razvojnega
oddelka. Že na začetku svojega dela se je soočil z izzivom izvozne usmerjenosti in
prestrukturiranja proizvodnje v tehnološko napredno masovno proizvodnjo. Začel se je
izvoz malih elektromotorjev v ZDA. V letu 1962 se je podjetje NIKO priključilo podjetju
ISKRA in bilo drugi največji izvoznik v skupini ISKRA.
Alojzij Žumer je vodil podjetje ISKRA Železniki od 1966 do 1975. S prodornostjo, znanjem
in vizijo zagotoviti stabilnost in rast poslovanja podjetja je uvedel mednarodne
kooperacije s podjetji AEG, Braun, Girmi idr. Iz podjetja ISKRA Železniki so dobavljali
male elektromotorje, v zamenjavo pa so od partnerjev dobivali sestavne dele različnih
gospodinjskih aparatov. Aparate so sestavljali na montažnih linijah v Železnikih in z
njimi oskrbovali takratni jugoslovanski trg. Drugi pomembni novi programi in kupci so
bili še Gorenje, Danfoss in AEG.
Pomemben programski preboj je bil dosežen v letu 1974 z vpeljavo takrat novega
programa sesalne enote za kupca AEG iz Nemčije. Program sesalnih enot se je razvil v
osnovni program današnjega podjetja Domel .
Alojzij Žumer je bil v letih 1967 do 1975 (dva mandata) predsednik Krajevne skupnosti v
Železnikih. V času vodenja KS Železniki se je zavzemal za napredek in dajal velik
poudarek izboljšanju komunale – vodne oskrbe in kanalizacije – zajetje vode v Plenšaku.
Takrat je tekla gradnja TV pretvornikov zaradi boljšega pokritja kraja s TV signalom. KS
je uredila vse potrebno za kinodvorano na Češnjici v Zadružnem domu. Posodobila je
tudi aparaturo za predvajanje filmov. V Železnikih je bilo potrebno pridobiti prostor za

širitev pokopališča in urediti zazidalne načrte ter dobiti soglasja od lastnikov zemljišč za
gradnjo Petrolove črpalke na Češnjici, moderne samopostrežne trgovine in plavalnega
bazena. V teh letih se je odprla možnost zidave individualnih hiš v Dašnici in Na Kresu,
za kar je bilo potrebno urediti vse zazidalne načrte.
Plodno življenjsko delo Alojzija Žumra je zaznamovalo Železnike v gospodarskem in
družbenem življenju krajevne skupnosti, občine Železniki, kraja in širše okolice in pustilo
neizbrisni pečat z dosežki, ki so omogočili gospodarski razcvet kraja, zaposlenost, razvoj
infrastrukture ter splošnega napredka.
S temi izjemnimi dosežki je pomembno in trajno prispeval k razvoju prepoznavnosti in
ugledu občine Železniki.
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