OBČINA ŽELEZNIKI
Češnjica 48, 4228 Železniki, tel.: (04) 500-00-00, faks: (04) 500-00-20, e-mail: uprava@obcina.zelezniki.si

OBČINSKI SVET
OBČINE ŽELEZNIKI

PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2018

VALENTINU KEJŽARJU
(rojen 22. januarja 1946, stanujoč Davča 71, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Tine Kejžar se je rodil leta 1946 v Škofji Loki, v delavski družini kot najstarejši od treh
otrok.
Najprej je skupaj z sestrama odraščal v Škofji Loki, ko sta februarja 1958 umrla njegova
stara starša, ki sta živela v Davči, se je je mati skupaj z otroki, preselila na kmetijo.
Šolanje je od četrtega razreda naprej nadaljeval v Davči. V šoli se je naučil tudi klekljanja,
vezenja in pletenja nogavic. Po končani osnovni šoli, je nekaj časa ostal na kmetiji, kjer
dela ni primanjkovalo. Kasneje je odšel v Črno, kjer se je dve zimi učil kolarstva, da je
lahko izdeloval orodje za delo doma.
Vojaški rok je služil v Sarajevu, kjer si je čas krajšal z izdelovanjem domin, rezljanjem
šaha iz lesa in vezenjem prtičkov iz svilenih niti. Ko je leta 1967 odslužil vojaški rok, so se
najprej lotili gradnje ceste, nato pa še nove hiše. Gradnja je bila težka zaradi
nedostopnosti in pomankanja gradbenega materiala.
Leta 1973 se je poročil in si ustvaril družino s sedmimi otroci.
Ko se je v Davči ponudila možnost dela v tovarni, je najprej začel z delom v tovarni Iskra,
kasneje pa v obratu Niko, kjer se je tudi upokojil.
Še vedno je zelo aktiven in rad ustvarja. Na prošnjo Turističnega društva Davča je začel z
izdelovanjem novih statev za prikaz tkanja lanu, saj so bile stare stave že kar precej
dotrajane. Po ogledu starih statev je sam naredil nove, na katerih sedaj vsako leto tke lan
in radovednežem prikaže, kako nastane platno.

Aktiven je tudi pri drugih organizacijah kot so Rdeči križ, pastoralni svet, društvo
upokojencev. Član Turističnega društva Davča je že 40 let.
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PREDLAGATELJA:
TURISTIČNO DRUŠTVO DAVČA
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Obrazložitev pripravilo:
Turistično društvo Davča

Župan
mag. Anton LUZNAR

