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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2018

JANEZU PRIMOŽIČU
(rojen 30. avgusta 1930, stanujoč Davča 69, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Janez Primožič se je rodil leta 1930 v Davči, kjer je odraščal ob starših, Janezu in Angeli,
ter bratu in štirih sestrah. Za delo je poprijel že kot štirileten otrok, ko je pomagal pastirju
na Blegošu, kasneje je sam pasel živino doma.
V rani mladosti, ko je tudi na ozemlju Slovenije divjala druga svetovna vojna, je moral
svoje življenje večkrat izpostaviti nevarnosti in nuditi pomoč vojakom, ki so si zavetje
poiskali v bližini njegovega doma. Po vojni je kot mladenič vestno opravljal prostovoljna
dela: pomagal je pri obnovi domov, kuhanju kope, gradnji šole, trgovine in župnišča. V
teh letih je tudi začel sodelovati z Rdečim križem, pri čemer je največ časa namenil
razdeljevanju paketov hrane in oblačil ljudem, ki so jih potrebovali. Obenem se je redno
udeleževal sestankov, občnih zborov in je sodeloval pri zbiranju prispevkov, ki so jih
vaščani namenili tej organizaciji. Njegova predanost dobrodelnosti ni imela meja, saj je
večji del poti prehodil, zato da je lahko vse obiskal.
Poleg dobrodelnosti Janeza odlikuje tudi skrb za ohranjanje kulturne dediščine. Že leta
1968 je skupaj še z nekaterimi vaščani ustanovil turistično društvo, v katerem kot član
upravnega odbora vse od začetka dejavno sodeluje in se redno udeležuje sestankov.
Vsako leto pomaga pri organizaciji kulturno etnografske prireditve Dan teric, na kateri z
največjim veseljem prikaže ročno vrtanje lesenih cevi za vodo, ki so včasih služile kot
vodovodni sistem.
Poleg tega je Janez tudi zbiratelj starega orodja. Veliko let je doma shranjeval razna
orodja, ki so jih nekoč uporabljali pri delu, a je z leti njihova uporaba zamrla. Želel jih je
ohranit za mlajše rodove, da bi lahko videli, kakšna orodja so uporabljali njihovi predniki.
Zbirko orodij je nato poklonil turističnemu društvu, ki jih je v svojih prostorih postavilo
na ogled.

Janez je sodeloval tudi pri snemanju dokumentarnega filma od Lanu do platna in
Golcarija na Selškem nekoč.
Janez Primožič velja za vedno dobro razpoloženega gospoda, ki rad pripoveduje o
prigodah iz svojega življenja, je široko razgledan in kljub svojim letom vedno pripravljen
pomagati.

Železniki, 30. junij 2018

PREDLAGATELJA:
TURISTIČNO DRUŠTVO DAVČA
KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA
Obrazložitev pripravilo:
Turistično društvo Davča
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mag. Anton LUZNAR

