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PODELJUJE

PLAKETO
za leto 2018

JOŽETU PREZLJU,
(rojen 28. januarja 1958, stanujoč Studeno 1, Železniki)

za aktivno delovanje na različnih področjih življenja.
U T E M E L J I T E V:
Jože Prezl je bil rojen 28. 1. 1958 v Kranju in biva na naslovu Studeno 1, Železniki.
Osnovno šolo je obiskoval v Železnikih, Srednjo šolo za jaki tok pa v Kranju. Na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo je leta 2003 pridobil naziv diplomirani
varnostni inženir. Je oče dveh otrok.
V Planinskem društvu za Selško dolino je poleg rednih dežurstev, sodeloval pri izgradnji
zbiralnika za vodo in izgradnji žičnice na Ratitovcu. Kot aktiven član v Alpinističnem
odseku Železniki je postal njihov predsednik. Eno leto je bil tudi vodja planinske šole na
Osnovni šoli Železniki.
Konec sedemdesetih let je začel delati v Zvezi socialistične mladine Železniki in postal je
predsednik Občinskega odbora, po funkciji pa še član Krajevne skupnosti. Organiziral in
udeležil se je mnogih delovnih akcij. Med drugim je bil predsednik gradbenega odbora
za izgradnjo kanalizacije na Zalem logu.
Leta 1984 je bil izvoljen za profesionalnega sekretarja Zveze socialistične mladine občine
Škofja Loka. Zaradi nestrinjanja s takratno politiko oblasti do delavcev, je po desetih
mesecih odstopil.
Dva mandata je bil član Izvršnega odbora sindikata Domel. Uprl se je prevzemu podjetja
s strani tujega kapitala in bil je ustanovitelj Kluba delničarjev podjetja Domel, ki je
pridobil večino zaposlenih. Tako so se uspešno ubranili sovražnemu prevzemu. Še danes
je Domel v lastništvu zaposlenih.
Jože Prezl je bil dva mandata v Izvršnem odboru Sveta delavcev in veliko je prispeval za
delavsko participacijo.
Kot član stranke Socialnih demokratov je od leta 2008 predsednik občinskega odbora
Železniki. Dva mandata je svetnik v Občinskem svetu občine Železniki.

Leta 2008 so bili Socialni demokrati v Vladi Republike Slovenije in Jože Prezl je uspešno
preko ministra za promet, g. Patrika Vlačiča lobiral, da so se pridobila sredstva za obnovo
v poplavah uničene ceste v Davčo, v višini 22 milijonov evrov, od tega 75% evropskih
sredstev.
Leta 2006 je registriral popoldansko podjetje za varstvo pri delu in dejavno vplival na to
področje v različnih podjetjih. Leta 2015 je tako dobil nagrado Avgusta Kuharja, kot
najboljši varnostni inženir v Sloveniji. V podjetju ima eno zaposleno ter je sponzor in
donator več društvom v občini in izven: Turističnemu društvu Zali log, Športnemu
društvu Kamikaze, Prostovoljnemu gasilskemu društvu Železniki, Rokometnemu društvu
Alples, Malemu maratonu v Škofji Loki, Futsal ekipi Aspekt ter prispeva za različne
srečelove.
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