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PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2013

VINKU MARKLJU
(rojen 19. oktober 1927, stanujoč Škovine 5, Železniki)

UTEMELJITEV
Vinko Markelj se je rodil daljnega leta 1927 na Škovinah. Življenje v kmečki družini ga je
že zelo zgodaj naučilo, da se nobena stvar ne naredi sama od sebe in da je kmet odvisen
predvsem od lastnega dela. To spoznanje in vedenje Vinko Markelj nosi v sebi od malega
in prav to je verjetno notranje gibalo, ki ga usmerja, da je, kljub častitljivim letom, še
vedno aktiven na različnih področjih.
Že celo življenje, z izjemo dveh medvojnih let, ko so družino izgnali v Nemčijo, živi na
Škovinah, kjer si je ustvaril tudi družino. Kljub zaposlitvi v Alplesu in ob obilici dela na
kmetiji je še našel čas za delovanje v različnih društvih in organizacijah. Bil je ustanovni
član Lovske družine Železniki in Strelske družine Železniki, član civilne zaščite v
Krajevni skupnosti Železniki, član Odbora za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
občini Škofja Loka, član upravnega odbora Muzejskega društva Železniki in predsednik
odbora za postavitev zbirke NOB v muzeju, večletni predsednik volilne komisije v KS
Železniki in predsednik sindikata v Alplesu. Kmalu po osamosvojitvi Slovenije je aktivno
sodeloval pri ustanovitvi Območne organizacije Društva izgnancev Škofja Loka in od leta
1992 do 2013 bil tudi predsednik omenjenega društva za Selško dolino.
Kljub svojim 86 letom je še vedno aktiven. Sedaj je podpredsednik Društva izgnancev za
Selško dolino, častni član Lovske družine Železniki, član Muzejskega društva Železniki,
član Združenja borcev za vrednote NOB in član Socialnih demokratov.

Glede na vse pretekle in sedanje aktivnosti v različnih društvih in organizacijah si Vinko
Markelj zasluži občinsko priznanje za življenjsko delo prostovoljcev za leto 2013.

Železniki, 30. junij 2013

Župan
mag. Anton LUZNAR
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