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PODELJUJE

PRIZNANJE
ZA ŽIVLJENJSKO DELO PROSTOVOLJCEV
za leto 2016

JOŽEFI MARKELJ
(rojena 2. marca 1931, stanujoča Racovnik 15, Železniki).

U T E M E L J I T E V:
Jožefa Markelj, po domače Jožica, ki jo najbolj poznamo kot Muhna Jožica, je bila rojena
2. marca 1931 v veliki družini desetih otrok. Jožica je bila deveti otrok. Klekljarskih
sposobnosti se je priučila od mame, tako je že pri desetih letih samostojno sedla za
punkelj in začela ustvarjati čipke. Po končani osnovni šoli se je leta 1948 zaposlila v
tovarni Niko, nato je delo opravljala v podjetju Iskra in kasneje v Domelu.
V času aktivne zaposlitve je klekljanje začasno opustila, vendar je po upokojitvi spet
poprijela za klekeljne. S sestrami so se tako ob večerih družile in ustvarjale. Čipke so
takrat prodajale v Dom v Ljubljano, od tam pa so čipke prodajali po celem svetu. Danes
čipke naredi predvsem za svoje sorodnike in prijatelje, dela pa jih tudi po naročilu
Turističnega društva Železniki, ki jih odkupi.
Delo je zahtevalo tudi izobraževanje, tako se je naučila novih tehnik. Svoja mojstrska dela
je prenašala tudi na mlajše rodove. Svojo klekljarsko pot pa je nadaljevala s svojimi deli in
se še danes lahko pohvali s čipko, ki vsebuje vse elemente, pod katero se trenutno trži in
je najbolj znana pod blagovno znamko Čipka dežele Kranjske.
Vse od leta 1994 je članica klekljarske sekcije Murke v Turističnem društvu Železniki.
Vedno je rada sodelovala na razstavah na Čipkarskih dnevih, v različnih krajih širom
Slovenije in tudi tujine. S svojim znanjem je veliko pomagala tudi na različnih prireditvah
s klekljarsko tematiko. Udeleževala se je organiziranih delavnic in klekljarskih
tekmovanj. V sklopu čipkarskih dni je več let zapored dosegala tretje mesto med
nagrajenimi čipkami. Izdelala je tudi čipko velikanko, ki so jo prodali na dražbi
prireditve.

Gospa Jožica je ena redkih v Železnikih, ki vrhunsko obvlada tehniko širokega risa z
ribicami, eno največjih mojstrovin klekljanja. Sama si želi, da bi bila zdrava in da bi
naredila še veliko čipk, ki bi predstavljale kraj, ki ga zelo obožuje. Želi si ohraniti
tradicijo Železnikov in to delo prenesti tudi na mlajše rodove. Še naprej si želi
sodelovanja s Turističnim društvom in jim pomagati, obenem pa se tudi družiti z
ostalimi klekljaricami.
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