PREJEMNIKI IN OBRAZLOŽITVE PRIZNANJ PRESTIŽNIH PRIZNANJ OBRTNOPODJETNIŠKE ZBORNICE SLOVENIJE

Bronasti ključ prejmejo


Franc Kremžar je kot samostojni podjetnik pričel opravljati svojo dejavnost leta
1985. Vse od takrat se aktivno zavzema za boljše pogoje obrtnikov, predvsem
malih obrtnikov. Je član Skupščine OOZ Kamnik, član Upravnega odbora OOZ
Kamnik ter 2 mandata podpredsednik OOZ Kamnik. Je tudi dolgoletni predsednik
sekcije DUO pri OZS, kjer je deloval tudi v Upravnem odboru OZS in je kot
predsednik sekcije DUO tudi poslanec v Skupščini OZS. Priznanje se Francu
Kremžarju podeli za njegovo dolgoletno delo v organih OOZ Kamnik in organih
OZS.



Janez Mlakar je kot samostojni podjetnik pričel opravljati gostinsko dejavnost
leta 1986. Vse od takrat se aktivno zavzema za boljše pogoje obrtnikov. Je član
Skupščine OOZ Kamnik, član Upravnega odbora OOZ Kamnik, član kadrovske
komisije, v preteklosti je bil tudi predsednik sekcije gostincev pri OOZ Kamnik.
Kljub upokojitvi še vedno nadaljuje svojo dejavnost in je aktiven v organih OOZ
Kamnik. Priznanje se Janezu Mlakarju podeli za njegovo dolgoletno delo v organih
OOZ Kamnik.



Janez Repanšek je kot samostojni podjetnik pričel opravljati obrtno dejavnost v
letu 1983 in se je takoj začel aktivno vključevati v zbornično delo. Vse od leta
1990 je aktiven v Skupščini OOZ Kamnik, Upravnemu odboru OOZ Kamnik, je
predsednik kadrovske komisije, bil je član komisije za letovanje, član inventurne
komisije in drugih teles. Priznanje se Janezu Repanšku podeli za njegovo
dolgoletno delo v organih OOZ Kamnik.



Jože Volovšek je kot samostojni podjetnik pričel opravljati dejavnost v mizarski
stroki leta 1986 in jo je leta 2009 preoblikoval v d.o.o.. V zbornično delo se je
aktivno začel vključevati leta 1990, ko je postal član skupščine OOZ Kamnik. Kot
predsednik sekcije lesarjev se od leta 2010 aktivno zavzema za izboljšanje
pogojev obrtnikov, ki se ukvarjajo z lesarsko dejavnostjo, je predsednik komisije
za letovanje ter poslanec v sekciji lesnih strok pri OZS. Kot član Skupščine OOZ in
UO OOZ Kamnik je aktiven vse od leta 1998. Priznanje se Jožetu Volovšku podeli
za njegovo dolgoletno delo v organih OOZ Kamnik.

Srebrni ključ prejmejo


Srečo Krmavnar, finomehanik, ki je imel svojo obrt v Komendi, je bil predsednik
Obrtnega združenja v Kamniku v obdobju od 1979 – 1983 in v obdobju od 1987 –
1990, kasneje se je za obrtništvo zavzemal kot član skupščine OOZ in predstavnik
različnih organov na lokalnem nivoju, vse do upokojitve v letu 1994. Priznanje se
Sreču Krmavnarju podeli za njegovo dolgoletno uspešno delo na področju obrti, za
katero se je v obdobju predsedovanja združenju zavzemal kot predsednik,
kasneje pa s svojimi aktivnostmi v delovnih telesih in organih zbornice v Kamniku.
Še vedno je aktiven v sekciji upokojenih obrtnikov OOZ Kamnik.



Anton Vrtačič, kleparski obrtnik, ki je svojo obrt opravljal v Kamniku, je bil
ustanovni član Združenja obrtnikov leta 1975 in je aktivno sodeloval pri
postavljanju temeljev delovanja takratnega združenja. Bil je aktiven kot član v
ustanovni skupščini, v obdobju od 1986 do leta 1987 pa je bil tudi predsednik
obrtnega združenja oziroma Območne obrtne zbornice Kamnik, ter se aktivno
zavzemal za razvoj obrti in pravice obrtnikov. Priznanje se Antonu Vrtačiču podeli

za njegovo požrtvovalno delo ob postavljanju temeljev združenja v Kamniku in
dolgoletno uspešno delo na področju obrti, za katero se je v obdobju
predsedovanja združenju zavzemal kot predsednik, kasneje pa s svojimi
aktivnostmi v delovnih telesih in organih zbornice v Kamniku. Še vedno je aktiven
v sekciji upokojenih obrtnikov OOZ Kamnik.


Peter Plevel, orodjar iz Komende je bil predsednik OOZ Kamnik v obdobju od
1992 – 1994 in se je aktivno zavzemal za prepoznavnost stanovske organizacije
med obrtniki, ter njeno strokovno delo. V obdobju od 1994 – 1998 je bil
podpredsednik zbornice, sicer tudi dolgoletni član skupščine, upravnega odbora in
drugih delovnih teles OOZK. Priznanje se Petru Plevelu podeli za njegovo
dolgoletno uspešno delo na področju obrti, za katero se je v obdobju
predsedovanja združenju zavzemal kot predsednik, kasneje pa s svojimi
aktivnostmi v delovnih telesih in organih zbornice v Kamniku. Še vedno je aktiven
v sekciji upokojenih obrtnikov OOZ Kamnik.



Vinko Polak je svojo dimnikarsko dejavnost opravljal na področju Kamnika in
Komende in je bil predsednik Območne obrtne zbornice Kamnik v obdobju 1994 –
1998. Leta 1998 se je upokojil in ostal aktiven v zbornici. Bil je predsednik
upokojenih obrtnikov od leta 1998 – 2010, po tem letu pa v sekciji upokojenih
obrtnikov ostal še naprej aktiven. Priznanje se Vinku Polaku podeli za njegovo
dolgoletno uspešno delo na področju obrti, za katero se je v obdobju
predsedovanja združenju zavzemal kot predsednik zbornice in v drugih organih
zbornice, tudi kot predsedniku sekcije upokojenih obrtnikov v Kamniku.



Emil Grzinčič je kot samostojni podjetnik opravljal kovinarsko dejavnost. Bil je
predsednik z najdaljšim stažem, saj je zbornici predsedoval 12 let, od leta 1998
do 2010. Bil je tudi član UO OOZ Kamnik in član Skupščine OOZ Kamnik, ter
predsednik odbora za šport, ter poslanec Skupščine OZS. Opravljal je vrsto drugih
funkcij in nalog, od člana komisije za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja
drobnega gospodarstva Občine Kamnik, član Sveta Agencije za turizem in
podjetništvo, član LAS, itd. V času predsedovanja zbornici je s svojim odločnim
delovanjem korenito prispeval v uspešno poslovanje zbornice. Zagovarjal je
temeljno težnjo zborničnega sistema, da se lahko mali podjetniki glasni in
močnejši le v združeni obliki. Emil Grzinčič po upokojitvi ostaja aktiven v zbornici,
v sekciji upokojenih obrtnikov. Priznanje se Emilu Grzinčiču podeli za njegovo
dolgoletno predsedovanje zbornici in delo v drugih organih zbornice ter za njegov
prispevek pri zavzemanju za boljše pogoje na področju obrti.

Zlati ključ prejmejo


Mihael Resnik je eden izmed tistih aktivnih obrtnikov, ki je bil podpisnik listine
za ustanovitev Združenja samostojnih obrtnikov v Kamniku. Bil je član prve
skupščine, podpredsednik Območne obrtne zbornice Kamnik in tudi poslanec
Skupščine Obrtne zbornice Slovenije. Kot upokojeni obrtnik je še vedno aktiven v
sekciji upokojenih Obrtnikov pri OOZ Kamnik. Priznanje se Mihaelu Resniku podeli
za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno uspešno delo na področju
obrti in v organih Območne obrtno-podjetniške zbornice in OZS.



Ivan Dolčič je kot ustanovni član aktivno sodeloval pri postavljanju temeljev
takratnega Združenja in se v njegovo delovanje vključil takoj po ustanovitvi
združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine. Zavzemal se je za
združevanje obrtnikov v stanovski organizaciji in bil aktiven na vseh nivojih
delovanja združenja v Kamniku in kasneje tudi zbornice, kot naslednice združenja.
Priznanje se Ivanu Dolčiču podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo

dolgoletno uspešno delo na področju obrti ter v delovnih telesih in organih
zbornice.


Jože Baronik se je kot gostinec v delovanje takratnega združenja vključil takoj
po ustanovitvi združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine, ki je bila
izvoljena pred 40 leti. Zavzemal se je za večje pravice obrtnikov in aktivno
sodeloval na vseh nivojih delovanja združenja v Kamniku in kasneje tudi zbornice,
kot naslednice združenja. Kot upokojeni obrtnik je še vedno aktiven v sekciji
upokojenih Obrtnikov pri OOZ Kamnik. Priznanje se Jožetu Baroniku podeli za
zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno uspešno delo na področju
obrti ter v delovnih telesih in organih zbornice.



Boštjan Homar se je kot obrtni mizar v delovanje takratnega združenja vključil
takoj po ustanovitvi združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine, ki je bila
izvoljena pred 40 leti. Aktivno je sodeloval na vseh nivojih delovanja združenja v
Kamniku in kasneje tudi zbornice, kot naslednice združenja. Kot upokojeni obrtnik
je še vedno aktiven v sekciji upokojenih Obrtnikov pri OOZ Kamnik. Priznanje se
Boštjanu Homarju podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno
uspešno delo na področju obrti ter v delovnih telesih in organih zbornice.



Stane Kadunc se je v delovanje takratnega združenja vključil takoj po
ustanovitvi združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine. Zavzemal se je za
združevanje obrtnikov v stanovski organizaciji in bil aktiven na vseh nivojih
delovanja združenja v Kamniku in kasneje tudi zbornice, kot naslednice združenja.
Priznanje se Stanetu Kaduncu podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo
dolgoletno uspešno delo na področju obrti ter v delovnih telesih in organih
zbornice.



Milica Plut, rojena Mali, je bila obrtnica – frizerka vse od leta 1971 in se je
aktivno vključila v aktivnosti združenja ob njegovem ustanavljanju in bila tako
izvoljena v skupščino združenja ob njegovi ustanovitvi. Odtlej je vse do svoje
upokojitve pred dvemi leti aktivno sodelovala v sekciji frizerjev. Kot upokojena
obrtnica je še vedno aktivna v sekciji upokojenih obrtnikov. Priznanje se Milici Plut
podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno uspešno delo na
področju obrti ter v delovnih telesih in organih zbornice.



Gregor Poličnik se je v delovanje takratnega združenja vključil takoj po
ustanovitvi združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine. Zavzemal se je za
združevanje obrtnikov v stanovski organizaciji in bil aktiven na vseh nivojih
delovanja združenja v Kamniku in kasneje tudi zbornice, kot naslednice združenja.
Priznanje se Gregorju Poličniku podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in
njegovo dolgoletno uspešno delo na področju obrti ter v delovnih telesih in
organih zbornice.



Marjan Zavrl se je kot slikopleskarski obrtnik v delovanje takratnega združenja
vključil takoj po ustanovitvi združenja in bil izvoljen za poslanca prve skupščine.
Zavzemal se je za združevanje obrtnikov v stanovski organizaciji in bil aktiven na
vseh nivojih delovanja združenja v Kamniku in kasneje tudi zbornice, kot
naslednice združenja. Kot upokojeni obrtnik je še vedno aktiven v sekciji
upokojenih Obrtnikov pri OOZ Kamnik. Priznanje se Marjanu Zavrlu podeli za
zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno uspešno delo na področju
obrti ter v delovnih telesih in organih zbornice.



Janez Podjed je bil skupaj s Francem Majhnom in Sonjo Vidervol pobudnik
ustanovitve združenja obrtnikov v Kamniku. Na ustanovnem zboru 14. 4. 1975 so
kamniški obrtniki združenje tudi ustanovili. Gospod Podjed je bil član skupščine
takratnega združenja, vse do leta 1998 tudi podpredsednik združenja oziroma

zbornice v Kamniku. Aktivno je sodeloval tudi z Zvezo združenj samostojnih
obrtnikov. Njegovo zavzemanje za razvoj obrti se nadaljuje tudi po njegovi
upokojitvi in je še danes aktiven v sekciji upokojenih obrtnikov. Priznanje se
Janezu Podjedu podeli za zasluge ob ustanovitvi zbornice in njegovo dolgoletno
uspešno delo na področju obrti in v organih zbornice.

PREJEMNIKI IN OBRAZLOŽITVE PRESTIŽNIH PRIZNANJ OBMOČNO OBRTNEPODJETNIŠKE ZBORNICE KAMNIK


Cirila Špenko, Pletenine Špenko, ki prejme priznanje Območne obrtnopodjetniške zbornice Kamnik za 38 let neprekinjenega poslovanja v obrti in
dolgoletno sodelovanje pri organizaciji dogodkov OOZ Kamnik. Dejavnost po njeni
upokojitvi nadaljuje hčerka Jana.



Marko Avguštin, Pečarstvo Avguštin, za 37 let neprekinjenega poslovanja v obrti
in dolgoletno sodelovanje pri organizaciji dogodkov OOZ Kamnik. Dejavnost
nadaljujeta oba sinova, pečarski mojster Klemen in Rok, ki poleg družinske
tradicije nadaljujeta tudi članstvo v zbornici.



Ivan Zrimšek, Mo-gy d.o.o., prejme priznanje za delo v nadzornem odboru OOZ
Kamnik in inovatorstvo na področju medicine. Tudi gospod Zrimšek je svoje
podjetje predal svoji hčerki Sanji, ki uspešno vodi podjetje Mo-gy d.o.o.. Podjetje
kljub prenosu lastništva ostaja član OOZ Kamnik.



Stanislav Hrovat za 46 let neprekinjenega poslovanja v obrti in članstvo v OZS,
kar je najdaljše možno obdobje članstva.



Mihael Špruk, gostišče Pri gamsu, za 44 let neprekinjenega poslovanja v obrti in
članstvu OZS prejme priznanje tudi.



Rudolf Jeraj se ukvarja z mizarstvom in prejme
neprekinjenega poslovanja v obrti in članstvu OZS.



Vilibald Plevel, tesarstvo Plevel, prejme priznanje za 40 let neprekinjenega
poslovanja v obrti in sodelovanje pri postavljanju temeljev OOZ Kamnik.



Ahacij Romšak prejme priznanje za najstarejšega še aktivnega obrtnika. Gospod
Romšak je nadaljeval družinsko gostinsko tradicijo. Okrepčevalnica pri Jurčku
razveseljuje predvsem tiste goste, ki na poti na Veliko planino ali z nje želijo
narediti kratek predah.



Marta Leskošek Cerar prejme priznanje za najstarejšo še aktivno obrtnico.
Urarstvo Cerar v Kamniku piše posebno zgodbo. Težko si predstavljamo, da se
vsak dan ob 7. uri zjutraj ne bi odprla vrata urarstva »v velki gasi«, kjer se čas
nikoli ne ustavi. Če se, pa vam ga gospa Marta pomaga pognati naprej. Začetki
urarstva segajo v leto 1919, ko se je z urarstvom začel ukvarjati njen oče, gospa
Marta pa ga je prevzela leta 1964. S ponosom, globokim spoštovanjem in velikim
veseljem gospe Marti Leskošek Cerar podeljujemo priznanje kot najstarejši še
aktivni obrtnici OOZ Kamnik.



Branko Meh, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Kot predsednik
zbornice si prizadeva ohranjati tradicijo povezovanja obrtnikov in podjetnikov v
stanovsko organizacijo in požrtvovalno zastopa in uveljavlja interese malega
gospodarstva v odnosu do države. Prepričani smo, da njegovo dolgoletno aktivno
delovanje v organih OZS, predvsem pa kot predsednik OZS, pušča viden pečat
zborničnemu delovanju.
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