Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Janezu Repanšku srebrno priznanje Občine
Kamnik za njegovo prostovoljstvo, saj je gasilec, krvodajalec, član sveta krajevne skupnosti,
član svetov zavodov in društev, član obrtno-podjetniške zbornice in član kulturnega društva.
Janez Repanšek je od leta 1969, torej že 50 let, član Prostovoljnega gasilskega društva
Kamnik in se ponaša s činom višji gasilski časnik II. stopnje. Opravljal je različne funkcije od
referenta za saniteto, tehničnega sekretarja, blagajnika, tajnika in podpoveljnika do sodnika
organizatorja občinskih, regijskih, ligaških in republiških tekmovanj. Dva mandata je bil
poveljnik Sektorja Kamnik Gasilske zveze Kamnik. Od 2003 do 2013 je bil poveljnik Gasilske
zveze Kamnik in član Poveljstva regije Ljubljana III. Še vedno deluje kot operativec v
Prostovoljnem gasilskem društvu Kamnik, na Gasilski zvezi Kamnik pa je predsednik Komisije
za zgodovino gasilstva in si prizadeva za prostore Gasilskega muzeja.
Dejaven je na družbenem, političnem, podjetniškem in kulturnem področju:
- kot član sveta Krajevne skupnosti Kamnik – center že sedmi mandat, od tega tri
mandate kot predsednik,
- kot član upravnega odbora Rdečega križa (šest mandatov) in krvodajalec, saj je kri
daroval že 173-krat,
- kot član upravnega odbora Zavoda za razvoj kabelsko-satelitsko televizijskega sistema
Kamnik (šest mandatov),
- ustanovni član Društva sv. Jakoba in član Društva Demos na Kamniškem,
- kot član sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik, v katerem od reorganizacije
z vključitvijo kulture pod okrilje zavoda v letu 2016 predstavlja kulturna društva,
- kot član Območne obrtno-podjetniške zbornice Kamnik od leta 1983 do upokojitve leta
2018, od tega osem mandatov član upravnega odbora in več komisij,
- kot član sveta Osnovne šole Toma Brejca v času priprav in gradnje nove šolske stavbe
(dva mandata v obdobju med letoma 2008 in 2014),
- dvakrat, in sicer leta 2001 in 2009, je sodeloval v občinski komisiji za mednarodno
tekmovanje najlepše urejenih evropskih mest Entente Florale,
- več kot dvajset let je bil aktiven pri mednarodnem sodelovanju med Občino Kamnik in
pobratenima Občinama Andechs in Trofaiach, bil pa je tudi pobudnik postavitve
bavarskega mlaja ob desetletnici sodelovanja leta 2008 in njegov skrbnik,
- bil je član Občinskega sveta Občine Kamnik od 1994 do 2006 (trije mandati) in kandidat
za župana Občine Kamnik leta 2002,
- bil je aktivni udeleženec vojne za Slovenijo.
Janez Repanšek je torej že vse življenje zgled aktivnega državljana, je človek, ki nikoli ne reče
ne, ko je potrebna pomoč ob nesrečah, pri delu ali organiziranju dogodkov.

