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Predsednik	Republike	Slovenije	Borut	Pahor	
je	izdal	ukaz	o	podelitvi	odlikovanja	Republike	
Slovenije.	Ob	50.	obletnici	delovanja	prejme	
Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	red	
za	zasluge	za	strokovno	in	organizacijsko	
pomoč	slovenskim	obrtnikom	in	podjetnikom.
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Že 50 let 
zagovornik 

obrtnikov in 
podjetnikov!

Pred	natanko	pol	stoletja	so	naši	predniki	obrtniki	ustanovili	svojo	lastno	stanovsko	
organizacijo	 z	 enim	 samim	 ciljem	 –	 na	 vse	 možne	 načine	 pomagati	 obrtnikom,	
da	 bi	 lahko	 lažje	 živeli	 in	 delali.	 Zveza	 združenj	 samostojnih	 obrtnikov	 Slovenije,	
predhodnica	 današnje	 Obrtno-podjetniške	 zbornice	 Slovenije,	 je	 bila	 zveza	
prostovoljnih	združenj	samostojnih	obrtnikov,	avtoprevoznikov	in	gostincev.	Začetki	
povezovanja	obrtnikov	v	tako	imenovane	cehe	pa	segajo	celo	v	12.	stoletje.

Za	 razliko	 od	 drugih	 sorodnih	 organizacij	 so	OZS	 izgradili	 obrtniki	 sami	 in	 jo	 ves	
čas	sami	tudi	razvijali.	Pri	tem	jih	je	vodila	skupna	volja,	da	želijo	izboljšati	položaj	
obrtnikov.	Potreba	po	povezovanju	in	ščitenju	interesov	obrtnikov	je	torej	obstajala	
nekoč,	 obstaja	 danes	 in	 prepričan	 sem,	 da	 bo	 obstajala	 tudi	 v	 prihodnje.	 Naša	
organizacija	je	močna	in	vplivna	le,	če	jo	podpira	številčno	članstvo.	Povezani	smo	
močnejši	in	lahko	dosežemo	veliko,	posameznik	pa	je	povsem	nemočen.

Tako	 kot	 obrt	 in	 podjetništvo	 je	 tudi	 naša	 stanovska	 organizacija	 v	 minulih	 50	
letih	doživela	ogromno	sprememb.	V	 tem	času	se	 je	štirikrat	 tudi	preimenovala.	V	
delovanje	naše	zbornice	so	korenito	posegle	spremembe	obrtnega	zakona	leta	2013,	
s	katerim	je	bilo	uvedeno	prostovoljno	članstvo.	Kljub	manjšim	prihodkom	iz	naslova	
članarin	pa	smo	storitve	za	člane	še	nadgradili.

Glavne	 naloge	 zbornice	 so	 zastopanje,	 informiranje,	 svetovanje,	 izobraževanje,	
promocija	 in	 povezovanje.	 Poleg	 tega	 zbornica	 svojim	 članom	 ponuja	 tudi	 druge	
ugodnosti.	 S	 kartico	 Mozaik	 podjetnih	 članom	 omogočamo	 ugodnejše	 pogoje	
poslovanja	 in	 popuste	 pri	 več	 kot	 100	 partnerjih.	 Tako	 rekoč	 vsak	 dan	 pa	 si	
prizadevamo,	tako	na	lokalni	kot	tudi	nacionalni	ravni,	vplivati	na	odločevalce,	ki	z	
zakoni	krojijo	usodo	obrtnikov	in	podjetnikov.

Naše	delo	 in	prizadevanja	za	boljše	poslovno	okolje	prepoznavajo	 tudi	naši	 člani.	
Vsako	leto	tako	beležimo	kar	tisoč	novih	članov.	Ta	hip	združujemo	25	tisoč	obrtnikov	
in	 podjetnikov	 in	 smo	 največja	 reprezentativna	 zbornica	 malega	 gospodarstva	
v	 Sloveniji.	 Ponosni	 pa	 smo	 tudi	 na	 dejstvo,	 da	 nam	 je	 uspelo	 ohraniti	 celoten	
zbornični	sistem	z	62	območnimi	zbornicami	 in	30	sekcijami,	ki	delujejo	v	okviru	
krovne	organizacije	v	Ljubljani.	Zbornična	mreža	tako	zagotavlja	skladnost	razvoja	
in	prinaša	znanje	in	storitve	tudi	v	območja,	ki	bi	sicer	ostala	brez	ustrezne	podpore	
pri	razvoju	obrti	in	podjetništva.
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Vloga	naše	zbornice	ima	širši	družbeni	pomen.	Zbornica	namreč	skrbi	za	obstoj	in	
razvoj	slovenskega	malega	gospodarstva,	ki	je	hrbtenica	in	gonilna	sila	naše	države,	
s	 tem	 pa	 posredno	 skrbi	 za	 blaginjo	 vseh	 državljank	 in	 državljanov.	 Prav	 zato	 je	
tako	zelo	pomembno,	da	nam	vlada	zagotovi	ustrezno	poslovno	okolje	s	prijaznejšo	
zakonodajo,	da	se	bomo	lahko	razvijali,	zaposlovali	in	konkurirali	na	evropskem	ter	
svetovnem	 trgu.	 Zadovoljni	 smo,	 da	 je	 našo	 prošnjo	 oziroma	 zahtevo	 po	 svojem	
predstavniku	v	vladi	uslišal	tudi	aktualni	premier	Marjan	Šarec	in	v	svojem	kabinetu	
aprila	letos	imenoval	državnega	sekretarja	za	malo	gospodarstvo.

Izjemno	 smo	 počaščeni,	 da	 je	 našo	 vlogo	 prepoznal	 tudi	 predsednik	 Republike	
Slovenije	Borut	Pahor	in	zbornico	ob	njeni	50.	obletnici	odlikoval	z	redom	za	zasluge	
za	strokovno	in	organizacijsko	pomoč	slovenskim	obrtnikom	in	podjetnikom.

Da	 smo	 danes	 vplivna	 in	 močna	 zbornica,	 se	 moramo	 zahvaliti	 predvsem	 vam,	
spoštovani	članice	in	člani,	ki	nas	s	svojim	članstvom	podpirate	in	nam	omogočate	
uresničevati	 poslanstvo	 zbornice.	 Iskrena	 hvala	 tudi	 vsem	 funkcionarjem	 in	
zaposlenim,	ki	so	v	minuli	polstoletni	zgodovini	delovali	v	organih	zbornice	ali	so	bili	
v	njej	zaposleni.	Brez	vašega	dela	in	truda	danes	zagotovo	ne	bi	imeli	tako	trdnega	
zborničnega	sistema.

Čestitke	ob	visokem	 jubileju	 izrekam	vsem,	ki	 ste	na	kakršen	koli	način	bili	 in	ste	
povezani	 z	 našo	 stanovsko	 organizacijo.	 Prepričan	 sem,	 da	 bomo	 moč	 zbornice	
ohranjali	in	jo	v	prihodnje	še	okrepili.	Povezani	smo	namreč	močnejši!

Branko	Meh
Predsednik	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije
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zagotovo	ste	ponosni,	ko	vaša	stanovska	organizacija,	Obrtno-podjetniška	zbornica	
Slovenije,	 praznuje	 50-letnico	 delovanja.	 Petdeset	 let	 boja	 za	 boljši	 položaj	 vas	
obrtnikov	 in	podjetnikov,	zagovarjanja	vaših	 interesov,	 izobraževanj,	 svetovanj	 ter	
številnih	drugih	dogodkov.	Imeti	organizacijo,	ki	povezuje	in	pomaga,	je	privilegij,	ki	
vam	ga	lahko	marsikdo	zavida.	

V	 minulih	 letih	 ste	 uspeli	 premagati	 številne	 izzive	 in	 ovire,	 ki	 so	 jih	 pred	 vas	
postavljale	 oblasti	 in	 politični	 sistemi,	 znali	 ste	 stopiti	 skupaj	 ter	 pokazati,	 da	 ste	
odločni	 in	 združeni	 v	 obrtno-podjetniško	 zbornico	 tudi	 močan	 in	 nepopustljiv	
sogovornik	državi.	

V	petdesetih	letih	je	obrt	doživela	neverjeten	napredek	in	razvoj.	Iz	majhnih	delavnic	
ste	 ustvarili	 uspešna	 podjetja,	 ki	 se	 za	 svoj	 obstoj	 in	 položaj	 na	 trgu	 kosajo	 z	
evropsko	 in	 celo	 svetovno	konkurenco.	Da	vam	 to	uspeva,	morate	 slediti	hitremu	
tehnološkemu	razvoju	ter	zagotavljati	vrhunsko	kakovost	izdelkov	in	storitev.	Vaša	
predanost	in	vztrajnost	bi	morali	biti	vzor	celotni	družbi.		

Zavedam	 se,	 da	 vam	odločitve	 slovenske	 vlade	 in	 parlamenta	 niso	 vselej	 pogodu	
ter	da	bi	si	želeli,	da	bi	hitreje	in	v	večjem	obsegu	uresničevali	vaše	zahteve,	ki	 jih	
že	vrsto	let	pripravljate	 in	naslavljate	na	vladajoče	strukture.	Zagotavljam	vam,	da	
se	trudimo,	in	prepričan	sem,	da	so	vsi	problemi	rešljivi,	če	se	jih	lotimo	strpno	in	z	
dialogom.	

Z	 imenovanjem	 državnega	 sekretarja	 za	 malo	 gospodarstvo	 aprila	 letos	 smo	
pokazali,	da	se	zavedamo	pomena	obrti	in	malega	gospodarstva.	Njegova	naloga	je	
stalen	dialog	z	Obrtno-podjetniško	zbornico	Slovenije	pri	urejanju	izzivov,	s	katerimi	
se	 spoprijemajo	 obrtniki	 in	 mala	 podjetja.	 Poudarim	 lahko	 ureditev	 regresnega	
zahtevka	 v	 primeru	 nesreče	 pri	 delu,	 odpravo	 birokratskih	 ovir	 in	 poenostavitev	
upravnih	 postopkov	pridobivanja	 različnih	 soglasji	 in	 dovoljenj,	 odpravo	upravnih	
ovir	 poslovanja	 pri	 čezmejnem	 izvajanju	 storitev,	 nevtralen	 prenos	 družinskih	
podjetij	na	naslednike	ter	učinkovitejši	sistem	poklicnega	izobraževanja.	Prepričan	
sem,	da	bo	takšno	sodelovanje	prineslo	tudi	želene	rezultate.	

Visok	jubilej,	ki	ga	letos	praznuje	zbornica,	je	jubilej	vseh	obrtnikov	in	podjetnikov,	ki	
v	njej	prepoznavate	partnerja,	ki	vam	stoji	ob	strani	na	vaši	poslovni	poti.	

Ob	 tem	 jubileju	 vam	 iskreno	 čestitam	 ter	 vam	 želim,	 da	 bi	 ponosno	 stali	 tudi	
prihodnjih	50	in	več	let!

Marjan	Šarec
Predsednik	Vlade	Republike	Slovenije

Spoštovani 
obrtnice in 

obrtniki, podjetnice 
in podjetniki,
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V	izjemno	veselje	in	čast	mi	je,	da	vas	kot	minister	za	gospodarski	razvoj	in	tehnologijo	
nagovorim	v	zborniku	ob	50.	obletnici	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije,	ki	skupaj	
z	62	območnimi	obrtno-podjetniškimi	zbornicami,	tvori	obrtno-podjetniški	zbornični	
sistem	v	Sloveniji.

Današnja	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	je	nastala	leta	1969	kot	prostovoljna	
organizacija	obrtnikov,	ki	so	sklenili,	da	za	nadaljnjo	rast	in	razvoj	svojega	članstva	po-
trebujejo	ustrezno	strukturo.	Temeljna	usmeritev	tedanje	organizacije	ostaja	praktično	
enaka,	in	sicer	podpora	obrtnikom	za	zagon	ter	nadaljnjo	poslovno	rast	in	razvoj.	Da-
nes	na	zbornici	skrbite	tudi	za	podporo	malih	in	mikro	podjetnikov,	zato	se	je	leta	2007	
Obrtna	zbornica	Slovenije	preoblikovala	v	Obrtno-podjetniško	zbornico	Slovenije.

Se	pa	tudi	na	ministrstvu	dobro	zavedamo	pomena	sodelovanja	in	vedno,	kadar	govo-
rim	o	obrti	in	podjetništvu,	imam	vselej	v	mislih	pomembne	vplive	in	učinke	obrtništva	
in	podjetništva	na	splošen	gospodarski	in	družbeni	razvoj	v	Sloveniji.	Prav	zaradi	teh	
vsestranskih	vplivov	si	vsi	skupaj	prizadevamo	za	trajnostni	razvoj	obrti	in	podjetni-
štva,	spodbujanje	znanja	in	kakovosti,	vlaganje	v	znanj	in	razvoj,	tehnološki	napredek,	
inovativnost	ter	krepitev	partnerskih	odnosov.	

Mikro,	mala	in	srednje	velika	podjetja	ste	gonilo	nacionalnega	in	evropskega	gospo-
darstva.	Vi	ste	pomemben	vir	zaposlitve,	ustvarjate	pozitivni	podjetniški	duh	in	 ino-
vativnost,	ter	ste	ključni	za	pospeševanje	konkurenčnosti.	Ste	pomemben	člen	za	rast	
gospodarstva	in	s	tem	gradnik	naše	skupne	prihodnost.	V	ponos	nam	je,	da	se	stanje	v	
gospodarstvu	v	Sloveniji	premika	v	pozitivno	smer.

Na	ministrstvu	za	gospodarski	razvoj	in	tehnologijo	skrbimo	za	razvoj	in	ohranjanje	
stabilnega	 in	 predvidljivega	 poslovnega	 okolja.	 Trudimo	 se	 za	 ustvarjanje	 razmer,	
v	katerih	 je	mogoč	optimalen	razvoj	poslovnih	potencialov	 ter	uresničevanje	smelih	
podjetniških	priložnosti.	Ukrepi	ministrstva	za	spodbudo	malega	gospodarstva	ne	iz-
hajajo	zgolj	 iz	strateških	dokumentov,	temveč	so	odraz	konkretnih	potreb	trga.	Obr-
tno-podjetniška	zbornica	Slovenije	je	pri	tem	sodelovanju	izredno	pomembna.	S	svojo	
pomembno	vlogo	povezovanja	gospodarstva	in	prepoznavanja	njegovih	potreb	že	50	
let	predstavlja	most	med	ministrstvom	in	našimi	najpomembnejšimi	deležniki	obrtniki,	
mikro,	malimi	in	srednje	velikimi	podjetji.	

Predlogi	in	zahteve	Obrtno-podjetniške	zbornice	predstavljajo	Vladi	Republike	Sloveni-
je	dobra	izhodišča	za	ustrezne	nadaljnje	nacionalne	akcijske	korake	za	potrebne	ukrepe	
pri	razbremenitvi	in	poenostavitvi	poslovanja	ter	ohranjanju	domačega	podjetništva.	
V	 tej	smeri	bomo	na	vseh	svojih	projektih	delovali	 tudi	naprej,	da	podpremo	drzne,	
pogumne,	okretne	in	podjetja	željne	uspeha	ter	rasti.

Na	koncu	želim	ob	tem	pomembnem	jubileju	najprej	čestitati	vsem	članom,	predsedni-
ku	zbornice	Branku	Mehu	in	direktorju	zbornice	Danijelu	Lampergerju.	Tudi	v	priho-
dnje	vam	želim	še	veliko	uspehov!	

Zdravko	Počivalšek
Minister	za	gospodarski	razvoj	in	tehnologijo

Spoštovani 
podjetniki in 
obrtniki! 
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Letos	obeležujemo	petdeseto	obletnico	stanovskega	povezovanja.	Obrtniki	in	
podjetniki,	združeni	v	Obrtno-podjetniško	zbornico	Slovenije,	so	v	tej	polstoletni	
zgodovini	doživeli	številne	politične	in	gospodarske	spremembe,	ki	so	vplivale	na	
rast,	razvoj	in	poslovanje	njihovih	podjetij.	Hkrati	pa	so	v	tem	času	gradili	in	razvijali	
obrtno-zbornični	sistem.

Aktivnosti,	ki	jih	izvaja	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije,	skupaj	z	62	
območnimi	obrtno-podjetniškimi	zbornicami,	so	se	tako	razvile	v	moderen	servis	
za	podporo	in	pomoč	obrtnikom	in	podjetnikom.	Na	lokalni	ravni	so	obrtniki	
in	podjetniki	povezani	v	območne	zbornice,	preko	katerih	so	deležni	ključnih	
podpornih	storitev	za	njihovo	delovanje	in	rast.	Zraven	zastopanja	interesov	
v	odnosu	do	države	in	lokalnih	oblasti	ter	ključnih	storitev,	kot	so	strokovno	
svetovanje,	različna	izobraževanja	in	pomoč	pri	internacionalizaciji,	je	zelo	
pomembno,	da	smo	v	zborničnem	sistemu	ohranili	tudi	aktivnosti,	povezane	z	
organizacijo	družabnih,	povezovalnih	in	športnih	dogodkov.

Na	Obrtno-podjetniški	zbornici	Slovenije	smo	izredno	ponosni,	da	smo	kljub	težkim	
časom	za	zbornico,	ko	je	ta,	zaradi	spremembe	obrtnega	zakona	s	prehodom	na	
prostovoljno	članstvo,	ostala	brez	ključnega	vira	financiranja,	ohranili	ves	nabor	
storitev	ter	zbornici	dodali	težo,	ki	jo	ima	v	javnem	prostoru.

Trendi	v	svetu	se	spreminjajo	hitreje,	kot	so	se	kdaj	koli	v	zgodovini.	Zbornica	jim	
mora	slediti	in	članom	zagotavljati	vedno	nove	storitve.	Lahko	rečemo,	da	proces	
razvoja	zbornice	traja	že	50	let,	a	ta	ne	bo	nikoli	končan,	zato	se	veselimo	in	
sprejemamo	izziv	nadaljnjega	razvoja.	Z	modernimi	pristopi	in	storitvami	bomo	
nadgrajevali	pomoč	obrtnikom	in	podjetnikom	pri	njihovi	rasti	in	razvoju.	Za	vse	
to	je	potreben	strokoven	kader	in	na	drugi	strani	aktivni	obrtniki	in	podjetniki,	ki	
prepoznajo	delo	in	pomen	zbornice	in	skupaj	z	njo	uresničujejo	svoje	cilje.	Ob	tem	
pa	ne	smemo	pozabiti	na	naše	ključno	poslanstvo,	ki	ga	najboljše	opišemo	preko	
našega	dolgoletnega	slogana	»Povezani	smo	močnejši«.

Danijel	Lamperger
Direktor	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije

Povezovanje je 
ključnega pomena
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2.

MEJNIKI
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Ustanovljena Zveza 
združenj samostojnih 
obrtnikov Slovenije

Obrtni zakon določi 
obvezno članstvo v 

stanovski organizaciji

Obrtna zbornica postane 
institucija javnega prava, 
saj država nanjo prenese 

celo vrsto pomembnih 
javnih pooblastil

1969

1978

1991
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Obrtna zbornica
Slovenije se preoblikuje 

v Obrtno-podjetniško 
zbornico Slovenije

Predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor odlikuje 
Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije z redom za zasluge

za strokovno in organizacijsko 
pomoč slovenskim obrtnikom

in podjetnikom

Sprememba Obrtnega 
zakona prinese 

prostovoljno članstvo 

2007 2019

2013





3.
SPREHOD SKOZI 
ZGODOVINO
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1967
Obrtniški zbor v Dobrni je bilo prvo množično 

srečanje obrtnikov po vojni. Zbralo se je več 
tisoč obrtnikov. Ob tej priložnosti so pripravili 

razstavo obrti in obrtne opreme ter različne 
športne igre. 

1967
Na prvem povojnem obrtniškem zboru je 
bila rojena ideja o vseslovenski obrtniški 

organizaciji. 
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1968
Po Sloveniji začnejo nastajati prva združenja 
obrtnikov. Marca je bil ustanovni zbor prvega 
združenja obrtnikov – Združenja zasebnih 
obrtnikov Ljubljana.

1969
Prva stran Dela 7. julija 1969: »Nočemo biti 
socialni problem« so avtoprevozniki, ki so pred 
tem protestirali že v Mariboru, na množičnem 
protestnem shodu pred republiško skupščino 
sporočali vladi. To je bila prva odkrita oblika 
pritiska obrtnikov na oblast.
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1969
Dvanajst obrtniških združenj (z območij 
Celja, Cerknice, Jesenic, Kopra, Kranja, 

Ljubljane, Ljutomera, Murske Sobote, 
Novega mesta, Radovljice, Tržiča in Posavja) 

ter društva avtoprevoznikov iz Maribora 
v Ljubljani ustanovi Zvezo združenj 

samostojnih obrtnikov Slovenije. Prvi 
predsednik postane ljubljanski obrtnik Janko 

Šinkovec.

1971
Septembra 1971 izide prva številka 

stanovskega glasila Obrtnik.



21

1972
Obrtniki so si izborili dovoljenje oblasti za 
uvoz reprodukcijskega materiala.

1973
Obrtniki so aktivno sodelovali pri pripravi 
zakona o osebnem delu, ki ga je Skupščina 
SR Slovenije sprejela 18. julija 1973. 
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1974
Janko Šinkovec na  občnem zboru Zveze 

združenj samostojnih obrtnikov Slovenije 
februarja 1974 v Radovljici. Ker prostovoljna 

obrtna združenja še niso imela svojih 
prostorov so se pogosto srečevali kar v 

gostilnah.

1974
Obrtniki so si priborili pet delegatskih mest v 

skupščini SRS. 
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1975
Slovenski obrtniki na obrtnem sejmu v 
Münchnu. V tem času se je začelo tudi zelo 
intenzivno sodelovanje slovenskih obrtnikov 
z bavarsko obrtno zbornico.

1975
Obrtniki s Kreditno banko Koper podpišejo 
sporazum o kratkoročnem kreditiranju.
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1975
Tedaj še prostovoljna organizacija je 

postajala vse močnejša. Združevala je 
večino slovenskih obrtnikov. Na sliki občni 

zbor Zveze združenj samostojnih obrtnikov 
Slovenije. 

1976
Zveza združenj samostojnih obrtnikov 

Slovenije pripravi prvi sejem malega 
gospodarstva v Kranju. 



25

1976
Obrtniki so organizirali veliko solidarnostno 
akcija v pomoč Posočju, ki ga je prizadel 
potres.

1977
Delegacijo obrtnikov pod vodstvom 
predsednika Staneta Špindlerja je sprejel 
takratni predsednik predsedstva SR Slovenije 
Sergej Kraigher. 
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1977
V Slovenj Gradcu je bila prva razstava 

domače in umetnostne obrti. 

1979
Na ustanovitvi prve obrtniške organizacije 

politikov ni bilo. Na njeni deseti obletnici pa 
jih je bilo že veliko. 
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1979
Ustanovljena je bila Zveza obrtnih združenj 
Slovenije (ZOZS), kot splošno združenje 
v okviru Gospodarske zbornice Slovenije. 
Članstvo postane obvezno. 

1982
Obrtniški delegati so v takratnem slovenskem 
parlamentu pogosto opozarjali na probleme 
in zahteve obrtnikov. 
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1983
Zveza obrtnih združenj Slovenije je 
zaznamovala obrtni sejem v Celju. 

1983
Del vodilnih funkcionarjev Zveze obrtnih 

združenj Slovenije. 
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1984
Obrtni sejem v Celju si je prišel ogledat »šef 
partije« Franc Popit, kar je bil nekakšen 
znak, da se obrtnikom obetajo prijaznejši 
časi.  

1984
Zveza pripravi posvet o drobnem 
gospodarstvu, ki se ga je udeležijo tudi 
najvišji predstavniki tedanje oblasti. 
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1985
Obrtniki so aktivno sodelovali pri 

spremembah obrtnega in davčnega zakona. 

1986
Ob 15. obletnici obrtniške organizacije so 

slovesno odprli Dom obrtnikov Slovenije na 
Celovški cesti 71 v Ljubljani. 
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1987
Akcijska konferenca CK ZKJ v Celju je bila 
posvečena malemu gospodarstvu. Zbral se 
je ves jugoslovanski politični vrh in podprl 
zasebništvo. 

1987
V Beogradu so organizirali prvi kongres 
malega gospodarstva.
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1988
Ustanovljena je bila Zveza samostojnih 

gospodarstvenikov Jugoslavije; njen 
predsednik  postane Franjo Verdnik, takratni 
predsednik izvršilnega odbora Zveze obrtnih 

združenj Slovenije. 

1989
Na slovesnosti ob svoji 20-letnici obrtniška 

organizacija prvič podeli naziv »častni član«.
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1989
Skupščina ZOZS v prostorih Doma obrtnikov 
v Ljubljani. 

1990
Delegacijo slovenskih obrtnikov sprejme 
predsednik jugoslovanske vlade Ante 
Marković.
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1990
  Po volitvah v skupščino SRS v poslanske 

klopi sede 11 obrtnikov. 

1990
V začetku zime so Slovenijo prizadele 
katastrofalne poplave, v katerih je bilo 

prizadetih tudi veliko obrtnikov. Obrtniška 
organizacija in njeni člani z družinami 

so takrat za kolege zbrali veliko denarne 
pomoči. 
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1991
V junijski vojni so sodelovali tudi obrtniki; 
avtoprevozniki so se s svojimi vozili postavili 
pred agresorsko JLA.

1991
Obrt dobi povsem avtonomno zbornico - 
Obrtno zbornico Slovenije; prvi predsednik je 
bil Miha Grah,  predsednik upravnega odbora 
pa Stanislav Kramberger.
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1991
Zahteve slovenske obrti prvič izidejo v tiskani 

obliki. 

1992
OZS postavi lasten poslovno-informacijski 

sistem Info-Handy. S tem je računalnik 
postal osnovno orodje vseh zaposlenih v 
OZS. Računalniško pismenost je zbornici 

omogočila pomoč nemške vlade in 
stanovskih kolegov. 



37

1992
Vodstvo OZS je podpisalo pogodbo o 
sodelovanju s hrvaškimi kolegi. 

1993
OZS postane pridružena članica Evropskega 
združenja obrti, malih in srednjih podjetij 
–UEAPME. 
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1993
Pri ustvarjanju zakonodaje je obrtna 

zbornica postala pomemben partner državi. 
Na sliki je eno delovnih srečanj s takratnim 
predsednikom slovenske vlade dr. Janezom 

Drnovškom. 

1993
Sredi devetdesetih je bila takšna gneča na 

obrtnem sejmu v Celju nekaj običajnega. 
Vsako leto ga je pomembno oblikovala tudi 

OZS. 
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1994
Nov obrtni zakon temeljito spremeni podobo 
obrti (obrt ni več status, ampak dejavnost), 
OZS dobi vrsto javnih pooblastil (izdajati 
začne obrtna dovoljenja, voditi obrtni register 
itd.). 

1994
OZS je ob svoji 25-letnici pripravila odmevno 
mednarodno konferenco »Slovenska obrt na 
poti v Evropo«.
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1994
Novembra 1994 sta predsednik OZS Miha 

Grah in predsednik nemške obrtne zbornice 
Heribert Spaeth v Mariboru slovesno podelila 

diplome prvim multiplikatorjem. S tem so 
bili postavljeni temelji za ponoven začetek 

mojstrskih izpitov. 

1996
Novi zakon o poklicnem izobraževanju v obrt 

vrne vajence; obrt spet prevzame skrb in 
odgovornost za svoj podmladek.
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1998
OZS in UEAPME pripravita mednarodno 
konferenco o obrti na Bledu. 

1998
Vodstvo Obrtne zbornice Slovenije v obdobju 
1998 – 2002. 
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1999
Na slovesnosti ob 30-letnici OZS se je zbralo 

okrog 500 gostov iz Slovenije in tujine, tudi 
presenetljivo veliko politikov. Častni gost 

je bil predsednik republike Slovenije Milan 
Kučan.

2000
Predsednik OZS Miha Grah je podelil 

zaključna spričevala prvi generaciji vajencev 
v dualnem sistemu izobraževanja. 
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2000
Avgusta je OZS obiskal takratni predsednik 
vlade dr. Andrej Bajuk. 

2001
Podeljene so bile prve mojstrske diplome po 
letu 1963. 
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2002
Vodstvo OZS v obdobju 2002 – 2006. 

Predsednik OZS je postal Miroslav Klun, 
predsednik upravnega odbora Štefan 

Pavlinjek, generalni sekretar pa dr. Viljem 
Pšeničny. 

2002
Novembra 2002 se je več kot 150 vodilnih iz 

vsega obrtnozborničnega sistema srečalo z 
ministrom za finance mag. Antonom Ropom.
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2003
Delegacijo OZS, ki je obiskala evropski 
parlament, so sprejeli predstavniki 
pomembnih ustanov za obrt in podjetništvo, 
ki delujejo znotraj evropskih institucij. 

2003
Na Dnevih slovenske obrti v Portorožu 
je OZS sprejela novo vizijo in strateške 
usmeritve obrtnozborničnega sistema. 



46

2003
OZS prvič podeli priznanje Obrtnik leta - 

prestižno priznanje za dolgoletne dosežke 
na področju obrti; prvi obrtnik leta je postal 

Anton Škrabl.

2003
Konec leta so vsi člani OZS prejeli kartico 

Obrtnik, identifikacijsko kartico, ki je 
prinašala tudi številne ugodnosti. 
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2004
Obrtniškega foruma v Portorožu se poleg 
petsto obrtnikov udeleži celoten državni 
vrh, na čelu s predsednikom vlade Antonom 
Ropom.

2004
Novembra je na sedežu OZS enajst obrtnih 
in gospodarskih zbornic in združenj iz 
Avstrije, Francije, Italije, Belgije, Bosne 
in Hercegovine ter Slovaške podpisalo 
memorandum o sodelovanju. 
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2004
Predsednik OZS  Miroslav Klun pri 

predsedniku države dr. Janezu Drnovšku. 

2004
Častni gostje praznovanja ob 35-letnici so 

bili tudi vsi dosedanji predsedniki slovenske 
obrtniške organizacije, z izjemo že pokojnega 
prvega predsednika Janka Šinkovca. Na sliki 

(z leve): Stane Špindler, Matko Kavtičnik, 
Ernest Draš, Miha Grah in Miroslav Klun. 
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2005
Aprila 2005 je OZS gostila vrh evropske 
organizacije obrti ter malih in srednjih 
podjetij UEAPME, kar je bilo veliko priznanje 
za zbornico. 

2006
OZS in predsedniki vseh 62 območnih 
obrtnih zbornic so podpisali sporazum o 
poslovnem sodelovanju. 



50

2006
Srečanje vodstva OZS in štirih za obrt 

ključnih ministrov (za finance, gospodarstvo, 
javno upravo in promet) na sedežu OZS. 

2006
Začetek tesnega in zelo uspešnega 

sodelovanja med obrtjo in znanostjo; 
podpis dogovora o sodelovanju med OZS in 

Institutom Jožef Stefan. 
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2007
Obrtna zbornica Slovenije začne izdajati 
revijo Podjetnik; kupi jo že konec leta 2006. 

2007
19. december se je v zgodovino zapisal kot 
ustanovni dan Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije. 
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2007
Znak z novim imenom je dobil svoje mesto na 

pročelju zbornične stavbe na Celovški cesti. 

2008
Predsednik OZS Miroslav Klun s sodelavci je 

gradivo v podporo zborničnim prizadevanjem 
predal predsedniku vlade Janezu Janši. 
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2008
Prva moža zbornice Štefan Pavlinjek in 
Miroslav Klun s predsednikom republike 
Danilom Türkom in predsednikom bavarske 
obrtne zbornice Heinrichom Traublingerjem 
na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. 

2009
Zaradi domnevne nezdružljivosti s funkcijo 
poslanca v državnem zboru predsednik Klun 
odstopi, nadomesti ga predsednik upravnega 
odbora Štefan Pavlinjek. 
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2009
Kriza zajame večji del obrti. OZS predlaga 

vrsto ukrepov, ki so bili v veliki meri sprejeti 
in so začasno celo zalegli.

2010
Obrtniki so v preteklosti večkrat dokazali, 

kako nesebična je njihova pomoč, ko se 
kateri od kolegov znajde v stiski. Izključno 

za nudenje pomoči članom OZS je bila 
ustanovljena tudi Ustanova za humanitarno 

pomoč obrtnikom. Doslej je največkrat 
pomagala pri blažitvi težav, ki so jih 

obrtnikom povzročile elementarne nesreče. 
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2010
Na volilni skupščini OZS so poslanci na 
tajnih volitvah izvolili novo vodstvo. Na 
vodilna položaja sta bila izvoljena Štefan 
Pavlinjek in Štefan Grosar.

2010
Na srečanju vodstva OZS ter obrtnikov 
in podjetnikov mlajše generacije s 
predsednikom države dr. Danilom Türkom 
je bilo 14 predstavnikov različnih obrtniških 
dejavnosti iz vseh koncev Slovenije, ki so po 
večini nasledniki družinskih obrti.
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2011
Marca so obrtniki po vsej Sloveniji, 

nezadovoljni z ukrepanjem vlade, da 
bi jim olajšala izhod iz katastrofalnih 

razmer, sprožili val protestov. Državljanska 
nepokorščina se je začela že konec februarja 

z oddajanjem zahtevkov za odlog plačila in 
nato prenehanjem plačevanja dajatev, sredi 

marca so obrtniki praznili bankomate in 
banke, 16. marca pa so se množično zbrali 

na protestu pred parlamentom in vlado.

2011
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je v 
sodelovanju z Gospodarskim razstaviščem 

v Ljubljani pripravila novo sejemsko in 
poslovno prireditev - prvi Ljubljanski obrtno-

podjetniški sejem (LOS). 
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2011
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 
podelila prve diplome, izveske in označevalne 
table gostincem, ki so dobili pravico do 
uporabe blagovne znamke Gostilna Slovenija.

2012
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 
predstavila nov projekt, kartico Mozaik 
podjetnih, predhodnico današnje kartice, 
ki članom zbornice zagotavlja številne 
ugodnosti in popuste. 
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2012
Prvič v zgodovini 45-letnega delovanja 

obrtno-podjetniškega zborničnega sistema 
je skupščina OZS sprejela sklep, da 

članstvo na posvetovalnem referendumu 
povpraša o obliki delovanja v prihodnje. Na 
posvetovalnem referendumu, ki je 25. aprila 

potekal na 62 območnih obrtno-podjetniških 
zbornicah, je večina, ki je oddala glasovnico, 

glasovala za prostovoljno članstvo v OZS. 
Referendumska volja se je kasneje odrazila v 
spremembah obrtnega zakona, ki je uzakonil 

prostovoljno članstvo v OZS. 
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2012
Na izredni skupščini so poslanci OZS izvolili 
novo vodstvo zbornice. Predsednik OZS je 
postal Alojz Kovšca, predsednik upravnega 
odbora OZS pa Jani Kaker. 

2013
Pobudniki peticije proti predlaganemu 
zakonu o davku na nepremičnine, med 
prvopodpisniki je bila tudi OZS, so zbrane 
podpise odnesli v državni zbor. Peticijo, 
doslej najuspešnejšo v Sloveniji, je podpisalo 
več kot 80 tisoč ljudi. OZS je skupaj z 
opozicijskimi strankami v začetku leta 2014 
zakon o davku na nepremičnine vložila tudi v 
ustavno presojo, ustavno sodišče pa je zakon 
razveljavilo.
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2013
Na predstavitvi mnenj glede sprememb in 

dopolnitev Obrtnega zakona so se obrtniki in 
podjetniki ter predstavniki različnih zbornic v 
državnem zboru spraševali, ali bo novi obrtni 

zakon pripomogel k večji konkurenčnosti 
slovenskih obrtnikov in podjetnikov in na 

kakšen način.

2014
S partnerstvom podjetja Erste Card je 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
identifikacijsko kartico Mozaika podjetnih, 

ki so jo obrtniki in podjetniki uporabljali pri 
koriščenju ugodnosti pri partnerjih, svojih 

kolegih in znotraj obrtno-podjetniškega 
sistema, nadgradila v plačilno kartico z 

odloženim plačilom Diners Club. 
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2014
Na volilni seji skupščine Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije 3. julija so poslanci za 
novega predsednika OZS za mandatno 
obdobje 2014-2018 izvolili Branka Meha, 
dosedanjega predsednika upravnega odbora 
OZS in podpredsednika OZS.

2014
Na pobudo sekcije tekstilcev je OZS dobila 
novo kolektivno znamko Izdelek slovenske 
obrti, ki označuje izdelke, narejene v 
Sloveniji. 
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2014
Ekonomsko-socialnemu svetu predseduje 
predstavnik Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije, predsednik Branko Meh. 

2015
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 

po daljšem premoru ponovno organizirala 
zimske športne igre obrtnikov in podjetnikov. 

Številni udeleženci so pokazali, da obrtniki 
potrebujejo tudi take oblike druženja. 
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2015
Obrtniki in podjetniki so obiskali Inštitut 
Jožef Stefan in si pobliže ogledali posamezne 
odseke inštituta in laboratorije ter jedrski 
reaktor in nevtronski pospeševalnik v 
Podgorici pri Ljubljani.

2015
Na pobudo Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije je bil v okviru ministrstva za 
gospodarski razvoj in tehnologijo ustanovljen 
Svet za obrt in podjetništvo, in sicer z 
namenom hitrejšega reševanja aktualnih 
problemov malega gospodarstva.  
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2016
Delodajalci, med drugimi tudi Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije, so tudi s 
protestom pred parlamentom nasprotovali 

spremembam davčne zakonodaje. 

2016
Po obsežnih pripravah je Sekcija gradbincev 

uspešno uvedla novo priznanje Znak 
odličnosti v gradbeništvu.



65

2017
Klub mojstrov Slovenije je na strokovnem 
srečanju obeležil 10. obletnico Kluba. 

2017
Predsednik OZS Branko Meh in generalna 
direktorica Zavoda RS za zaposlovanje 
Mavricija Batič sta v okviru Foruma obrti in 
podjetništva v Portorožu podpisala dogovor 
o sodelovanju med zbornico in zavodom za 
zaposlovanje. 
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2017
OZS sta obiskali predstavnici Evropskega 

združenja obrti ter malih in srednje velikih 
podjetij (UEAPME), ki na evropski ravni 

zagovarja interese najmanjših gospodarskih 
subjektov. 

2017
Slovenski obrtniki in podjetniki so po dolgih 
letih čakanja dobili svojo televizijsko oddajo 

IZZIVI – obrt in podjetništvo na nacionalni 
televiziji.
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2017
Prva konferenca o izzivih poslovanja v tujini 
v organizaciji Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije je odgovorila na številna vprašanja, 
povezana s poslovanjem na italijanskem, 
avstrijskem, nemškem in hrvaškem trgu. 

2017 
Na slavnostnem dogodku na Brdu pri Kranju 
je Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije 
prvič istočasno podelila prestižni priznanji 
Obrtnik leta in Podjetnik leta. 
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2018
Alojz Kovšca, vnet zagovornik interesov 

obrtnikov in podjetnikov, je bil izvoljen za 
predsednika Državnega sveta RS.

2018
Člane Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije 

je v Predsedniški palači prvič sprejel 
predsednik RS Borut Pahor. Na srečanju, ki 
je postalo tradicionalno, so se pogovarjali o 
izzivih in priložnostih za razvoj slovenskega 

malega gospodarstva.
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2018
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je 
ustanovila Center za družinsko podjetništvo, 
prvi center v Sloveniji, ki na enem mestu 
ponuja celovito informacijo o družinskem 
podjetništvu. Ena izmed pomembnih 
aktivnosti Centra je tudi dan družinskega 
podjetništva, ki ga OZS organizira vsako leto. 

2019
Na pobudo Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije je Vlada RS imenovala državnega 
sekretarja za malo gospodarstvo. Zagovornik 
interesov obrtnikov in podjetnikov v 
kabinetu predsednika Vlade RS je postal 
dolgoletni funkcionar obrtno-podjetniškega 
zborničnega sistema Franc Vesel.
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Rokodelstvo	se	je	v	naših	krajih	razvijalo	že	pod	vplivom	grško-rimske	civilizacije,	
še	najbolj	pa	je	napredovalo	pod	rimsko	vladavino.	V	rimski	provinci	Norik,	ki	je	ob-
segala	današnje	dežele	Slovenije	in	Avstrije,	sta	se	razvijala	predvsem	rudarstvo	in	
topilničarstvo,	z	njima	pa	seveda	tudi	nastajajoče	obrti.

Po	velikem	preseljevanju	narodov	se	je	težišče	življa	prevesilo	na	podeželje,	kjer	so	
se	 ljudje	ukvarjali	z	domačim	rokodelstvom,	z	nastajanjem	gradov	pa	se	 je	začela	
razvijati	prigrajska	obrt.

Zgodovinski	 viri	 poročajo,	 da	 so	 se	 v	 današnji	 slovenski	 prostor	 v	 zgodnjem	 sre-
dnjem	veku	priselili	številni	obrtniki	iz	nemških	krajev.	Že	cesar	Karel	Veliki	je	ukazal,	
da	mora	vsak	velikaš,	ki	se	naseli	v	naših	krajih,	pripeljati	s	seboj	najmanj	trideset	
obrtnikov.	To	so	pozneje	posnemali	vsi	nemški	škofje,	grofje	in	drugo	plemstvo,	ki	se	
je	naseljevalo	v	naših	krajih.

Okrog	gradov	in	cerkva	so	nastajala	sejemska	središča.	Mesta	in	trgi	so	pridobili	iz-
ključno	pravico	za	opravljanje	obrti,	obrtniki	pa	so	postajali	poseben	stan	z	velikimi	
svoboščinami	in	pravicami.	Od	12.	do	15.	stoletja	je	na	Slovenskem	nastalo	okrog	70	
trgov	in	27	mest,	v	njih	pa	so	obrtniki	skupaj	s	trgovci	predstavljali	vse	številčnejši	
vmesni	sloj	takratne	fevdalne	družbe	in	pomemben	dejavnik	pri	razvoju	mest	in	de-
narnega	gospodarstva.

Obrtniki	so	se	začeli	med	seboj	povezovati	v	cehe,	da	bi	se	lažje	borili	proti	konku-
renci	šušmarjev	in	kmetov	ter	za	zaščito	interesov	svoje	stroke,	za	svoje	privilegije	
in	 njihovo	 ohranitev.	Obrtna	 –	 cehovska	 pravila	 (uporablja	 se	 tudi	 besedna	 zveza	
»cehovski	zakoni«)	so	nastala	že	v	12.	stoletju.	Prvi	znani	ceh	na	Slovenskem	je	bil	
leta	1347	nastali	krojaški	ceh	v	Beljaku,	sledili	pa	so	prvi	cehi	v	Ljubljani,	Kranju,	
Gorici,	Škofji	Loki,	Mariboru	in	drugje.	Prve	znane	cehe	so	ustanovili	krojači,	krznarji,	
čevljarji	in	kovači.	Velik	razmah	cehov	v	slovenskih	deželah	pa	je	sledil	v	obdobju	od	
15.	do	18.	stoletja,	saj	je	bilo	na	primer	v	Ljubljani	v	prvi	polovici	18.	stoletja	33,	v	
Celju	pa	12	cehov.	Cehe	so	poleg	rokodelcev	imeli	tudi	gostilničarji,	trgovci,	prevozni-
ki-furmani,	kočijaži	in	brodarji.

Načela	k	monopolu	usmerjenih	in	vse	bolj	vase	zaprtih	cehov	so	bila	v	nasprotju	z	
novimi	gospodarskimi	idejami	in	novim	duhom	časa,	ki	sta	ga	s	seboj	prinesla	Ma-
rija	Terezija	in	njen	sin	Jožef	II.	S	cesarskim	patentom	(zakonom)	o	rokodelstvu	leta	
1732	 je	bil	 odpravljen	star	 srednjeveški	duh:	ukinjena	 je	bila	avtonomija	 cehov	 in	
nadzorstvo	nad	njimi	je	prešlo	v	roke	državnih	organov.	Novih	cehov	niso	več	dovo-
ljevali,	pravila	obstoječih	cehov	pa	so	morala	biti	v	skladu	s	tem	zakonom.	Država	je	
podpirala	obrtnike,	ki	niso	bili	člani	cehov,	in	tiste	dejavnosti,	ki	so	lahko	pripomogle	
k	povečanju	izvoza.

Obrt pred letom 
1969

Cehi
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Država	tudi	ob	 izteku	18.	stoletja	 in	prvi	polovici	19.	stoletja	ni	bila	naklonjena	 in-
teresnemu	združevanju	obrtnikov.	Deloma	so	njihove	 interese	zastopale	kmetijske	
družbe,	ki	so	se	zavzemale	tudi	za	obrtno	šolstvo.

Konkretnejše	združenje	za	zastopanje	interesov	obrti	je	nastalo	leta	1837	–	podru-
žnica	graškega	Združenja	za	 spodbujanje	obrtnega	duha	 in	za	pospeševanje	obr-
tne	dejavnosti,	ki	jo	je	v	Ljubljani	ustanovila	Kmetijska	družba	v	Gradcu,	ob	podpori	
tedanjega	 ljubljanskega	 župana	 Janeza	 Nepomuka	 Hradeckega.	 S	 pomočjo	 tega	
združenja	in	trgovinske	komisije	za	Kranjsko	so	leta	1843	začele	izhajati	Kmetijske	
in	rokodelske	novice,	katerih	uredništvo	je	prevzela	Kmetijska	družba	za	Kranjsko,	
urednik	pa	je	bil	dr.	Janez	Bleiweis.

Z	začetkom	delovanja	trgovsko-obrtnih	zbornic	leta	1850	je	združenje	izgubilo	po-
men	 in	 je	 počasi	 prenehalo	 delovati.	 Podružnica	 v	 Ljubljani	 se	 je	 osamosvojila	 in	
delovala	še	do	leta	1863.

Ob koncu
19. stoletja
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Leta	1850	je	bila	ustanovljena	Zbornica	za	trgovino,	obrt	in	industrijo.	Mrežo	trgo-
vsko-obrtnih	zbornic	je	ustvarila	vlada,	ki	si	je	po	meščanski	revoluciji	leta	1848	po-
skušala	spet	pridobiti	buržoazijo.	Zbornice	so	bile	sestavljene	iz	voljenih	predstavni-
kov	trgovine,	obrti,	industrije	in	rudarstva	ter	so	imele	nalogo	spremljati	gospodarski	
razvoj,	sporočati	vladi	mnenja	in	želje	trgovcev	in	obrtnikov	ter	dajati	pobude	za	go-
spodarsko	politiko.	Poverjeno	jim	je	bilo	vodenje	registra	o	vseh	trgovskih	in	obrtnih	
podjetjih	na	svojem	območju,	smele	pa	so	tudi	podati	mnenje	pred	podelitvijo	novih	
obrtnih	dovoljenj.

Trgovsko-obrtne	zbornice	so	se	v	prvih	desetletjih	obstoja	natančno	držale	smernic,	
ki	 jih	 je	določala	državna	uprava,	zaradi	česar	 je	njihovo	delovanje	večkrat	oviralo	
razvoj	obrtne	dejavnosti.	Po	uveljavitvi	obrtnega	zakona	 leta	1859	pa	so	zbornice	
postale	aktivnejše.	Trgovsko-obrtna	zbornica	v	Ljubljani	je	obrtnikom	ponudila	raz-
lično	podporo	–	tudi	finančno.	Prizadevala	si	je	za	strokovni	napredek	obrtnikov	in	
za	njihovo	strokovno	izobraževanje.	Bila	je	med	glavnimi	pobudniki	za	ustanovitev	
obrtne	šole	v	Ljubljani,	ki	se	je	do	leta	1917	razvila	v	srednjo	tehniško	šolo.

Obrtni	red	iz	leta	1859	je	uveljavil	obrtno	svobodo,	ki	pa	obrtništvu	ni	bila	v	korist,	
saj	je	lahko	obrt	odprl	vsak,	četudi	obrti	ni	bil	izučen.	Gospodarski	položaj	obrtnikov	
so	še	poslabšali	pritiski	tehnične	revolucije,	konkurenca	industrije,	prihod	železnice	
in	uvoženi	izdelki.

Rešitev	so	obrtniki	 iskali	v	novi	obliki	združevanja	–	zadružništvu.	V	zadrugah	sta	
se	akumulirala	kapital	in	proizvodnja,	kar	je	obrtnikom	omogočalo	organizirano	na-
stopanje	na	trgu	in	večjo	dejavnost,	deloma	pa	so	zadruge	prehajale	v	industrijsko	
proizvodnjo.

Prvo	znano	obrtniško	prodajno	zadrugo	na	Slovenskem	so	že	 leta	1826	ustanovili	
mizarji	v	Ljubljani,	svoje	zadruge	so	ustanovili	tudi	žebljarji	v	Kropi	in	Kamni	Gorici,	
puškarji	v	Borovljah,	čevljarji	v	Mirnu,	mizarji	v	Solkanu	in	drugi.

Obrtno	zadružništvo	je	dobilo	pravno	podlago	leta	1873,	ko	je	bil	izdan	zadružni	za-
kon.	Deset	let	pozneje	je	bil	spremenjen	tudi	obrtni	red	–	predvsem	z	namenom,	da	
bi	omejil	preveliko	obrtno	svobodo	in	s	tem	pomagal	obrtništvu.

Najpomembnejši	dogodek	ob	začetku	 tega	stoletja	pa	 je	bila	ustanovitev	Deželne	
zveze	obrtnih	zadrug	leta	1903	v	Ljubljani,	pozneje,	leta	1913,	pa	je	bila	ustanovljena	
še	Zveza	obrtnih	zadrug	za	Spodnjo	Štajersko	v	Celju.

Leta	1892	je	bil	ustanovljen	državni	zavod	za	pospeševanje	obrti	na	Dunaju,	za	njim	
pa	so	bili	ustanovljeni	še	zavodi	po	vsej	Avstro-Ogrski.	Med	njimi	je	bil	leta	1910	s	
pomočjo	 trgovsko-obrtne	zbornice	 za	Kranjsko	ustanovljen	 tudi	Deželni	 zavod	za	

Zadružništvo 
– nova oblika 
združevanja

Prve zbornice
za trgovino

in obrt
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pospeševanje	obrta	na	Kranjskem,	ki	se	je	pozneje	preimenoval	v	Urad	za	pospeše-
vanje	obrti.

Leta	 1929	 je	 z	 razdelitvijo	države	na	banovine	prešel	Urad	za	pospeševanje	obrti	
v	sistem	banske	uprave	in	bil	podrejen	oddelku	za	trgovino,	obrt	in	industrijo.	Leta	
1922	 je	v	Sloveniji	 delovalo	že	60	 različnih	obrtnih	zadrug	 in	združenj	obrtnikov.	
Obrtniki	so	s	svojimi	združenji	začeli	še	aktivneje	posegati	v	gospodarsko	in	politično	
življenje	in	se	boriti	za	svoje	interese.	Njihove	zahteve	so	bile	delno	uveljavljene	leta	
1932	v	novem	obrtnem	zakonu,	ostale	pa	je	prekinil	predvojni	čas	in	nato	vojna,	ki	je	
preprečila	tudi	ustanovitev	posebne	obrtniške	zbornice.
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Po 2. svetovni 
vojni

Število	obrtnikov	je	bilo	po	koncu	vojne	manjše	za	četrtino,	likvidirane	so	bile	skoraj	
vse	pomembne	institucije	obrtništva,	pristojnosti	pa	prenesene	na	državne	organe	
nove	oblasti.	Predstavnica	 takratne	zasebne	obrti	 je	bila	Obrtniška	zveza	Sloveni-
je,	vendar	le	do	leta	1950,	ko	je	z	ustanovitvijo	obrtnih	zbornic	prenehala	obstaja-
ti.	Zveza	si	je	predvsem	prizadevala	za	ustreznejšo	obravnavo	položaja	zasebnega	
obrtništva	v	takratnem	režimu.	Pomemben	člen	obrtništva	so	bile	takrat	tudi	obrtno	
nabavne	 prodajne	 zadruge	 (ONPZ).	V	 času	 strogega	 planskega	 gospodarstva	 so	
oskrbovale	obrtnike	z	materialom,	opremo	in	orodjem,	česar	ni	bilo	v	prosti	prodaji.	
Že	takrat	so	se	uveljavile	zadruge	Železopromet,	Novoplesk	in	Elektrovod,	ki	so	bile	
za	obrtnike	pomembne	tudi	pozneje.

Junija	1950	je	bil	sprejet	prvi	povojni	državni	zakon	o	obrtništvu.	Po	statističnih	po-
datkih	je	bilo	takrat	v	Sloveniji	14.099	obrtnih	mojstrov,	12.143	obrtnih	pomočnikov	
in	7582	vajencev.	Novi	obrtni	zakon	iz	leta	1950	je	prinesel	spremembe	tudi	na	po-
dročju	organiziranja,	saj	 je	 likvidiral	prejšnja	obrtniška	združenja,	obrtništvo	pa	na	
novo	povezal	v	Obrtno	zbornico	LR	Slovenije.

Okrajne	obrtne	zbornice	so	delovale	le	slabo	desetletje,	dokler	se	niso	združile	s	trgo-
vinskimi	in	gostinskimi	zbornicami	v	enotne	okrajne	gospodarske	zbornice.

Leta	1965	pa	je	postala	predstavnica	vsega	gospodarstva	enotna	Gospodarska	zbor-
nica	Slovenije.	V	takšni	združbi	pa	interesi	zasebnega	obrtništva	niso	bili	dovolj	upo-
števani.	V	šestdesetih	letih	je	bilo	sprejetih	nekaj	zakonov,	ki	so	bili	za	obrt	na	splošno	
izključujoči,	razvpita	gospodarska	reforma	leta	1965	pa	je	položaj	obrtnikov	v	celoti	
vzeto	še	poslabšala.
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Zgodovina	obrtniškega	organiziranja	na	tleh	naše	države	ne	šteje	le	50	let,	kolikor	
(nepretrgoma)	delujejo	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	in	njene	predhodnice.	
Če	odmislimo	srednjeveške	obrtniške	cehe,	ki	so	seveda	tudi	bili	obrtniška	organiza-
cija,	vendar	drugačne	vrste,	bi	za	rojstno	letnico	današnje	obrtniške	zbornice	prav	
lahko	šteli	 tudi	 leto	1850,	ko	 je	bila	v	Ljubljani	ustanovljena	Zbornica	za	trgovino,	
obrt	 in	 industrijo,	vendar	pa	 je	omenjena	zbornica	z	 leti	postala	državna	zbornica	
pretežno	velikega	gospodarstva,	predhodnica	današnje	Gospodarske	zbornice	Slo-
venije.	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	pa	za	svojo	šteje	zgodovino	organiza-
cij,	ki	so	jih	ustanovili	in	vodili	obrtniki	sami,	nezadovoljni	z	organiziranjem,	ki	jim	ga	
je	predpisovala	država.

Slovenski	obrtniki	so	imeli	svojo	organizacijo	ne	le	prvi	v	tedanji	skupni	državi	Ju-
goslaviji,	 temveč	 tudi	med	 prvimi	 v	 takrat	 še	 nedemokratičnem	 (vzhodnem)	 delu	
Evrope.	To	je	po	eni	strani	dokaz	njihove	smelosti,	po	drugi	pa	nedvomno	tudi	odraz	
relativne	liberalnosti	tedanje	socialistične	oblasti	v	Sloveniji.	

Preden	so	zasebniki	leta	1969	ustanovili	svojo	organizacijo,	so	morali	biti	skupaj	z	
velikimi	podjetji	v	gospodarski	zbornici,	kjer	pa	niso	imeli	veliko	besede.	Zato	je	bila	
ustanovitev	lastne	organizacije	–	ne	glede	na	omenjeno	liberalnost	oblasti	–	tedaj	kar	
pogumno	in	celo	tvegano	dejanje,	ki	je	v	nekaterih,	najbolj	zadrtih	političnih	krogih	
vzbujalo	tudi	zgražanje	in	odpor.

Naloge	te	prve	samostojne	obrtniške	organizacije	po	2.	svetovni	vojni	so	bile	v	bistvu	
podobne	nalogam	današnje	zbornice.	V	ospredju	so	bila	sicer	prizadevanja	za	ena-
kopravno	vključitev	zasebnikov	v	tedanji	gospodarski	in	politični	sistem,	v	katerem	
so	bili	 v	primerjavi	 s	 tedanjim	družbenim	gospodarstvom	v	podrejenem	položaju,	
hkrati	pa	skrb	za	strokovni	razvoj	in	vsestranski	napredek	obrtništva	v	Sloveniji.	Cilj	
je	bil	torej	ves	čas	isti:	na	vse	mogoče	načine	pomagati	obrtnikom,	da	bi	lahko	lažje	
in	boljše	delali,	poslovali	in	živeli.

Zgodovina	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije	je	zgodovina	štirih	organizacij:

•	 Zveza združenj samostojnih obrtnikov Slovenije	(1969–1979),
•	 Zveza obrtnih združenj Slovenije	(1979–1991),
•	 Obrtna zbornica Slovenije	(1991–2007),
•	 Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije	(od	decembra	2007	dalje).

Da	potrebujejo	in	hočejo	svojo	lastno	organizacijo,	so	slovenski	obrtniki	sklenili	na	
prvem	povojnem	vseslovenskem	obrtniškem	zboru	(z	več	tisoč	udeleženci),	ki	je	bil	
2.	 in	3.	septembra	1967	na	Dobrni.	Naslednje	 leto,	marca	1968,	so	začela	po	vsej	
Sloveniji	nastajati	združenja	zasebnih	obrtnikov.	Dvanajst	teh	združenj,	ki	so	združe-
vala	večji	del	slovenskih	obrtnikov,	in	Društvo	avtoprevoznikov	Maribor,	ki	je	bilo	za-
metek	pozneje	ustanovljenega	združenja	obrtnikov,	je	7.	decembra	1969	ustanovilo	

Na kratko o 
organizaciji in 
njeni zgodovini



76

Zvezo	združenj	samostojnih	obrtnikov	Slovenije.	To	je	bila	prostovoljna	organizacija,	
društvo,	v	katerega	so	se	obrtniki,	avtoprevozniki	in	zasebni	gostinci	združili	v	želji,	
da	bi	si	povrnili	ugled,	našli	svoj	prostor	v	družbi	in	da	bi	se	v	tedanjih,	do	obrtništva	
in	zasebništva	nasploh	neprijaznih	časih	njihov	glas	slišal	dlje	in	glasneje.

Oktobra	1978	je	na	podlagi	ustreznega	zakona	obrtniška	organizacija	dobila	status	
samostojnega	splošnega	združenja	v	okviru	gospodarske	zbornice	in	začela	prevze-
mati	nekatere	klasične	zbornične	naloge	in	pooblastila,	9.	marca	1979	pa	se	je	pre-
oblikovala	v	Zvezo	obrtnih	združenj	Slovenije.	S	tem	so	se	obrtniki	nekako	vrnili	v	
sistem	gospodarske	zbornice,	vendar	je	njihova	organizacija,	ki	je	prevzela	zbornične	
naloge	za	področje	obrti,	ohranila	veliko	mero	samostojnosti;	bila	je	nekakšna	»zbor-
nica	v	zbornici«.	Hkrati	pa	sta	ji	z	zakonom	določeno	množično	članstvo	in	obvezna	
članarina,	ki	je	bila	obrtnikom	priznana	kot	strošek,	omogočila	kapitalsko	moč	in	ne-
odvisnost,	hitro	rast	in	razvoj,	s	tem	pa	tudi	večjo	strokovnost	in	vplivnost.	Združeni	
obrtniki	so	torej	imeli	svoje	prostore,	svoje	kadre	in	svoj	denar.	Tako	so	lahko	postali	
vsega	upoštevanja	vreden	sogovornik	države.

Obrtniška	organizacija	se	je	v	tem	času	že	razrasla	po	vsej	Sloveniji	in	s	tem	postavila	
temelje,	na	katerih	deluje	še	danes.	Obrtna	društva	so	prerasla	v	obrtna	združenja,	
ta	pa	so	obrtniki	ustanovili	tudi	tam,	kjer	prej	še	niso	bili	organizirani.	Do	konca	se-
demdesetih	let	so	obrtna	združenja	delovala	v	vseh	občinah	(62).	Združevala	so	vse	
obrtnike	v	občini,	vsako	si	je	postavilo	svoje	poslovne	prostore,	največkrat	kar	svoj	
obrtni	dom,	v	katerem	so	se	obrtniki	srečevali	 in	skupaj	s	profesionalno	strokovno	
službo	reševali	svoje	probleme	in	skušali	vplivati	na	lokalno	oblast	ter	preko	zveze	
obrtnih	združenj	tudi	navzgor,	na	republiško	in	državno.

Tretje	obdobje	v	delovanju	 slovenske	obrtniške	organizacije	pa	 se	 je	 začelo	 s	 slo-
vensko	osamosvojitvijo.	Po	večmesečnih	razpravah	in	po	številnih	regijskih	posve-
tih	je	26.	marca	1991	skupščina	Zveza	obrtnih	združenj	Slovenije	soglasno	sprejela	
statut	nove	Obrtne	zbornice	Slovenije.	Organizacija	je	postala	povsem	samostojna,	
samostojne	pravne	osebe	pa	so	postale	tudi	njene	območne	enote	–	območne	obrtne	
zbornice.	Obrtna	zbornica	 je	postala	 institucija	 javnega	prava,	 saj	 je	država	nanjo	
prenesla	celo	vrsto	pomembnih	 javnih	pooblastil.	Že	 leta	1991	 je	začela	po	zgledu	
bavarske	obrtne	zbornice	vsako	 leto	 izdajati	 knjižico	z	zahtevami	slovenske	obrti,	
namenjeno	vladi	in	parlamentu,	ki	je	kot	svojevrstna	oblika	javnega	pritiska	na	oblast	
vsako	leto	dvignila	veliko	prahu.

Leta	2002	si	je	z	vizijo	in	s	strateškimi	usmeritvami	zbornica	začrtala	povsem	novo	
pot,	ki	jo	vodi	med	najsodobnejše	in	najučinkovitejše	evropske	zbornice	obrtnikov	in	
malih	podjetnikov.	Njeno	delovanje	je	slonelo	na	štirih	stebrih:	zastopanju	obrtnikov	
in	podjetnikov	pred	državo	 in	velikim	gospodarstvom,	 informiranju	članov	 in	širše	
javnosti,	storitvah,	namenjenih	članom,	ter	izvajanju	javnih	pooblastil.
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Decembra	2007	se	je	Obrtna	zbornica	Slovenije	preoblikovala	v	Obrtno-podjetniško	
zbornico	Slovenije.	V	prizadevanju	za	boljše	razmere	za	delo	obrtnikov	in	podjetni-
kov	je	med	drugim	na	začetku	leta	2011	sprožila	val	protestov,	ki	so	višek	dosegli	16.	
marca	z	množičnim	protestom	pred	parlamentom	in	vlado.	V	tem	času	so	se	ob	raz-
ličnih	priložnostih	v	različnih	skupinah	(predvsem	političnih)	začele	pojavljati	težnje	
po	spremembi	obrtnega	zakona,	pogovori	o	tem	pa	so	potekali	tudi	znotraj	obrtno-	
podjetniškega	zborničnega	sistema.

Zato	 je	 prvič	 v	 zgodovini	 50-letnega	 delovanja	 skupščina	OZS	 sprejela	 sklep,	 da	
članstvo	na	posvetovalnem	referendumu	povpraša	o	obliki	delovanja	v	prihodnje.	Na	
posvetovalnem	referendumu,	ki	je	25.	aprila	2012	potekal	na	62	območnih	obrtno-
-podjetniških	zbornicah,	je	večina,	ki	je	oddala	glasovnico,	glasovala	za	prostovoljno	
članstvo	v	OZS.

Referendumska	 volja	 se	 je	 pozneje	 odrazila	 v	 spremenjenem	obrtnem	 zakonu,	 ki	
je	uzakonil	prostovoljno	članstvo	v	OZS.	Kljub	temu,	da	spet	 (tako	kot	na	začetku	
pred	50	leti)	OZS	združuje	obrtnike	in	male	podjetnike	na	prostovoljni	osnovi,	ostaja	
zvesta	svojemu	osnovnemu	poslanstvu	–	v	dialogu	z	državo	zastopa	interese	naj-
manjših	gospodarskih	subjektov	in	si	tudi	sicer	prizadeva	za	izboljšanje	poslovnega	
okolja,	v	katerem	delajo	in	živijo	obrtniki	in	mala	podjetja.





4.
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Zastopanje	interesov	članov	v	partnerskem	dialogu	z	državo	je	ena	od	osnovnih	na-
log	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije.	 Iz	potrebe	po	organizirani	 in	enotni	ko-
munikaciji	z	oblastjo	so	se	obrtniki	leta	1969	sploh	povezali	in	ustanovili	stanovsko	
organizacijo.	Združeni	so	vsa	 leta	veliko	 lažje	 in	bolj	učinkovito	sooblikovali	zako-
nodajo	za	področje	obrti,	obrtniška	organizacija	pa	je	postala	upoštevan	sogovornik	
oblasti.	Dnevno	sodeluje	z	vlado,	ministrstvi,	državnim	zborom	in	državnim	svetom	
pri	kreiranju	gospodarske	politike.	Soustvarjanje	čim	boljše	zakonodaje	za	obrt	ter	
mikro,	mala	in	srednje	velika	podjetja	je	pomembna	naloga	Obrtno-podjetniške	zbor-
nice	Slovenije,	največje	reprezentativne	zbornice	malega	gospodarstva.	Pomembno	
vlogo	pri	oblikovanju	zakonodaje	in	zastopanju	interesov	obrtnikov	in	malih	podjetij	
imata	znotraj	zbornice	tudi	dva	odbora,	ki	delujeta	v	okviru	upravnega	odbora.	Tako	
Odbor	za	gospodarstvo	kot	Odbor	za	izobraževanje	se	osredotočeno	in	poglobljeno	
ukvarjata	s	temami,	ki	zadevajo	obrt	in	podjetništvo,	in	delujeta	kot	svetovalni	telesi	
upravnega	odbora	OZS.	

Opogumljena	s	tistim,	kar	 je	videla	na	Bavarskem,	zbornica	že	od	leta	1991	vsako	
leto	izda	Zahteve	slovenske	obrti	in	podjetništva	ter	jih	javnosti,	vladi	in	parlamentu	
predstavi	na	Forumu	obrti	in	podjetništva.	S	prvo	brošuro	zbranih	zahtev	je	močno	
razburkala	slovensko	politiko	in	javnost,	saj	je	prvič	v	povojni	zgodovini	odločno	in	
javno	stopila	pred	oblast	s	celim	svežnjem	svojih	zahtev.	V	brošuri	z	naslovom	»Zah-
teve	 slovenske	obrti	 vladi	 in	 skupščini	Republike	Slovenije«	 so	bili	 na	40	straneh	
zbrani	in	analizirani	vsi	obrtniški	problemi	(bilo	jih	je	nekaj	deset),	obrtna	zbornica	pa	
je	zanje	predlagala	tudi	konkretne	rešitve.	Na	takšen	način	najbolj	pereče	probleme	
obrti	in	podjetništva	zbornica	predstavlja	še	danes.

Zastopamo 
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Oblast	je	obrtniške	zahteve	upoštevala	v	večji	ali	manjši	meri	ter	 jih,	tudi	glede	na	
druge	interesne	skupine,	vključevala	v	zakonodajo.

Med	večje	uspehe	na	področju	zastopanja	v	zadnjem	obdobju	si	OZS	šteje	razveljavi-
tev	zakona	o	davku	na	nepremičnine,	pred	leti	je	bil	na	njeno	pobudo	v	okviru	Mini-
strstva	za	gospodarski	razvoj	in	tehnologijo	ustanovljen	Svet	za	obrt	in	podjetništvo,	
spomladi	2019	pa	je	Vlada	RS,	prav	tako	na	podbudo	zbornice,	imenovala	državnega	
sekretarja	za	malo	gospodarstvo	v	Kabinetu	predsednika	Vlade	RS.

V	interesu	članov	OZS	aktivno	sodeluje	tudi	v	socialnem	dialogu	(na	državni,	regio-
nalni	in	lokalni	ravni)	in	pri	oblikovanju	zakonov	in	drugih	predpisov,	ki	se	nanašajo	
na	delo	obrtnikov	 in	podjetnikov.	Z	vlado	 in	sindikati	 sodeluje	v	Ekonomsko-soci-
alnem	svetu,	ki	obravnava	vprašanja	 in	predloge,	ki	se	nanašajo	na	ekonomsko	in	
socialno	politiko.	

Obrtniki	imajo	svojega	zagovornika	in	zastopnika	tudi	v	Državnem	svetu	RS.	Že	tretji	
mandat	jih	zastopa	nekdanji	predsednik	OZS	in	predsednik	OOZ	Ljubljana	Bežigrad	
Alojz	Kovšca,	ki	v	aktualnem	petletnem	mandatu	temu	pomembnemu	državnemu	
organu	tudi	predseduje.		
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Ena	od	pomembnih	nalog	OZS	je	tudi	zastopanje	interesov	slovenske	obrti	in	podje-
tništva	na	evropski	ravni.	Za	učinkovito	zastopanje	na	tej	ravni	je	najbolj	pomembno	
članstvo	zbornice	v	Evropskem	združenju	obrti	ter	malih	in	srednjih	podjetij	(SME-
united),	sodeluje	pa	tudi	s	Slovenskim	gospodarskim	in	raziskovalnim	združenjem	
(SGRZ)	v	Bruslju,	s	slovenskimi	poslanci	v	Evropskem	parlamentu	in	s	slovenskimi	
predstavniki	v	različnih	evropskih	institucijah	in	organizacijah.	Poleg	tega	pa	tesno	
sodeluje	s	sorodnimi	organizacijami,	ki	delujejo	v	državah	nekdanje	Jugoslavije.

Tudi	na	področju	zastopanja	delodajalcev	nasproti	državi	in	sindikatom	oziroma	pri	
kolektivnem	dogovarjanju	je	obrtna	zbornica	za	svoje	člane	v	teh	letih	dosegla	kar	
precej	 ugodnosti.	 Leta	 1994	 je	pripravila	 vse	potrebno	za	ustanovitev	posebnega	
združenja	delodajalcev	obrti,	gostinstva,	intelektualnih	dejavnosti,	trgovine,	turizma	
in	avtoprevozništva	 (OGISTTA).	Ustanovljeno	 je	bilo	na	začetku	 leta	 1994,	čez	 tri	
leta	se	je	preoblikovalo	v	Združenje	delodajalcev	obrtnih	dejavnosti	Slovenije,	danes	
pa	je	to	Združenje	delodajalcev	obrti	in	podjetnikov	Slovenije.	Poslanstvo	združenja	
je	ostalo	nespremenjeno	–	v	dialogu	z	vlado	in	sindikati	odločno	zastopati	interese	
svojih	članov	iz	vrst	obrtnikov.	Ti	interesi	pa	so	jasni:	olajšati	poslovanje	delodajalcev	
v	obrti,	ki	jim	pogosto	prezahtevne	obveznosti	do	zaposlenih	jemljejo	konkurenčno	
sposobnost.
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Svetovalni	center	OZS	je	moderen	in	strokoven	servis	za	mikro,	mala	in	srednje	velika	
podjetja.	Svetovalci	z	osnovnimi	svetovanji	pomagajo	tistim,	ki	šele	vstopajo	v	svet	
obrti	 in	 podjetništva,	 pozneje	 pa	 jim	pomagajo	 s	 svetovanji	 s	 področja	 gospodar-
skega	 in	civilnega	prava,	davkov,	plač,	računovodstva	 in	knjigovodstva,	delovnega	
prava	in	prava	socialne	varnosti,	financiranja	in	pridobivanja	ugodnih	finančnih	virov	
preko	javnih	razpisov,	tehnične	zakonodaje,	standardov	in	sistemov	vodenja,	varstva	
okolja,	varnosti	in	zdravja	pri	delu	ter	internacionalizacije,	vstopa	na	tuje	trge	in	čez-
mejnega	opravljanja	storitev.	Podjetjem	poleg	osnovnega	svetovanja	po	posameznih	
področjih	zagotavljajo	tudi	celovite	svetovalne	produkte	ter	tako	hitro	in	strokovno	
odgovarjajo	na	želje	in	potrebe	podjetij.

Svetovalci	OZS	na	leto	opravijo	več	kot	10	tisoč	individualnih	svetovanj	(skupaj	z	62	
območnimi	obrtno-podjetniškimi	zbornicami	pa	še	bistveno	več).	Pri	vsakodnevnem	
razreševanju	obrtniških	in	podjetniških	problemov	so	si	nabrali	bogato	strokovno	in	
predvsem	praktično	znanje,	ki	ga	ponujajo	v	obliki	individualnih	svetovanj,	Obrtni-
kovega	Svetovalca	(priloge	revije	Obrtnik	podjetnik),	v	obliki	številnih	seminarjev,	ki	
jih	pripravlja	obrtno-podjetniški	zbornični	sistem,	zadnja	leta	pa	s	svetovanji	sodelu-
jejo	tudi	v	okviru	predstavitve	zborničnih	dejavnosti	na	različnih	sejemskih	in	drugih	
promocijskih	prireditvah.

Svetujemo
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Pomembno	področje	 svetovanja	 predstavlja	 vprašanje	 prenosa	 podjetja	 na	 nasle-
dnike.	V	Sloveniji	je	namreč	med	vsemi	podjetji	kar	83	odstotkov	družinskih.	Še	ve-
čji	odstotek	družinska	podjetja	predstavljajo	v	strukturi	članov	Obrtno-podjetniške	
zbornice	Slovenije.	Zato	ni	naključje,	da	je	ravno	OZS	prva	v	Sloveniji	odprla	Center	
za	družinsko	podjetništvo,	v	katerem	združuje	strokovnjake,	ki	se	ukvarjajo	s	psi-
hološkim	in	sociološkim	vidikom	prenosa	podjetja,	vodenjem	družinskih	podjetij	ali	
pravnimi	in	davčnimi	vprašanji	v	primeru	prenosa	podjetja	na	naslednike.

Svetovalni	center	OZS	je	tudi	del	Evropske	podjetniške	mreže	za	podporo	podjetjem	
(EEN	–	Enterprise	Europe	Network),	preko	katere	zagotavlja	informacije	in	nasvete	
o	priložnostih	evropskega	trga,	evropski	zakonodaji	ter	mednarodnem	povezovanju	
in	poslovanju.

Poleg	tega	pa	velja	poudariti,	da	lahko	v	OZS	(kakor	tudi	na	območnih	obrtno-pod-
jetniških	zbornicah)	obrtniki	 in	podjetniki	na	enem	mestu	in	hkrati	uredijo	vse	for-
malnosti,	 potrebne	 ob	 ustanovitvi	 podjetja,	 registraciji	 dejavnosti	 in	 spremembah	
povezanih	s	podjetjem.
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Obrt	 in	podjetništvo	potrebujeta	visoko	strokovno	 izobražene	 ljudi,	ki	so	sposobni	
odgovoriti	na	vse	izzive	in	želje	poslovnih	partnerjev	oziroma	strank.	Izobraževanje	–	
redno	in	dopolnilno	–	je	bilo	zato	v	vsej	zgodovini	slovenskega	obrtništva	vedno	med	
prednostnimi	nalogami	zbornice.	Tudi	danes	Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	
zastopa	interese	svojih	članov	pri	načrtovanju,	programiranju	in	izvajanju	srednjega	
poklicnega,	srednjega	strokovnega	in	višjega	strokovnega	izobraževanja.	

Šolske	reforme	v	šestdesetih	oziroma	sedemdesetih	letih	so	prisilno	ukinile	mojstr-
ske	izpite,	ki	smo	jih	sicer	poznali	še	nekaj	časa	po	vojni	in	so	bili	primerljivi	z	izpiti	
v	nemško	govorečih	državah.	Družbenopolitični	 sistem	bivše	skupne	države	pa	 je	
na	prehodu	v	osemdeseta	leta	preteklega	stoletja	ukinil	še	vajeništvo	in	uvedel	tako	
imenovano	usmerjeno	izobraževanje.	

Dolgoletne	zahteve	obrti	za	korenito	sistemsko	reformo	poklicnega	in	strokovnega	
izobraževanja	so	se	končno	uresničile	februarja	1996,	ko	je	bil	sprejet	zakon	o	po-
klicnem	 in	strokovnem	 izobraževanju,	ki	 je	večjo	vlogo	pri	 izobraževanju	bodočih	
kadrov	namenil	 tudi	 delodajalcem.	Kljub	 temu,	da	 so	novi	 izobraževalni	 programi	
prinesli	več	praktičnega	 izobraževanja,	delodajalci	z	mladimi,	ki	 so	prihajali	 iz	šol,	
niso	bili	zadovoljni.	Zato	so	si	kar	nekaj	let	močno	prizadevali	za	oživitev	vajeniškega	
sistema	izobraževanja,	saj	so	računali,	da	bo	vajeništvo,	ob	pomanjkanju	ustreznega	
kadra,	ena	najbolj	učinkovitih	poti	za	oblikovanje	tako	teoretično	kot	praktično	dobro	
usposobljenih	mladih	kadrov.	To	sicer	drži,	a	je	zaenkrat	med	mladimi	še	vedno	zelo	
malo	zanimanja	za	obrtne	poklice	oziroma	vajeniški	sistem	izobraževanja.

Izobražujemo 
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OZS	podeljuje	 tudi	mojstrske	diplome	 in	skrbi	za	 izobraževanje	bodočih	mojstrov.	
Priprave	na	uvedbo	mojstrskih	izpitov	so	ob	pomoči	nemške	vlade	in	partnerske	Obr-
tne	zbornice	za	München	 in	Zgornjo	Bavarsko	z	usposabljanjem	tako	 imenovanih	
multiplikatorjev	(365	članov	OZS	in	predstavnikov	srednjih	poklicnih	šol),	pripravo	
strokovnih	gradiv	in	izvedbenih	predpisov	potekale	od	leta	1993	dalje.	Zahteven	pro-
jekt	se	je	leta	2000	končal	s	prvimi	mojstrskimi	izpiti.	Do	danes	ga	je	uspešno	opra-
vilo	že	skoraj	2800	obrtnikov	oziroma	pri	njih	zaposlenih.

Poleg	novih	znanj	možnosti	prenašanja	strokovnega	znanja	na	mlajše	in	pete	sto-
pnje	strokovne	izobrazbe,	ki	jo	mojstri	pridobijo	z	diplomo,	pa	jim	ta	–	ob	še	nekaj	
dodatnega	izobraževanja	–	prinese	še	nekaj:	postanejo	lahko	zapriseženi	sodni	 iz-
vedenci.	Mojstri	so	v	okviru	OZS	leta	2007	ustanovili	tudi	Klub	mojstrov	Slovenije,	
ki	skrbi	za	povezovanje	obrtnih	mojstrov	ter	za	njihovo	strokovno	izobraževanje	in	
usposabljanje.
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Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	izvaja	še	nacionalne	poklicne	kvalifikacije	in	
temeljne	kvalifikacije,	članom	pa	omogoča	dodatno	izobraževanje	in	usposabljanje	
na	strokovnih	seminarjih,	predavanjih,	delavnicah	in	zakonsko	predpisanih	izobraže-
vanjih,	strokovnih	srečanjih	sekcij,	kongresih	in	posvetih.	

Poleg	tega	je	že	vrsto	let	aktivna	tudi	na	področju	promocije	obrtnih	poklicev,	ki	jih	
v	sodelovanju	z	območnimi	obrtno-podjetniškimi	zbornicami	in	šolami	izvaja	v	raz-
ličnih	oblikah.	Zadnjih	nekaj	let	je	zelo	priljubljena	Ulica	obrti	na	različnih	sejemskih	
in	drugih	promocijskih	prireditvah,	zaživel	pa	je	tudi	projekt	neprekinjene	promocije	
poklicev,	imenovan	Obrtna	pot,	ki	ga	zbornice	izvajajo	v	sodelovanju	z	lokalnimi	obr-
tniki	in	podjetniki.
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Slovenski	obrtniki	so	imeli	svoje	tiskane	publikacije	že	pred	sto	in	več	leti,	vendar	so	
zaradi	različnih	vzrokov	vse	prej	ali	slej	prenehale	izhajati.	Zadnji	je	leta	1961	»uga-
snil«	Obrtnik,	ki	ga	je	od	leta	1947	dalje	izdajala	Obrtna	zveza	Ljubljana.

Z	rastjo	organizacije	in	potem,	ko	so	nekateri	najbolj	pripadni	obrtniki	in	obrtne	za-
druge	prav	za	ta	namen	primaknili	še	nekaj	več	denarja,	pa	so	dozorele	tudi	razmere	
za	ponovno	rojstvo	obrtniškega	glasila.	Septembra	1971	 je	 tako	 izšla	prva	številka	
Obrtnika.	Obrtnik	je	v	dobrih	štirih	desetletjih	doživel	veliko	sprememb	in	izboljšav.	
Prvih	sedem	let	je	bil	časopis.	Sprva	je	izhajal	na	osmih	straneh,	nato	na	več	–	zaradi	
Svetovalca,	ki	je	že	takrat	objavljal	za	obrtnike	pomembne	predpise,	pa	včasih	tudi	
na	tridesetih.	Leta	1978	je	Obrtnik	postal	revija.	Zlasti	po	letu	1990	(torej	v	obdobju,	
ko	je	nastala	Obrtna	zbornica	Slovenije)	je	Obrtnik	močno	povečal	tudi	svojo	naklado	
in	obseg.	Dosegel	 je	zavidljivo	naklado	60.000	izvodov,	ki	ga	 je	postavila	ob	bok	
največjim	revijam	v	državi	–	 in	na	prepričljivo	vodilno	mesto	med	slovenskimi	po-
slovnimi	revijami.

Obrtnik	je	vsa	leta,	odkar	izhaja,	zvesto	spremljal,	včasih	pa	tudi	vodil	obrtniško	poli-
tiko.	Vseskozi	je	bil	pomembno	orodje	(ali	tudi	orožje)	v	rokah	obrtniške	organizacije;	
preko	njega	 je	v	 javnost	usmerjala	svoja	sporočila,	preko	njega	 je	učinkovito	priti-
skala	na	politiko.	Ves	čas	je	bil	na	strani	obrtnikov.	Vsa	ta	leta	pa	je	Obrtnik	seveda	
opravljal	tudi	manj	opazno,	pa	zato	nič	manj	pomembno	poslanstvo;	obrtnike	je	ob-
veščal	o	dogajanju	v	njihovi	organizaciji	in	obrti	nasploh,	jih	seznanjal	z	zakonskimi,	
tehnološkimi	in	drugimi	novostmi,	jim	pomagal	in	svetoval,	krepil	njihovo	stanovsko	
zavest	in	samozavest	ter	jih	povezoval.

Informiramo
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Na	začetku	leta	2007	je	pod	okrilje	OZS,	ki	se	je	prav	tedaj	preoblikovala	v	obrtno	
-podjetniško	zbornico,	prišla	tudi	revija	Podjetnik,	ki	jo	je	zbornica	kupila	od	zasebne-
ga	izdajatelja.	S	tem	je	zbornica	prevzela	tudi	podeljevanje	priznanja	Podjetnik	leta,	
ki	ga	je	revija	podeljevala	od	leta	1992.	Konec	leta	2014	je	revija	Podjetnik	prenehala	
izhajati,	določene	vsebine	iz	revije	pa	so	po	novem	dobile	prostor	v	reviji	Obrtnik,	ki	
je	spremenila	ime	in	se	od	februarja	2015	imenuje	Obrtnik	podjetnik.

OZS	 je	bila	 tudi	pobudnica	 in	 soustvarjalka	 informativno-izobraževalne	oddaje	na	
nacionalni	televiziji,	ki	 je	članom	zbornice	 in	širši	 javnosti	predstavljala	teme	s	po-
dročja	obrti	in	podjetništva,	bogat	vir	informacij	pa	je	že	vrsto	let	tudi	spletna	stran	
Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije,	 ki	 po	 letošnji	 temeljiti	 prenovi	ni	 več	 le	 in-
formacijsko	 naravnana,	 ampak	 je	 v	 ospredju	 njena	 promocijska	 stran.	Poleg	 tega	
je	spletna	stran	še	vedno	ohranila	segment	vsebin	 in	storitev	v	pomoč	članom	pri	
njihovem	poslovanju,	ki	pa	je	izboljšan	in	predvsem	bolj	pregleden.

V	zadnjih	letih	OZS	za	komunikacijo	s	člani	in	širšo	javnostjo	uporablja	tudi	prilju-
bljene	oblike	sodobne	komunikacije,	kot	sta	Facebook,	Instagram,	Twitter,	LinkedIn	
in	YouTube,	njena	služba	za	odnose	z	javnostmi	pa	skrbi	tudi	za	podobo	obrti	in	zbor-
nice	v	medijih.	Prek	e-novic	člane	večkrat	 tedensko	seznanjamo	tudi	z	aktualnimi	
vsebinami	s	področja	zakonodaje	in	o	zborničnih	aktivnostih.
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Izdelki	in	storitve	članov	Obrtno-podjetniške	zbornice	Slovenije	so	pogosto	v	sredi-
šču	pozornosti	na	različnih	dogodkih	in	prireditvah	tudi	zaradi	okrepljenih	aktivno-
sti	zbornice	na	področju	promocije.	V	okviru	svojih	prizadevanj	zbornica	pripravlja	
poslovna	srečanja	doma	in	v	tujini,	članom	omogoča	sodelovanje	na	specializiranih	
sejmih	doma	in	v	tujini,	pomaga	pa	jim	tudi	pri	iskanju	poslovnih	priložnosti	na	veli-
kem	evropskem	trgu	in	širše.

Poslovna	srečanja	z	vnaprej	pripravljenimi	individualnimi	sestanki	so	odlična	poslov-
na	priložnost	za	navezovanje	poslovnih	stikov	za	prihodnje	sodelovanje,	za	izmenja-
vo	izkušenj	in	poslovnih	informacij.	V	zadnjem	času	člani	za	takšno	obliko	promocije	
kažejo	veliko	zanimanja.

Tudi	sejemski	nastop	je	pomembno	promocijsko	orodje,	hkrati	pa	je	za	podjetje	ve-
lik	 zalogaj,	 ki	 je	 tako	organizacijsko	kot	 tudi	 finančno	dokaj	 zahteven	za	vsakega	
razstavljavca.	Obrtniki	 in	 podjetniki	 tako	 sodelujejo	na	manjših	 lokalnih	 sejmih	 in	
specializiranih	mednarodnih	sejmih.

OZS	 pa	 pripravlja	 tudi	 skupinske	 predstavitve	 na	 več	 sejmih	 po	 nekdanji	 skupni	
državi	 in	drugje.	V	teh	primerih	zbornica	prevzema	organizacijske,	pripravljalne	 in	
izvedbene	naloge,	ki	mala	in	srednja	podjetja	še	posebej	obremenjujejo	ter	tudi	del	
stroškov	sejemskega	nastopa.	S	sodelovanjem	na	skupinski	sejemskimi	predstavitvi	
si	razstavljavci	zagotovijo	promocijo	in	predstavitev	podjetja,	blagovne	znamke	in	iz-
delkov	oziroma	storitev,	izmenjajo	si	izkušnje,	sklepajo	nova	poznanstva	in	navežejo	
stik	s	potencialnimi	poslovnimi	partnerji.

Promoviramo 
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Ob	tem	velja	omeniti,	da	so	bili	obrtniki	pobudniki	prve	razstave	obrtnih	izdelkov	v	
Celju	leta	1968,	ki	je	zrasla	v	eno	največjih	poslovno-sejemskih	prireditev	v	tem	delu	
Evrope,	zbornica	pa	 je	 tako	že	vseh	petdeset	 let	 tudi	pomembna	soorganizatorica	
sejma.

Preko	Evropske	podjetniške	mreže,	ki	jo	financira	Evropska	komisija,	OZS	podjetjem	
omogoča	brezplačno	koriščenje	storitev	znotraj	te	največje	mreže	v	Evropski	uniji,	
ki	svoje	znanje	in	storitve	nudi	podjetjem,	univerzam,	raziskovalnim	organizacijam,	
tehnološkim	centrom	ter	drugim	poslovnim	in	inovacijskim	institucijam.	

V	okviru	Evropske	podjetniške	mreže	zbornica	nudi	brezplačen	vpis	v	borzo	medna-
rodnega	poslovanja,	v	kateri	se	podjetja	lahko	odzovejo	na	ponudbe	in	povpraševa-
nje	tujih	podjetij	ali	pa	sama	posredujejo	svojo	ponudbo	za	poslovno	sodelovanje	v	
tujini,	in	borzo	projektnih	partnerstev.

Dodatna	oblika	promocije	izdelkov	in	storitev	članov	je	tudi	spletni	katalog	Moj	obr-
tnik,	ki	obrtnikom	in	podjetnikom	ponuja	več	možnosti	za	prodajo	in	ponudbo	nji-
hovih	 izdelkov	 in	storitev,	potrošnikom	pa	oddajanje	večjega	števila	povpraševanj	
hkrati.	
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Zbornica	poleg	naštetega	ves	čas	spodbuja	tudi	kakovost	v	obrti	in	podjetništvu.	Od	
leta	2003	dalje	s	priznanjem	Obrtnik	leta	nagrajuje	svoje	člane	za	izjemne	dosežke	
na	področju	obrti,	 drugo	podobno	priznanje	pa	 je	Podjetnik	 leta,	 ki	 ima	že	 skoraj	
30-letno	tradicijo.	Poleg	teh	dveh	priznanj	zbornica	s	cehi	nagrajuje	sejemske	raz-
stavljavce,	z	zlato	vitico	najboljše	rokodelce	za	njihove	dosežke	na	področju	domače	
in	umetnostne	obrti	in	za	njihovo	življenjsko	delo,	tiste	člane,	ki	se	posebej	izkažejo	v	
organizaciji,	pa	nagradi	z	bronastimi,	srebrnimi	in	zlatimi	ključi	oziroma	pečati.

Promociji	kakovosti	v	obrti	 in	podjetništvu	so	namenjene	tudi	nekatere	kolektivne	
blagovne	znamke	pod	okriljem	OZS.	Najstarejša	med	njimi	je	znamka	Rokodelstvo	
Art&Craft	Slovenija,	pod	katero	se	na	trgu	pojavljajo	kakovostni	 izdelki	domače	 in	
umetnostne	obrti,	novejši	dve	sta	Gostilna	Slovenija,	ki	promovira	ponudnike	tradi-
cionalnih	slovenskih	jedi,	Izdelek	slovenske	obrti,	ki	so	jo	sicer	prvi	začeli	uporabljati	
tekstilci,	primerna	pa	je	tudi	za	druge	dejavnosti,	sekcija	gradbincev	je	uspešno	uve-
dla	tudi	Znak	odličnosti	v	gradbeništvu,	ki	ga	lahko	prejmejo	podjetja	iz	gradbene	de-
javnosti,	ki	izpolnjujejo	najvišja	merila	poslovne	odličnosti,	dosegajo	maksimalne	in	
uravnotežene	rezultate	poslovanja,	slovenski	trgovci	pa	postajajo	prepoznavni	pod	
blagovno	znamko	Trgovina	Slovenije.
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Vse	dejavnosti	OZS	so	med	seboj	prepletene	in	tesno	povezane,	povezovanje	pa	je	
bilo	tudi	osnovno	vodilo	obrtnikov,	na	podlagi	katerega	so	ustanovili	svojo	organi-
zacijo.	Vedeli	 so	namreč,	 da	 so	 le	 povezani	 lahko	močan	 in	 prepričljiv	 sogovornik	
državi.	Obrtno-podjetniški	zbornični	sistem	je	ostal	povezan	50	let	in	glede	na	vse	
aktivnosti,	s	katerimi	pomaga	svojim	članom	in	ne	nazadnje	tudi	državi,	gre	verjeti,	
da	se	bo	ohranil	še	dolga	leta.

Na	lokalni	ravni	so	obrtniki	in	podjetniki	povezani	v	62	območnih	obrtno-podjetni-
ških	zbornicah,	ki	so	prvi	stik	obrtnikov	in	podjetnikov	z	organizacijo,	ki	jim	na	vsa-
kem	koraku	ponuja	pomoč.	Tako	kot	centralna	zbornica	v	Ljubljani,	 tudi	območne	
obrtno-podjetniške	zbornice	opravljajo	vse	ključne	naloge,	od	zastopanja	interesov	
do	izobraževanja,	pomemben	del	njihove	dejavnosti	pa	predstavljajo	tudi	družabni	
in	 športni	 dogodki	 (novoletna	 srečanja,	 plesi,	 druženje	 obrtniških	 pevskih	 zborov,	
pohodi,	športne	igre,	smučanje,	kolesarjenje,	golf	…).

Na	ravni	OZS	povezovalno	vlogo	odigrajo	strokovne	sekcije.	Trideset	sekcij	 in	dva	
odbora,	v	katere	so	člani	razdeljeni	glede	na	dejavnost,	ki	 jo	opravljajo,	spremljajo	
pogoje	za	delo	in	poslovanje	svojih	članov	ter	si	aktivno	prizadevajo	za	njihovo	iz-
boljšanje,	predlagajo	spremembe	zakonodaje,	v	organih	OZS	 in	drugih	 institucijah	
skrbijo	 za	 uveljavljanje	 skupnih	 interesov,	 skrbijo	 za	 redno	 in	 dopolnilno	 strokov-
no	 izobraževanje	članov,	za	skupne	promocijske	aktivnosti,	za	spoštovanje	dobrih	
poslovnih	običajev	 in	 tudi	za	druženje.	Poudariti	velja	še,	da	obrtniki	 in	podjetniki	
vedno	znova	dokazujejo,	da	znajo	stopiti	skupaj	tudi	za	splošno	dobro.	V	različnih	
humanitarnih	akcijah,	najbolj	množična	in	z	najdaljšo	tradicijo	je	humanitarna	akcija	
slovenskih	slikopleskarjev,	obrtniki	in	podjetniki	pomagajo	soljudem	in	družbi.	

Povezujemo
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Solidarnost	med	člani	OZS	pa	krepi	in	jih	tako	še	tesneje	povezuje	Ustanova	za	hu-
manitarno	pomoč	obrtnikom.	Ustanovljena	je	bila	izključno	za	nudenje	pomoči	čla-
nom	OZS,	v	prvi	vrsti	z	namenom	blažitev	posledic	škode,	ki	nastane	ob	različnih	
elementarnih	nesrečah.

Ko	govorimo	o	povezovanju,	je	treba	omeniti	tudi	Odbor	za	znanost	in	tehnologijo	
OZS.	V	tem	primeru	pa	ne	gre	le	za	povezovanje	obrtnikov	in	podjetnikov	med	seboj,	
ampak	tudi	za	posebno	obliko	povezovanja	obrti	in	podjetništva	z	znanstveno	sfero,	
inštituti,	fakultetami	in	drugimi	organizacijami,	ki	spodbujajo	razvoj	in	tehnološki	na-
predek	različnih	dejavnosti.

Povezovalno	vlogo	znotraj	zbornice	ima	tudi	Mozaik	podjetnih.	Gre	za	skupnost	slo-
venskih	obrtnikov	 in	podjetnikov,	 ki	 s	 pomočjo	obrtno-podjetniškega	zborničnega	
sistema	pridobivajo	številne	ugodnosti	 in	popuste	pri	nakupu	materiala	 in	storitev	
izbranih	partnerjev,	območnih	obrtno-podjetniških	zbornic	in	članov	OZS,	vključenih	
v	mrežo	jaz-TEBI.	V	projekt	je	vključenih	več	kot	100	partnerskih	podjetij,	več	kot	
700	članov	mreže	popustov	jaz-TEBI	in	območne	obrtno-podjetniške	zbornice.	

Imetniki	kartice	Mozaik	podjetnih	–	člani	OZS	lahko	z	redno	uporabo	kartice	pri	par-
tnerjih	projekta	hitro	prihranijo	plačano	letno	članarino	oziroma	večkratnik	članarine	
OZS.	Člani	lahko	svojo	identifikacijsko	kartico	nadgradijo	v	plačilno	kartico	z	odlože-
nim	plačilom	Diners	Club,	kar	jim	omogoča	partnerstvo	OZS	s	podjetjem	Erste	Card.	
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Pooblastila države 

Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	je	izvajalka	mnogih	javnih	pooblastil,	ki	jih	je	
država	prenesla	nanjo	z	različnimi	zakoni.	Najpomembnejša	so	zagotovo	pooblastila	
za	 izdajanje	obrtnih	dovoljenj,	vodenje	obrtnega	 registra,	 izdajanje	 licenc	za	avto-
prevoznike,	delitev	dovolilnic	za	mednarodni	promet	in	izvajanje	mojstrskih	izpitov.	

Obrtno-podjetniška	zbornica	Slovenije	na	podlagi	pooblastila	države:

•	 vodi	postopek	izdaje,	spremembe	in	prenehanja	veljavnosti	obrtnega	dovoljenja,
•	 izdaja	sklepe	o	vpisu	obrti	podobnih	dejavnosti	v	obrtni	register,
•	 vodi	obrtni	register	kot	centralno	informacijsko	bazo,
•	 izdaja	EU	potrdila,	s	katerimi	družbe	oziroma	samostojni	podjetniki	dokazujejo,	

da	v	Sloveniji	izpolnjujejo	pogoje	za	opravljanje	obrtnih	oziroma	obrti	podobnih	
dejavnosti,

•	 vodi	register	obrtnih	mojstrov	ter	register	sodnih	izvedencev	in	cenilcev	za	po-
dročje	obrtne	dejavnosti,

•	 organizira	in	izvaja	mojstrske	izpite,
•	 izvaja	postopke	preverjanja	in	potrjevanja	strokovne	usposobljenosti	za	pridobi-

tev	certifikata	nacionalne	poklicne	kvalifikacije	–	NPK,
•	 izvaja	pridobivanje	temeljnih	kvalifikacij	in	redno	usposabljanje	voznikov	motor-

nih	vozil	v	cestnem	prometu,
•	 izvaja	postopke	usposabljanja	in	izpitov	za	serviserje	opreme	za	hlajenje	in	kli-

matizacijo	ter	toplotne	črpalke,
•	 vodi	register	učnih	mest	–	baza	verificiranih	obratovalnic	za	izobraževanje	dija-

kov	in	register	sklenjenih	učnih	pogodb,
•	 vodi	vmesne	preizkuse	in	zaključne	izpite	v	poklicnem	izobraževanju	ter	izvaja	

nadzor	nad	praktičnim	usposabljanjem	z	delom,
•	 izdaja	certifikate	za	izdelke	domače	ali	umetnostne	obrti,
•	 izdaja	in	odvzema	licence	in	licence	Skupnosti	za	opravljanje	prevozov	v	cestnem	

prometu,
•	 izdaja	potrdila	za	voznike,	ki	niso	državljani	ene	od	držav	članic	Evropske	unije,
•	 izdaja	oznake	za	avtotaksi	prevoze,
•	 deli	dovolilnice	za	mednarodni	prevoz	blaga	domačim	prevoznikom,	vključno	s	

CEMT	dovolilnicami,
•	 izdaja	potrdila	prevoznikom	v	postopku	pridobitve	ruskega	vizuma,
•	 omogoča	prijavo	čezmejnega	občasnega	opravljanja	obrtnih	dejavnosti	za	fizič-

ne	in	pravne	osebe,
•	 evidentira	administrativne	ovire	pri	nastajanju	in	delovanju	podjetij	ter	pripravlja	

predloge	za	njihovo	odpravo	in	preverja	ustreznost	pripravljenih	presoj	učinkov	
predpisov	na	gospodarstvo	(MSP	test),		in	drugo.



5.
STROKOVNE SEKCIJE 
IN OBMOČNE OBRTNO-
PODJETNIŠKE 
ZBORNICE
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SEKCIJA AVTOSERVISERJEV
Predsednik	sekcije:	Miran	Andrejek	
Sekretar	sekcije:	Igor	Pipan
Kontakt:	01	58	30	568,	igor.pipan@ozs.si

SEKCIJA CEMENTNINARJEV, KAMNOSEKOV IN TERACERJEV
Predsednik	sekcije:	Bogdan	Oblak	
Sekretar	sekcije:	Igor	Pipan
Kontakt:	01	58	30	568,	igor.pipan@ozs.si

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV
Predsednik	sekcije:	Simon	Ogrizek	
Sekretar	sekcije:	Miran	Rade
Kontakt:	01	58	30	523,	info@florist.si,	www.florist.si

SEKCIJA ČISTILCEV OBJEKTOV
Predsednik	sekcije:	Simon	Slokan	
Sekretar	sekcije:	Miran	Rade,
Kontakt:	01	58	30	523,	miran.rade@ozs.si	

SEKCIJA DIMNIKARJEV
Predsednik	sekcije:	Simon	Dovrtel	
Sekretarka	sekcije:	Iris	Ksenija	Brković
Kontakt:	01	58	30	566,	iris.brkovic@ozs.si

SEKCIJA ZA DOMAČO IN UMETNOSTNO OBRT
Predsednik	sekcije:	Jernej	Bortolato	
Sekretar	sekcije:	Goran	Lesničar	Pučko
Kontakt:	01	58	30	516,	goran.lesnicar@ozs.si

SEKCIJA ELEKTRO DEJAVNOSTI
Predsednik	sekcije:	Vladimir	Janžekovič	
Sekretarka	sekcije:	Valentina	Melkić
Kontakt:	01	58	30	541,	valentina.melkic@ozs.si

SEKCIJA ELEKTRONIKOV IN MEHATRONIKOV
Predsednik	sekcije:	Branko	Veselič
Sekretarka	sekcije:	Valentina	Melkić
Kontakt:	01	58	30	541,	valentina.melkic@ozs.si

STROKOVNE 
SEKCIJE 

Člani Obrtno-podjetniške zbornice 
Slovenije so, glede na dejavnost, 

organizirani tudi v strokovne sekcije. 
Te se zavzemajo za specifične inte-

rese posameznih strok in spremljajo 
zakonodajo, ki zadeva dejavnost, poleg 

tega pa skrbijo tudi za napredek v 
stroki, nadgradnjo strokovnega znanja 
članov in njihovih zaposlenih, promo-

cijo, informativne cenike, normative 
in drugo, hkrati pa nudijo pomoč pri 

reševanju individualnih težav.
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SEKCIJA FOTOGRAFOV
Predsednica	sekcije:	Katarina	Podgoršek	
Sekretarka	sekcije:	Adrijana	Poljanšek
Kontakt:	01	58	30	826,	adrijana.poljansek@ozs.si

SEKCIJA FRIZERJEV
Predsednik	sekcije:	Mitja	Sojer	
Sekretarka	sekcije:	Vlasta	Markoja
Kontakt:	01	58	30	571,	vlasta.markoja@ozs.si

SEKCIJA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM
Predsednik	sekcije:	Blaž	Cvar	
Sekretarka	sekcije:	Vlasta	Markoja
Kontakt:	01	58	30	571,	vlasta.markoja@ozs.si

SEKCIJA GRADBINCEV
Predsednik	sekcije:	Zoran	Simčič	
Sekretar	sekcije:	Janko	Rozman
Kontakt:	01	58	30	540,	janko.rozman@ozs.si

SEKCIJA GRAFIČARJEV
Predsednik	sekcije:	Bernard	Bucik
Sekretarka	sekcije:	Adrijana	Poljanšek
Kontakt:	01	58	30	826,	adrijana.poljansek@ozs.si

SEKCIJA INSTALATERJEV – ENERGETIKOV
Predsednik	sekcije:	Andrej	Papež	
Sekretar	sekcije:	Janko	Rozman
Kontakt:	01	58	30	540,	janko.rozman@ozs.si

SEKCIJA KLEPARJEV IN KROVCEV
Predsednik	sekcije:	Rudi	Rudnik	
Sekretar	sekcije:	Janko	Rozman
Kontakt:	01	58	30	540,	janko.rozman@ozs.si

SEKCIJA KOVINARJEV
Predsednik	sekcije:	Ivan	Meh	
Sekretarka	sekcije:	Valentina	Melkić
Kontakt:	01	58	30	541,	valentina.melkic@ozs.si
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SEKCIJA KOZMETIKOV
Predsednica	sekcije:	Petra	Mrhar	
Sekretarka	sekcije:	Vlasta	Markoja
Kontakt:	01	58	30	571,	vlasta.markoja@ozs.si

SEKCIJA LESNIH STROK
Predsednik	sekcije:	Marko	Kajzer
Sekretarka	sekcije:	Iris	Ksenija	Brković
Kontakt:	01	58	30	566,	iris.brkovic@ozs.si

SEKCIJA OPTIKOV
Predsednica	sekcije:	Anja	Sever	
Sekretarka	sekcije:	Iris	Ksenija	Brković
Kontakt:	01	58	30	566,	iris.brkovic@ozs.si

SEKCIJA PLASTIČARJEV
Predsednik	sekcije:	Milan	Škapin	
Sekretarka	sekcije:	Valentina	Melkić
Kontakt:	01	58	30	541,	valentina.melkic@ozs.si	
	 	
SEKCIJA POLAGALCEV TALNIH OBLOG
Predsednik	sekcije:	Stanko	Srša	
Sekretar	sekcije:	Miran	Rade	
Kontakt:	01	58	30	523,	miran.rade@ozs.si	

SEKCIJA PREDELOVALCEV KOŽ
Predsednik	sekcije:	Anton	Dremelj	
Sekretarka	sekcije:	Adrijana	Poljanšek
Kontakt:	01	58	30	826,	adrijana.poljansek@ozs.si

SEKCIJA ZA PROMET
Predsednik	sekcije:	Peter	Pišek
Sekretarka	sekcije:	Natalija	Repanšek
Kontakt:	01	58	30	526,	natalija.repansek@ozs.si	

SEKCIJA SLIKOPLESKARJEV, FASADERJEV IN ČRKOSLIKARJEV 
Predsednik	sekcije:	Matjaž	Majdič	
Sekretar	sekcije:	Igor	Pipan
Kontakt:	01	58	30	568,	igor.pipan@ozs.si
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SEKCIJA STEKLARJEV
Predsednik	sekcije:	Slavko	Vižintin
Sekretar	sekcije:	Goran	Lesničar	Pučko
Kontakt:	01	58	30	516,	goran.lesnicar@ozs.si

SEKCIJA TEKSTILCEV
Predsednica	sekcije:	Lidija	Anzelm	
Sekretarka	sekcije:	Adrijana	Poljanšek
Kontakt:	01	58	30	826,	adrijana.poljansek@ozs.si

SEKCIJA TRGOVCEV
Predsednik	sekcije:	Primož	Černic	
Sekretar	sekcije:	Miran	Rade
Kontakt:	01	58	30	523,	sekcija.trgovcev@ozs.si	

SEKCIJA VZDRŽEVALCEV TEKSTILIJ
Predsednik	sekcije:	Gašper	Pance	
Sekretarka	sekcije:	Adrijana	Poljanšek	
Kontakt:	01	58	30	826,	adrijana.poljansek@ozs.si

SEKCIJA ZLATARJEV IN DRAGULJARJEV
Predsednik	sekcije:	Marijan	Kosi	
Sekretar	sekcije:	Goran	Lesničar	Pučko
Kontakt:	01	58	30	516,	goran.lesnicar@ozs.si

SEKCIJA ŽIVILSKIH DEJAVNOSTI
Predsednik	sekcije:	Miroslav	Rednak	
Sekretarka	sekcije:	Iris	Ksenija	Brković
Kontakt:	01	58	30	566,	iris.brkovic@ozs.si

ODBOR POGREBNIH DEJAVNOSTI 
Predsednica	odbora:	Jožica	Coif
Sekretarka	odbora:	Vlasta	Markoja
Kontakt:	01	58	30	571,	vlasta.markoja@ozs.si
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OOZ AJDOVŠČINA
Vipavska	cesta	4
5270	Ajdovščina
Tel.:	05	36	44	900
marko.rondic@ozs.si
www.ooz-ajdovscina.si

OOZ BREŽICE
Cesta	prvih	borcev	3
8250	Brežice
Tel.:	07	49	92	270,	051	357	323
slavica.kostevc@ozs.si	
www.ooz-brezice.si	

OOZ CELJE
Cesta	na	Ostrožno	4
3000	Celje
Tel.:	03	42	52	274
ooz-celje@ozs.si	
www.ooz-celje.si		

OOZ CERKNICA
Tabor	5b,	13	80	Cerknica
Tel.:	01/70	96	290
silva.sivec@ozs.si

OOZ ČRNOMELJ
Ulica	21.	oktobra	10
8340	Črnomelj
Tel.:	07	356	70	70
tatjana.aupic@ozs.si
www.ooz-crnomelj.si		

OOZ DOMŽALE
Šaranovičeva	21	c,	Vir
1230	Domžale
Tel.:	01	72	19	370,
info@ooz-domzale.si	
www.ooz-domzale.si	

OOZ DRAVOGRAD
Trg	4.	julija	18
2370	Dravograd
Tel.:	02	87	10	080,	031	340	232
ooz.dravograd@ozs.si	
www.ooz-dravograd.si	

OOZ GORNJA RADGONA
Trg	svobode	9
9250	Gornja	Radgona
Tel.:	02	56	48	090
natasa.lorber@ozs.si
www.ooz-gr.si

OOZ GROSUPLJE
Ob	Grosupeljščici	1	b
1290	Grosuplje
Tel.:	01	786	51	30,	031	326	264
ooz.grosuplje@ozs.si
www.ooz-grosuplje.si	

OOZ HRASTNIK
Cesta	1.	maja	83
1430	Hrastnik
Tel.:	03	56	32	960
branka.dolinsek@ozs.si
www.ooz-hrastnik.si	

OOZ IDRIJA
Lapajnetova	19
5280	Idrija
Tel.:	05	373	47	50
ivica.podgornik@ozs.si
www.ooz-idrija.si

OOZ ILIRSKA BISTRICA
Bazoviška	13
6250	Ilirska	Bistrica
Tel.:	05	71	00	360
alenka.volk@ozs.si

Območne obrtno-
podjetniške zbornice 

Obrtno-podjetniški zbornični sistem 
poleg Obrtno-podjetniške zbornice 

Slovenije s sedežem v Ljubljani 
sestavlja še 62 območnih obrtno-

podjetniških zbornic. Njihovi sedeži 
so v vseh upravnih enotah po državi 
in so prvi stik članov z razvejano in 

dobro usposobljeno organizacijo, ki jim 
ponuja pomoč na vsakem koraku.  
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OOZ IZOLA
Brkinska	13
6310	Izola
Tel.:	05	64	00	320
info@ooz-izola.si
www.ooz-izola.si	

OOZ JESENICE
Cesta	železarjev	2
4270	Jesenice
Tel.:	04	58	33	450
andreja.strekelj@ozs.si
www.ooz-jesenice.si

OOZ KAMNIK
Tomšičeva	11
1240	Kamnik
Tel.:	01	83	91	738
ooz.kamnik@ozs.si
www.ooz-kamnik.si	
	
OOZ KOČEVJE
Roška	9
1330	Kočevje
Tel.:	01	89	50	700
andreja.bradac@ozs.si

OOZ KOPER
Staničev	trg	1
6000	Koper
Tel.:	05	61	39	000
ooz.koper@ozs.si
www.oozkoper.si

OOZ KRANJ
CESTA	Staneta	Žagarja	37
4000	Kranj
Tel.:	04	28	18	310
info@oozkranj.com
www.oozkranj.com

OOZ KRŠKO
Cesta	krških	žrtev	67
8270	Krško
Tel.:	07	49	01	220
janja.starc@ozs.si
www.ooz-krsko.si
	
OOZ LAŠKO
Savinjsko	nabrežje	2
3270	Laško
Tel.:	03	73	38	490	
andreja.rojc@ozs.si
www.ooz-lasko.si
	
OOZ LENART 
Kraigherjeva	19	a	
2230	Lenart
Tel.:	02	72	06	615
stanka.devjak@ozs.si

OOZ LENDAVA
Glavna	ulica	11
9220	Lendava
Tel.:	02	57	51	737
tatjana.kosa@ozs.si

OOZ LITIJA
Jerebova	ulica	12
1270	Litija
Tel.:	01	898	02	10
rosana.skulj@ozs.si	

OOZ LJUBLJANA BEŽIGRAD
Nade	Ovčakove	ulica	13
1000	Ljubljana
Tel.:	01	53	40	770
oozljbezigrad@siol.net	
www.ooz-ljbezigrad.si
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OOZ LJUBLJANA CENTER
Trubarjeva	51
1000	Ljubljana
Tel.:	01	43	02	830
oozljcenter@ozs.si
	
OOZ LJUBLJANA MOSTE POLJE
Zaloška	147
1000	Ljubljana
Tel.:	01	54	07	043
nika.majcen@ozs.si

OOZ LJUBLJANA ŠIŠKA
Pipanova	pot	30
1210	Ljubljana	Šentvid
Tel.:	01	51	25	416,	041	923	517
gregor.epih@ozs.si
www.ooz-ljsiska.si	

OOZ LJUBLJANA VIČ 
Tržaška	cesta	207
1000	Ljubljana
Tel.:	01	20	05	250,	051	698	000
info@ooz-ljvic.si
www.ooz-ljvic.si

OOZ LJUTOMER 
Stari	trg	3
9240	Ljutomer
Tel.:	02	58	51	580
damjan.stibler@ozs.si
www.ooz-ljutomer.si	

OOZ LOGATEC
Tržaška	11
1370	Logatec
Tel.:	01	75	09	080,	051	651	538
info@ooz-logatec.si	
www.ooz-logatec.si	

OOZ MARIBOR
Titova	63
2000	Maribor
Tel.:	02	33	03	500
maribor@ozs.si
www.ooz-maribor.si

OOZ METLIKA
Partizanski	trg	5
8330	Metlika
Tel.:	07	30	58	142,	040	672	160
jozica.bajuk@ozs.si

OOZ MOZIRJE
Savinjska	cesta	39
3330	Mozirje
Tel.:	03	83	91	500
ooz.mozirje@ozs.si
www.ooz-mozirje.si	

OOZ MURSKA SOBOTA
Lendavska	33
9000	Murska	Sobota
Tel.:	02	52	14	010
ooz.ms@ozs.si
www.ooz-ms.si

OOZ NOVA GORICA
Gradnikove	brigade	6
5000	Nova	Gorica
Tel.:	05	33	06	600
ooz.novagorica@ozs.si	
www.ooz-novagorica.si	

OOZ NOVO MESTO
Foersterjeva	10
8000	Novo	mesto
Tel.:	07	33	71	580,	041	350	001
emilija.bratoz@ozs.si
www.ooz-novomesto.si	
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OOZ ORMOŽ
Ljutomerska	30
2270	Ormož
Tel.:	02	741	14	96
ooz.ormoz@gmail.com
	
OOZ PESNICA
Pesnica	pri	Mariboru	42	a
2211	Pesnica	pri	Mariboru	
Tel.:	02	65	31	331,	051	653	133
natalija.kocbek@ozs.si

OOZ PIRAN
Lucija,	Liminjanska		96
6320	Portorož
Tel.:	05	67	70	991
lidija.srsa@ozs.si
	
OOZ POSTOJNA
Jenkova	1
6230	Postojna
Tel.:	05	726	17	20
irena.dolgan@ozs.si

OOZ PTUJ
Vošnjakova	13
2250	Ptuj
Tel.:	02	74	93	950
boris.repic@ozs.si	

OOZ RADLJE OB DRAVI
Mariborska	1
2360	Radlje	ob	Dravi
Tel.:	02	88	80	340
milan.bukovnik@ozs.si
www.ooz-radlje.si

OOZ RADOVLJICA
Gorenjska	cesta	20
4240	Radovljica
Tel.:	04	53	20	280
petra.ambrozic@ozs.si
www.ooz-radovljica.si	
	
OOZ RAVNE NA KOROŠKEM
Gačnikova	pot	3
2390	Ravne	na	Koroškem
Tel.:	02	82	17	320
judita.skoflek@ozs.si
www.ooz-ravne.si

OOZ RIBNICA
Vrvarska	pot	3
1310	Ribnica
Tel.:	01	83	69	340	
ooz.ribnica@ozs.si	

OOZ RUŠE
Jamnikova	2
2342	Ruše
Tel.:	02	66	10	351
tatjana.kocmut@ozs.si
www.ooz-ruse.si

OOZ SEVNICA
Cankarjeva		1
8290	Sevnica
Tel.:	07	81	65	280
anita.pecnik@ozs.si
www.ooz-sevnica.si

OOZ SEŽANA 
Kraška	ulica	6
6210	Sežana
Tel.:	05	73	00	060
klementina.krizman@ozs.si
www.ooz-sezana.si
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OOZ SLOVENJ GRADEC
Šolska	ulica	6
2380	Slovenj	Gradec
Tel.:	02	88	21	590
maja.savc@ozs.si
www.ooz-sg.si	

OOZ SLOVENSKA BISTRICA
Špindlerjeva		2	e
2310	Slovenska	Bistrica
Tel.:	02	81	81	484,	02	84	01	081
info@ooz-sb.si
www.ooz-sb.si

OOZ SLOVENSKE KONJICE
Celjska	cesta	2
3210	Slovenske	Konjice
Tel.:	03	75	72	750
info@ooz-konjice.si	
www.ooz-konjice.si
	
OOZ ŠENTJUR 
Cesta	Valentina	Orožna	8
3230	Šentjur
Tel.:	03	74	90	810
tatjana.lipovsek@ozs.si
www.ooz-sentjur.si	

OOZ ŠKOFJA LOKA
Spodnji	trg	2
4220	Škofja	Loka
Tel.:	04	50	60	200	
ooz.sk.loka@siol.net
www.ooz-skofjaloka.si

OOZ ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev	trg	4
3240	Šmarje	pri	Jelšah
Tel.:	03	81	82	931
ooz.smarje@ozs.si

OOZ TOLMIN
Tumov	drevored	15
5220	Tolmin
Tel.:	05	38	11	065
ooz.tolmin@ozs.si
www.ooz-tolmin.si
	
OOZ TRBOVLJE
Mestni	trg	5	d
1420	Trbovlje
Tel.:	03	56	32	950
tea.urbanija@ozs.si
www.ooz-trbovlje.si	

OOZ TREBNJE
Rimska	8	a
8210	Trebnje
Tel.:	07	34	60	570
majda.gracan@ozs.si
	
OOZ TRŽIČ
Trg	svobode	1
4290	Tržič
Tel.:	04	59	23	340,	031	365	842
aleksandra.kojic@ozs.si
www.ooz-trzic.si

OOZ VELENJE
Stari	trg	2
3320	Velenje
Tel.:	03	89	82	000
masa.ipavic@ozs.si	
www.ooz-velenje.com	
	
OOZ VRHNIKA
Tržaška	8	a
1360	Vrhnika
Tel.:	01	75	57	740,	051	619	215
adela.cankar@ozs.si
www.ooz-vrhnika.si
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OOZ ZAGORJE OB SAVI
Cesta	zmage	35	b
1410	Zagorje	ob	Savi
Tel.:	03	56	68	080	
sasa.pegan@ozs.si
	

OOZ ŽALEC
Levstikova	2
3310	Žalec
Tel.:	03	71	20	500
zzg.zalec@ozs.si
www.ooz-zalec.si





6.
KLJUČNI LJUDJE, 
ČASTNI ČLANI, 
NAGRAJENCI
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Janko Šinkovec,
predsednik	Zveze	
združenj	samostojnih	
obrtnikov	Slovenije	
1969	-	1975

Štefan Pavlinjek, 
predsednik	Obrtno-
podjetniške	zbornice	
Slovenije
2009	–	2012	

Ernest Draš, 
predsednik		Zveze	
obrtnih	združenj	
Slovenije
1987	–	1990

Stane Špindler, 
predsednik	Zveze	
združenj	samostojnih	
obrtnikov	Slovenije	
in	Zveze	obrtnih	
združenj	Slovenije	
1975	–	1983	

Alojz Kovšca, 
predsednik	Obrtno-
podjetniške	zbornice	
Slovenije
2012	–	2013

Miha Grah, 
predsednik		Zveze	
obrtnih	združenj	
Slovenije	in	Obrtne	
zbornice	Slovenije	
1990	–	2002

Matko Kavtičnik, 
predsednik		Zveze	
obrtnih	združenj	
Slovenije
1983	–	1987

Branko Meh, 
predsednik	Obrtno-
podjetniške	zbornice	
Slovenije
od	2013	naprej

Miroslav Klun, 
predsednik	Obrtne	
zbornice	Slovenije	in	
Obrtno-podjetniške	
zbornice	Slovenije	
2002	–	2009	

Predsedniki
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Do	leta	1983	funkciji	predsednika	zbornice	in	
njenega	izvršilnega	oziroma	upravnega	odbo-
ra	nista	bili	ločeni.	

Od	 leta	 2013	 dalje	 sta	 funkciji	 predsednika	
zbornice	 in	 njenega	 upravnega	 odbora	 spet	
združeni.	

Štefan Pavlinjek, 
predsednik	upravnega	
odbora	2002	–	2009

Franc Šebenik, 
predsednik	
izvršilnega	odbora	
1990	–	1991

Štefan Grosar, 
predsednik	upravnega	
odbora	2010	–	2012	

Stanislav  Kramberger,  
predsednik	izvršilnega	
odbora	in	upravnega	
odbora	1991	–	2002

Franjo Verdnik, 
predsednik	
izvršilnega	odbora	
1983	–	1990

Jani Kaker,  
predsednik	upravnega	
odbora	2012	–	2013

Predsedniki 
izvršilnega oziroma 
upravnega odbora
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•	 Hedi	Bertoncelj,	sekretarka	združenja	in	zbornice	1969	–	1990	
•	 Anton	Filipič,	generalni	sekretar	zbornice	1990	–	2002		
•	 dr.	Viljem	Pšeničny,		generalni	sekretar	zbornice	2002	–	2010
•	 Dušan	Krajnik,	generalni	sekretar	zbornice	2010	–	2012
•	 Danijel	Lamperger,	direktor	zbornice	od	2014	dalje

•	 Vlado	Klemenčič	(politik)	
•	 Andrej	Verbič	(nekdanji	predsednik	GZS)
•	 Marko	Bulc	(nekdanji	predsednik	GZS)
•	 Hedi	Bertoncelj	(nekdanja	sekretarka	ZOZS	in	urednica	revije	Obrtnik)	
•	 Matko	Kavtičnik	(nekdanji	predsednik	ZOZS)	
•	 Stane	Špindler	(nekdanji	predsednik	ZZSPS	in	ZOZS)
•	 Heribert	Spaeth	(nekdanji	predsednik	OZ	za	München	iz	Zgornjo	Bavarsko)

Franjo	Verdnik	(nekdanji	predsednik	IO	ZOZS)
•	 Heinrich	Strasser	(nekdanji	namestnik	glavnega	poslovodje	OZ	za	München	iz	

Zgornjo	Bavarsko)
•	 Ernest	Draš	(nekdanji	predsednik	ZOZS)
•	 Miha	Grah	(nekdanji	predsednik	OZS)	
•	 Milan	Kučan	(nekdanji	predsednik	Slovenije)
•	 Heinrich	Traublinger	(predsednik	OZ	za	München	iz	Zgornjo	Bavarsko)
•	 Hans	Werner	Mueller	(nekdanji		dolgoletni	sekretar	UEAPME)	
•	 Miroslav	Klun	(nekdanji	predsednik	OZS	in	poslanec	državnega	zbora)		

•	 Anton	Škrabl,	obrtnik	leta	2003
•	 Karel	Jezeršek,	obrtnik	leta	2004
•	 Franc	Pišek,	obrtnik	leta	2005
•	 Igor	Požar,	obrtnik	leta	2006
•	 Franc	Krevzel,	obrtnik	leta	2007
•	 Ernest	Bransberger,	obrtnik	leta	2008			
•	 Matjaž	Miklavč,	obrtnik	leta	2009
•	 Anton	Kambič,	obrtnik	leta	2010
•	 Boris	Mesec,	obrtnik	leta	2011
•	 Marko	Kajzer,	obrtnik	leta	2012
•	 Franc	Jezeršek,	obrtnik	leta	2013
•	 Janez	Kodila,	obrtnik	leta	2014
•	 Bojan	Železnik,	obrtnik	leta	2015
•	 Štefan	Pavlinjek,	obrtnik	leta	2016
•	 Slavko	Kržišnik,	obrtnik	leta	2017
•	 Mojca	Trnovec,	obrtnica	leta	2018

Generalni sekretarji/
direktor zbornice

Častni člani 

Obrtniki leta
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Priznanje	Podjetnik	leta	je	sicer	starejše,	Obrtno-podjetniška	zbornica	
Slovenije	pa	ga	podeljuje	od	leta	2007.

•	 Nataša	Ratej,	podjetnica	leta	2007
•	 Andrej	Orožen	in	Jure	Knez,	podjetnika	leta	2008
•	 Uroš	Merc,	podjetnik	leta	2009
•	 Marjeta	in	Marino	Furlan,	podjetnika	leta	2010
•	 Boštjan	Šifrar,	podjetnik	leta	2011
•	 Albert	Erman,	podjetnik	leta	2012
•	 Dušan	Olaj,	podjetnik	leta	2013
•	 Otmar	Zorn,	podjetnik	leta	2014
•	 Miran	Andrejek,	podjetnik	leta	2017
•	 Peter	Pišek,	podjetnik	leta	2018

•	 Antonija	Biščanič,	Brežice,	nastarejša	obrtnica	leta	2011	
•	 Anton	Govže,	Ribnica,	nastarejši	obrtnik	leta	2012
•	 Josip	Škarica,	Maribor,	najstarejši	obrtnik	leta	2013
•	 Aleksandar	Vuković,	Koper,	najstarejši	obrtnik	leta	2014
•	 Janez	Marijan	Polak,	Bled,	najstarejši	obrtnik	leta	2015
•	 Anton	Štimec,	Izola,	najstarejši	obrtnik	leta	2015
•	 Boris	Zucchiati,	Vrtojba,	najstarejši	obrtnik	leta	2016
•	 Vladimir	Korošec,	Zabovci	pri	Ptuju,	najstarejši	obrtnik	leta	2017
•	 Franci	Ažman,	Lesce,	najstarejši	obrtnik	leta	2018
•	 Ludvik	Kavčič,	Kranj,	najstarejši	obrtnik	leta	2019

Podjetniki leta

Najstarejši 
obrtniki leta





7.

KONTAKTI
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Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška	cesta	71
1000	Ljubljana,	Slovenija
telefon:	+386	1	58	30	500
faks:	+386	1	50	54	375
e-naslov:	info@ozs.si
splet:	www.ozs.si

@OZSsi

ozsaktualno

@OZSaktualno

Kontakti 






