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33. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list
RS, št. 97/15)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme razširitev dnevnega reda 12. seje s točko »Predlog
Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot 1.
točko, ostale pa se ustrezno preštevilčijo.
O b r a z l o ž i t e v:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 10. seji, 28. 1. 2016,
obravnavala prispele predloge na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj
Občine Kamnik za leto 2016. Glede na navedeno gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti
na dnevni red seje, zato se skladno s 33. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine
Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko »Predlog Sklepa o podelitvi priznanj
Občine Kamnik v letu 2016«.
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PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016.
O b r a z l o ž i t e v:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na svoji 10. seji, 28. 1. 2016,
obravnavala predloge, ki so prispeli na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev
priznanj Občine Kamnik za leto 2016 in po razpravi pripravila sklep, s katerim predlaga
Občinskemu svetu, da v letu 2016 podeli naslednja priznanja: eno zlato, tri srebrna in tri
bronasta priznanja Občine Kamnik.
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- Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016

Na podlagi 9. in 17. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15) ter 10. člena
Odloka o priznanjih Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 75/96, 13/99 in 91/01) je Občinski
svet Občine Kamnik na ...... seji dne …… sprejel
SKLEP
o podelitvi priznanj Občine Kamnik v letu 2016
1. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Društvu Gorska reševalna služba Kamnik zlato
priznanje Občine Kamnik za vrhunsko usposobljenost, organiziranost, širjenje zavesti o
varnosti v gorah in predvsem nesebično pomoč pri reševanju.
Društvo Gorska reševalna služba Kamnik je vrhunsko usposobljeno in organizirano društvo,
ki uspešno deluje že 94 let, torej od samih zametkov leta 1922, ko je gorski vodnik France
Erjavšek v Stahovici ustanovil Rešilno postajo. Prvi reševalci so bili »štirje srčni bratje«
Erjavšek. Kamniški plezalci so leta 1934 prvič sodelovali pri reševalni akciji, pomagali med
vojno in med letoma 1943 in 1944 zgradili dve partizanski bolnišnici v dolini Kamniške
Bistrice. Baza Gorske reševalne službe v Ljubljani je bila ustanovljena leta 1947 in je
vključevala Postaje Kamniška Bistrica, Stahovica ter Kamnik, tega leta pa je bil na
Kamniškem sedlu tudi prvi slovenski tečaj za reševalce. Leta 1951 je nastala Postaja Gorske
reševalne službe Kamnik, Postaji Stahovica in Kamniška Bistrica pa sta postali obveščevalni
točki. Postaja je leta 1961 štela šestnajst članov, ki so na akcije odhajali s kolesi, po strmem
makadamu v Kamniško Bistrico in z vso reševalno opremo na hrbtih, saj so šele leta 1993
kupili prvo terensko vozilo. Med letoma 1951 in 1961 so kamniški reševalci prvič uporabili
ročno radijsko postajo. Leta 1961 so psa Darisa vzgojili za iskanje zasutih v plazovih in
vzpostavili prvo omrežje z UKV postajami. Postaja Gorske reševalne službe Kamnik je leta
1966 štela dvaindvajset članov, ki so dobili nove »kanadke« za reševanje po smučiščih,
lavinske sonde, avstrijski vitel, dva para smuči in tri radijske postaje. Opravili so prvo vajo
reševanja s pomočjo helikopterja. Kamniški reševalci so med letoma 1922 in 1972 rešili 148
ponesrečenih, našli 56 izgubljenih in v dolino prinesli 105 mrtvih obiskovalcev gora.
Postaja Gorske reševalne službe Kamnik se je leta 1994 organizirala kot Društvo Gorska
reševalna služba Kamnik, ki je leta 1997 dobilo v najem prostore na Perovem. Kasneje so
kamniški reševalci s prostovoljnim delom uredili zavetišče Gorske reševalne službe Kamnik
na Zelenem robu in bili zaslužni za postavitev novega bivaka Pavla Kemperla na Velikih
podih.
Za uspehe gre zahvala vsem članom – od prvega načelnika reševalcev Maksa Koželja do
drugih vodij: Bineta Benkoviča, Petra Uršiča, Franceta Erjavška, Leopolda Lampiča, Pavla
Kemperla, Toneta Škarjo, Ceneta Griljca, Janeza Podjeda, Rada Nadvešnika in sedanjega
predsednika Franca Miša. Člani društva prostovoljno in nesebično opravljajo dejavnost
reševanja v gorah kot javno službo na območju občin Kamnik, Domžale, Komenda, Mengeš,
Moravče, Lukovica in Trzin. Število nesreč se kljub vse večjemu obisku gora zmanjšuje, kar
gre pripisati preventivnemu delu, ki obsega tečaje varne hoje za obiskovalce gora v zimskih
razmerah, varne hoje v gore v letnih razmerah za starše in otroke, dežurstva na prireditvah,
predstavitev dejavnosti po šolah in vrtcih, dežurstva v poletni sezoni, redna dežurstva v
helikopterski enoti na Brniku in aktivnosti v zvezi s postavitvijo repetitorja na Veliki planini.
Poleg preventivnega dela kamniški reševalci vestno sledijo novostim v reševalni tehniki ter
so za zagotovitev kakovostnega in varnega reševanja usposobljeni tudi s specialističnimi
nazivi za najzahtevnejše akcije. Pomoč nudijo tako ponesrečencem v gorah kot tudi
družinam preminulih članov. Poleg tega so člani društva aktivni pri delu in vodenju Gorske
reševalne zveze Slovenije, saj jih kar sedem deluje v različnih odborih.
Ker je le v slogi moč, Društvo Gorska reševalna služba Kamnik dobro sodeluje z ostalimi
društvi in institucijami za zaščito in reševanje. Sedanjih 61 članov društva si pri vsaki
reševalni akciji želi uspešnega zaključka, kar je edino plačilo in obenem motivacija za
nadaljnje delo. S svojimi dejanji vsak član posebej dokazuje, da se zaveda osnovnega

poslanstva – učinkovito in uspešno pomagati. Temu načelu sledi tudi cilj, zastavljen že pred
leti, da bo društvo delovalo tako, da bo vsak njegov član ponosen, da je kamniški gorski
reševalec. In res so lahko upravičeno ponosni na svojo nesebično pomoč pri reševanju ter
številna človeška življenja, ki so jih rešili tudi za ceno lastnega, ko ni bilo vprašanje ne čas ne
družina in ne praznik. Takole je zapisal reševalec po uspešni akciji: »Ob 2.30 ponoči dobimo
potrditev, da sta dekleti locirani. Med nami se sliši globok »uf«. Sproščenost. Veselje. Čeprav
bo pot v dolino dolga, sta zdaj v varnih rokah. Rešeni sta dve mladi življenji. Samo to šteje,
nič drugega. Dolga noč bo kmalu pozabljena …«
Zaradi vsega naštetega si Društvo Gorska reševalna služba Kamnik zasluži zlato
priznanje Občine Kamnik, saj smo tudi občanke in občani ponosni na njihovo delo in se
zavedamo njihove veličine.
2. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Ivanu Pristovniku srebrno priznanje Občine
Kamnik za pomemben prispevek pri uspešnem razvoju in prepoznavnosti občine Kamnik,
predvsem v obdobju po uvedbi nove lokalne samouprave.
Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 je prišlo do bistvenih sprememb na področju lokalne
samouprave. Iz namesto 62 občin se je 1. 1. 1995 z novo zakonodajo oblikovalo 147 občin.
Ob tem je Občina Kamnik ostala v dotedanjem obsegu (Občina Komenda se je osamosvojila
leta 1998). Več kot polovica sodelavcev dotedanje občinske uprave se je zaposlila na
Upravni enoti Kamnik, medtem ko je na Občini Kamnik ostalo le triindvajset zaposlenih. Ob
vseh nalogah, ki jih je narekovala nova zakonodaja (priprava in sprejemanje številnih odlokov
in drugih predpisov), je bila še posebej pomembna sistemizacija in organiziranje občinske
uprave. Prav Ivan Pristovnik, ki je bil spomladi leta 1995, po jesenskih lokalnih volitvah leto
prej, imenovan za tajnika Občine Kamnik, je dobro poznal delovanje javne uprave, saj je na
to funkcijo prišel z mesta republiškega inšpektorja za voznike motornih vozil. Tudi zato mu je
skupaj s tedanjim županom hitro uspelo postaviti sistem delovanja občine, ki je bil kasneje
prepoznan kot vzorčen primer lokalne samouprave v Republiki Sloveniji. Funkcijo, ki se je
sčasoma preimenovala v funkcijo direktorja občinske uprave, je opravljal tri mandate, vse do
upokojitve.
Ivana Pristovnika, ki je z aktivnim delom prispeval k razvoju lokalne samouprave, so v
okviru Vlade Republike Slovenije vključili v različne komisije za poenotenje sistema
delovanja lokalne samouprave in evropske integracije lokalne samouprave. Bil je pobudnik
oblikovanja Skupnosti občin Slovenije, pri katerem je tudi sodeloval. Kot član vladne
pogajalske skupine za plače v javnem sektorju je bil zadolžen za lokalno samoupravo, in
sicer še leto in pol po upokojitvi. Po letu 1998 je postal predsednik Združenja tajnikov
slovenskih občin, ki ga je uspešno vodil dva mandata. Skozi te oblike aktivnega in vestnega
dela, povezovanja ter z znanjem in primeri dobre prakse je pomagal pri razvoju občine
Kamnik in širšega slovenskega prostora. V času županovanja Antona Toneta Smolnikarja je
doprinesel k prepoznavnosti občine Kamnik v slovenskem in evropskem prostoru. Občina
Kamnik je kot prva v Strasbourgu prejela častno evropsko zastavo za pomembne prispevke
pri mednarodnem sodelovanju in krepitvi evropske ideje.
Ivan Pristovnik se je kot dolgoletni Kamničan že prej aktivno vključeval v delo na terenu,
predvsem v Krajevni skupnosti Mekinje, hkrati pa je dobro poznal prednosti in slabosti
posameznih območij občine. Z navdušenjem se je vključeval v številne akcije in naloge –
med njegov prispevek se zagotovo lahko šteje razvoj telekomunikacijske infrastrukture po
Tuhinjski dolini do Motnika ter izgradnja poti in javne razsvetljave na Stari grad.
Njegova poštena in pokončna drža se je odražala tudi pri številnih denacionalizacijskih
postopkih, ki jih je vodila Upravna enota Kamnik. Zavzemal se je za pravične in zakonite
postopke za vse udeležence. Vedno je iskal rešitve na vseh področjih s ciljem, da bi se
postopki za Občino Kamnik ter občanke in občane hitreje odvijali in reševali.

3. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Matjažu Šporarju srebrno priznanje Občine
Kamnik za izreden prispevek k ohranjanju in promociji edinstvene fotografske zapuščine
Petra Nagliča.
Matjaž Šporar je vnuk znanega fotografa Petra Nagliča iz Šmarce in ima največ zaslug, da je
Nagličeva fotografska zbirka, ta tvori preko 10.000 steklenih in poliestrskih negativov ter njim
pripadajočih pozitivov, ki so nastali med letoma 1899 in 1959, zadnjih osemnajst let dostopna
širši laični in strokovni javnosti. Zaradi Šporarjeve pripravljenosti, da strokovnjakom in širši
javnosti omogoči dostop do celotne zapuščine svojega deda, je kulturni prostor občine
Kamnik izjemno obogaten, vse to pa veča ugled in prepoznavnost občine Kamnik in naselja
Šmarca.
Celotno Nagličevo fotografsko zapuščino je Matjaž Šporar javnosti predstavil predvsem
preko odmevnih razstav, pripravljenih v sodelovanju s strokovnimi, izobraževalnimi,
kulturnimi, umetnostnimi in verskimi ustanovami tako v naši občini (Medobčinski muzej
Kamnik), drugod po Sloveniji (Razstavišče KIC Mestnega muzeja Ljubljana, Galerija S
Ljubljanskega gradu, Slovenski etnografski muzej v Ljubljani, Muzej krščanstva na
Slovenskem v Stični, Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Galerija Nad velbom na Šmarni
gori, dvakrat v Zavodu sv. Stanislava v Šentvidu in Lek d. d. v Mengšu) kot tudi na Hrvaškem
(Center vizualnih umetnosti Batana Rovinj) in v Italiji (Pokrajinski muzej Gorica in Svete
Višarje). Od leta 2005 pa do danes je bilo organiziranih že trinajst razstav. Tako se je lahko o
bogastvu kulturne dediščine, ki izvira z območja naše občine, prepričal širok krog ljudi, kar
nedvomno prispeva k večji prepoznavnosti Kamnika in okoliških krajev ter ima lahko povsem
konkretne učinke na privlačnost občine Kamnik kot turistične destinacije.
4. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Valentinu Zabavniku srebrno priznanje Občine
Kamnik za vsestransko sodelovanje pri razvoju lokalne skupnosti in dolgoletno delo na
področju ohranjanja narave.
Valentin Zabavnik si je vedno prizadeval za razvoj domačega kraja, zato je s pozitivno
naravnanostjo poskrbel, da je bilo temu res tako. Kljub pogostim oviram mu je z vztrajnostjo
uspelo na marsikaterem področju v Krajevni skupnosti Tunjice in drugje. Med letoma 1986 in
1994 je deloval kot predsednik nekdanje Skupščine Krajevne skupnosti Tunjice in kasneje,
od leta 2002 do 2010, kot predsednik Sveta Krajevne skupnosti Tunjice. Med letoma 2002 in
2010 je bil svetnik Občinskega sveta Občine Kamnik, petnajst let pa opravlja tudi funkcijo
sodnika porotnika pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
Na športnem področju se je udejstvoval kot predsednik Skupščine Avto-moto društva
Kamnik in kasneje kot predsednik Avtokros kluba Kamnik, ki je organiziral dirke v nekdanji
Jugoslaviji.
Leta 1998 je bil Valentin Zabavnik pobudnik oživitve Sadjarsko-vrtnarskega društva
Tunjice in je od takrat tudi predsednik društva. Zavzema se za ohranitev starih sort sadja in
ponovno zasaditev travniških sadovnjakov. V zadnjem času s pomočjo različnih projektov to
uspešno uresničuje, pri čemer ga podpirajo somišljeniki Zveze sadjarskih društev Slovenije,
kjer opravlja naloge podpredsednika. Pri podpori mu je v veliko pomoč Občina Kamnik, ki se
zaveda, kako pomembna je zdrava in neoporečna hrana.
Valentin Zabavnik je poleg naštetih dejavnosti prispeval k velikemu premiku v turizmu kot
pobudnik ekološke tržnice v Kamniku ter pomagal pri uveljavljanju in prepoznavnosti projekta
Okusi Kamnika. Vse od ustanovitve je aktiven tudi pri organizaciji in vodenju Društva rejcev
drobnice Kamnik. Zasnoval je časopis Tun'ški glas in bil njegov urednik od začetka izhajanja,
leta 1995, pa vse do leta 2010. V domači krajevni skupnosti je pripomogel k izgradnji mrliške
vežice in ostalih projektov pri pokopališču. Več kot trideset let je pisal poslovilne govore in z
njimi na zadnjo pot pospremil sokrajanke in sokrajane.
Za dolgoletno delo na področju ohranjanja narave, naravnih danosti in pomenljive
prispevke na ostalih družbenih področjih, s čimer je obogatil svoj kraj Tunjice, Kamnik ter

obenem prispeval ugleden delež k njegovi širši prepoznavi in uveljavitvi, si Valentin Zabavnik
brez dvoma zasluži srebrno priznanje Občine Kamnik.
5. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Sonji Bernot bronasto priznanje Občine
Kamnik za neizbrisen pečat v krajevni kulturi.
Sonja Bernot, po poklicu zobna asistentka, se v prostem času z veseljem posveča plesu,
teku, pohodništvu, kolesarjenju in zlasti igranju v amaterskem gledališču. Z ljubiteljskim
gledališčem se ukvarja že skoraj celo življenje. Kot članica Športno-kulturnega društva
Mekinje in vodja njegove gledališke skupine v kraju deluje že dvajset let in vsako leto v
Mekinje pripelje vrsto gostujočih dramskih skupin. Tako so Mekinje v letu 2015 gostile kar
nekaj kulturnih društev in predstav, in sicer: Kulturno umetniško društvo Uščip Slovenska
Bistrica s predstavo »Ogledala«, Kulturno društvo Leskovec pri Krškem s predstavo »Al' en
Al' dva«, Kulturno društvo Brce iz Gabrovice s predstavo »Češpe na figi«, Delavsko
prosvetno društvo Svoboda Loška dolina s predstavo »Zbeži od žene« in Delavsko kulturno
društvo Svoboda Senovo s predstavo »Silvestrska sprava«. Gledališka skupina Športnokulturnega društva Mekinje je pod vodstvom Sonje Bernot z uprizoritvijo veseloigre »Zakonci
stavkajo«, ki je bila leta 2008 na tekmovanju amaterskih gledaliških skupin v Pekrah pri
Mariboru nagrajena za najboljšo režijo, nastopila tudi na tujem. Tako je leta 2009 gostovala v
sosednji Avstriji v Železni Kapli in leta 2011 pri slovenskih zdomcih v Münchnu na povabilo
tamkajšnjega Slovenskega kulturnega društva Lipa.
Sonja Bernot je v okviru dramske skupine Športno-kulturnega društva Mekinje odigrala
številne zelo uspešne vloge, med njimi Maggie v predstavi »Hobson v škripcih«, Korenko v
predstavi »Zakonci stavkajo«, Oljo v predstavi »Gugalnik«, Roso v predstavi »Damski
krojač« in druge, s katerimi je navdušila občinstvo širom Slovenije in na tujem.
Na vprašanje o največjem uspehu Sonja Bernot odgovarja: »Največji uspeh je težko
določiti, saj mi vsaka igra pomeni veliko in vanjo vedno vložim precejšen del sebe. Vsaka mi
je posebna, enkratna, svojevrstna.« Igra »Zakonci stavkajo« je bila na primer odigrana
štiridesetkrat. To je bila do sedaj največkrat odigrana igra, pri kateri je po besedah Bernotove
celotna ekipa doživela veliko prijetnih trenutkov in zabavnih dogodkov. Tudi z drugimi
predstavami je dramska skupina pod vodstvom Sonje Bernot gostovala po številnih krajih
Slovenije. Komedijo »Gugalnik« so na primer odigrali štirinajstkrat, predstavo »Damski
krojač« sedemindvajsetkrat in »Hobson v škripcih« desetkrat. Prav izredna uigranost
sodelujočih je recept za uspeh, dobro obiskanost predstav in prejete pohvale.
Sonja Bernot za leto 2016 s soigralci in režiserko Andrejo Humar Gruden pripravlja
uprizoritev komedije, katere naslov je še skrivnost, vendar premiera, načrtovana za konec
meseca aprila, zagotovo zbuja velika pričakovanja. Ponosna in hvaležna vsem, s katerimi
uspešno sodeluje, bo tudi v prihodnosti nadaljevala z delom v dramski skupini, pripravljala
abonmaje ter predstavitve zanimivih in predvsem kakovostnih iger. Sonja Bernot tako v
krajevni kulturi pušča neizbrisen pečat. Z delavnostjo, aktivnostjo in velikim vložkom na
področju kulture, ki je povsem prostovoljen, pa daje vsem krajankam in krajanom odličen
zgled.
6. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Marku Kumru bronasto priznanje Občine
Kamnik za ohranjanje industrijske dediščine in krepitev zavedanja o bogastvu, ki se
skriva za nekdanjimi tovarniškimi zidovi v Kamniku.
Marko Kumer je v kamniškem kulturnem prostoru prisoten že od osemdesetih let. Kot član
Mladinskega kulturnega društva Pedenjmožic Kamnik je skupaj z ostalimi člani aktivno
prispeval k širjenju kulturne raznolikosti na lokalni ravni in postavil temelje za kasnejši razrast
kulturne ponudbe.
Njegova največja zasluga za delovanje v lokalni skupnosti sega na področje ohranjanja
industrijske dediščine. To področje, ki bi moralo biti v občini Kamnik kot nekdanji zibelki

industrije urejeno, dokumentirano in zajeto pri popestritvi turistične ponudbe, je od padca
Utokovega dimnika v devetdesetih prepuščeno redkim entuziastom in še bolj redkim
profesionalcem, katerih vodja je ravno Marko Kumer. Razstava »Kam so šle vse fabrike?«, ki
jo je Marko Kumer z ekipo pripravil v Medobčinskem muzeju Kamnik, je močno razburkala
javno mnenje in se po dolgem času dotaknila tudi usod številnih nekdanjih delavcev.
Marko Kumer je član Slovenske platforme za ohranjanje industrijske dediščine, reden gost
na mednarodnih srečanjih na tem področju, hkrati pa prizadeven tudi na terenu. Bronasto
priznanje Marku Kumru ni zgolj priznanje prizadevnemu članu kolektiva Medobčinskega
muzeja Kamnik, ki ima voljo, znanje in pogum, da se ukvarja s še vedno zapostavljenim, a v
Evropi vedno pomembnejšim ohranjanjem industrijske dediščine, ampak je predvsem
spodbuda njemu in njegovim somišljenikom, hkrati pa celotni kamniški občini, da se bolj
zaveda bogastva, ki se še vedno skriva za nekdanjimi tovarniškimi zidovi, da vzpostavlja in
išče nove socialne kontekste, nove priložnosti in daje svojevrsten zagon prizadevanjem za
boljši Kamnik.
7. Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Dragici Požek bronasto priznanje Občine
Kamnik za zavzeto delo v Krajevni skupnosti Duplica, humanitarno dejavnost in doprinos
pri socialnem vključevanju starejših občanov.
Dragica Požek od leta 2003 za Krajevno skupnost Duplica opravlja tajniška dela, kar ne
obsega le pisanja zapisnikov in dopisov v zvezi z delovanjem Sveta Krajevne skupnosti
Duplica, ampak tudi dežurstva ter predvsem dosegljivost in nenehno pripravljenost za pomoč
krajankam in krajanom. Poleg tega ji pomoč ni tuja na drugih področjih udejstvovanja. Kot
predsednica Območne organizacije Rdečega križa Duplica namreč organizira različne
humanitarne zbiralne akcije ter večkrat letno soorganizira merjenje krvnega sladkorja in
krvnega tlaka za krajanke in krajane Duplice. Kot prostovoljka pa je sodelovala tudi pri
zbiranju pomoči ob poplavah, ki so v letu 2014 prizadele območje Bosne in Hercegovine ter
Srbije.
Dragica Požek sodeluje prostovoljno v skupini Starejši za starejše, ki deluje pod okriljem
Društva upokojencev Kamnik, in v Zavodu Oreli, preko katerega nudi pomoč starejšim na
domu ter se udeležuje slikarskih in kiparskih delavnic. V okviru Krajevne skupnosti Duplica
soorganizira srečanje krajank in krajanov, starejših od 80 let, med drugim pa jo poznajo kot
organizatorko in animatorko tedenske telovadne skupine za starejše, za udeležence katere
organizira krajše pohode in jih vsako leto tradicionalno spremlja na pohodu na Veliko
planino.
Naštetim dejavnostim Dragice Požek je v zadnjem času potrebno dodati še udejstvovanje
na področju ohranjanja ljudskega kulturnega izročila, saj je ponosna članica pevske skupine
Ljudske pevke Predice iz Kamnika.
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