Občinski svet Občine Kamnik posmrtno podeljuje Stanislavu Simšiču naziv častni občan
Občine Kamnik za povezovalnost, izjemna dela in visoko motiviranost, predanost članstvu v
Planinskem društvu Kamnik, Društvu upokojencev Kamnik in Združenju borcev za vrednote
narodnoosvobodilnega boja Kamnik ter postavitvi visokih meril za prihodnje generacije njihovih
članic in članov.
StanisIav Simšič se je rodil v kmečki družini v notranjski vasici Laze na obrobju Planinskega
polja kot tretji izmed petih otrok.
Njegovo šolanje in mladost je prekinila druga svetovna vojna in kmalu po njenem začetku se
je pridružil partizanom kot borec Dolomitskega odreda. V začetku petdesetih let prejšnjega
stoletja je prišel v Kamnik in se zaposlil v Tovarni usnja UTOK, tovarni, ki je kot prva v Kamniku
začela praznovati 1. maj – praznik dela v Kamniški Bistrici. Kljub zelo zavzetemu delu v tovarni
in kasneje tudi izredno pestri društveni dejavnosti ni nikoli pozabljal na družino.
Zelo dolgo je bil tudi sodelavec Kamniškega občana in pravi kronist društvenega življenja v
Kamniku. V desetletjih dela je posnel in objavil več sto člankov in fotografij ter med Kamničanke
in Kamničane razdelil na tisoče slik. Do zadnjega sta bila Stanislav in fotografski aparat
nerazdružljiva.
Vrsto let je prostovoljno organiziral skupine krvodajalcev, saj je bil tudi sam dolgoletni
krvodajalec.
V Zvezo borcev se je vključil takoj po njeni ustanovitvi v Kamniku. V več kot šestdesetletnem
aktivnem članstvu je bil še posebej dejaven pri organizaciji pohodov po poti spominov
narodnoosvobodilnega boja v občini Kamnik in tudi na partizanska obeležja širom Slovenije.
Stanislav Simšič se je v Društvo upokojencev Kamnik vključil leta 1977 in bil kar 24 let njegov
predsednik. V tem času so bile v več kot 3300-članskem društvu ustanovljene in razširjene
številne dejavnosti in sekcije. Pridobljeno je bilo lastništvo stavbe, ki so jo tudi temeljito obnovili.
Osebno pa je dolga leta vodil planinsko, pohodniško in kulturno-propagandno sekcijo. Njegova
prizadevanja za dobrobit kamniških upokojenk in upokojencev so neprecenljiva, zato mu je bil
podeljen naziv častnega predsednika Društva upokojencev Kamnik.
Članice in člani Društva Dogodek Kamnik Stanislava Simšiča izjemno spoštujejo in cenijo, saj
jim je vzor, kaj vse lahko človek stori za skupnost. Bil je človek, ki je prepoznavnost Kamnika
ponesel ne le v širši regijski prostor, marveč po vsej Sloveniji.
Stanislav Simšič je bil skoraj pol stoletja tudi član Planinskega društva Kamnik in vsa ta leta je
pomagal pri vodenju društva. Vodil je več sto izletov in pohodov po kamniških planinah, Julijcih
in drugih slovenskih vrhovih. Prispeval je zelo veliko ur prostovoljnega dela, še posebej pri
prenovi planinskih domov na Kamniškem in Kokrskem sedlu. Zaradi svojega izjemnega dela
se ga prišteva med najvidnejše člane Planinskega društva Kamnik, ki je postavil visoka merila
za vse prihodnje generacije planincev. Zato mu je društvo podelilo naslov častnega člana
Planinskega društva Kamnik.
Stanislav je bil človek, ki so ga krasili poštenost, iskrenost, delavnost, razumevanje, tovarištvo,
solidarnost, spoštovanje in človečnost. Bil je človek z veliko začetnico in vsem vzor, mestu
Kamnik pa v ponos.

