Občinski svet Občine Kamnik podeljuje Dušanu Letnarju bronasto priznanje Občine
Kamnik v znak spoštovanja in kot zahvalo za dolgoletno delo na področju taborništva, športa,
kulture in dela z mladimi.
Dušan Letnar je bil dolgoletni član Roda bistriških gamsov Kamnik. Bil je pobudnik mnogih
dejavnosti taborniške organizacije, med drugim lokostrelskega voda Krive puščice in
organizator več dogodkov, ki so pripomogli k razvoju in napredku taborniške ter
lokostrelske dejavnosti na Kamniškem. Leta 1977 je sodeloval pri organizaciji
Jugoslovanskega taborniškega mnogoboja, ki je bilo do takrat največje športno
tekmovanje v zgodovini kamniškega športa, leta 1979 je za to prejel tudi srebrni znak
Zveze tabornikov Slovenije. Leta 1980 je z njegovo pomočjo kamniški taborniški odred
prejel lento Partizanski odred in s tem postal najboljši odred v državi. Za svoje taborniško
delovanje je prejel tudi več nagrad, med drugim zlati znak Zveze tabornikov Slovenije leta
1983, leta 1984 pa naziv tabornik – partizan, ki pomeni najvišjo stopnjo taborniškega
znanja.
Dušan Letnar je eden od pobudnikov in ustanoviteljev Lokostrelskega kluba Kamnik, saj
se je iz lokostrelskega voda Krive puščice konec 70. let prejšnjega stoletja izoblikovala
samostojna lokostrelska organizacija. Kot aktiven član omenjenega društva je sodeloval
pri organizaciji mnogih lokostrelskih tekmovanj in se jih uspešno udeleževal tudi sam. V
začetku 90. let prejšnjega stoletja je svojo tekmovalno pot nesebično postavil na stran
ter svojo strast in ljubezen do loka in puščice začel prenašati na številne rodove
kamniških lokostrelcev. Hkrati mu je s takratnim predsednikom društva uspelo postaviti
temelje in usmeritev delovanja društva, ki se še danes odraža v delovanju in uspehih
kamniških lokostrelcev na največjih tekmovanjih.
Zadnja leta je eden aktivnejših članov in prepoznavnih obrazov Foto kluba Kamnik, ki se
mu je pridružil leta 2005. V času digitalne dobe neguje tradicijo analogne fotografije. V
fokusu njegovega fotografskega zanimanja je domače okolje Kamnika z okolico.
Vseskozi ostaja vnet zapisovalec kamniškega vsakdana. Dokumentira izginjajočo
kamniško industrijsko dediščino in pestro etnografsko zapuščino okoliških krajev, od
življenja v domačih Mekinjah do izginjajoče tradicije planšarstva na Veliki planini. Njegov
pester fotografski arhiv se razteza skozi več desetletij ustvarjanja, ki z leti le še pridobiva
na dokumentarni vrednosti.
Kot razstavljavec je še posebej dejaven v zadnjih letih. Leta 2015 je svojo serijo
Pastirji Velike planine razstavil v Galeriji Doma kulture Kamnik, fotografije iz serije pa so
tudi del stalne razstave Na planincah luštno biti – življenje na kamniških planinah v
Medobčinskem muzeju Kamnik. Leta 2017 se je s serijo Gnezda predstavil v okviru
Paviljona Petra Raucha v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova v Ljubljani, lani pa je
skupaj s fotografom Joštom Frankom v celjski Galeriji AQ razstavljal serijo Iva, v kateri
se je podal v raziskovanje socialne in bivanjske tematike intimnega družinskega okolja.
Kot mentor na različnih delavnicah pod okriljem Foto kluba Kamnik in Mladinskega
centra Kotlovnica svoje znanje analogne fotografije prenaša tudi na mlajše generacije.
Udejstvovanje Dušana Letnarja na mnogih področjih kamniškega družbenega življenja ni
zanemarljivo. Kot gonilna sila družbenega dogajanja spodbuja in tvorno sodeluje marsikje.
Nesebično marsikomu priskoči na pomoč in pomaga po svojih najboljših močeh; nikoli mu
ni škoda časa in energije in ju z veseljem razdaja med svoje someščane. S svojim zgledom
in delom je Dušan Letnar sijoč zgled mlajšim generacijam.

