
KAMNIČAN 

 

Kamničan je izhajal kot priloga časniku Naš list. Naš list, neodvisno politično glasilo za 

Slovence, je izhajal od 7. januarja 1905 do 26. junija 1909. Poleg Kamničana je v Našem listu 

izhajala tudi priloga Slovenska gospodinja. Sočasno so v slovenskem prostoru izhajali časniki 

Domoljub, Dom in svet, Slovenec, Gorenjec, revija Ljubljanski zvon in drugi. 

Priloga Kamničan je izhajala nekoliko krajše obdobje kot Naš list, in sicer od 10. junija 1905 

do 28. decembra 1907. Izhajal je vsako soboto. Naročniki Našega lista so ga prejemali 

brezplačno. Izdajatelj in odgovorni urednik Kamničana je bil Hinko Sax, tiskala ga je tiskarna 

Antona Slatnarja v Kamniku. 

V tem kratkem obdobju je Kamničan izhajal kontinuirano, brez prekinitev. Kasneje je izšel le 

ob pomembnejših dogodkih v Kamniku - 7. septembra 1919 ob proslavi 50. letnice obstoja 

Narodne čitalnice v Kamniku, 20. julija 1935 ob obrtni razstavi za srez Kamnik, zadnji 

Kamničan pa je izšel ponovno ob počastitvi Narodne čitalnice in sicer ob njeni 70. letnici, 16. 

julija 1939. Kamničan s prispevki in članki pokriva območje Kamnika, občasna poročila 

prihajajo iz okoliških krajev, Domžal, Moravč in Mengša. Redko so omenjeni ostali deli 

okraja, Tuhinjska dolina, Stranje idr.  

Avtorji novic in člankov v dveh letih izhajanja Kamničana so neimenovani, lahko pa trdimo, 

da je velik del napisanega plod urednika Hinka Saxa. Spremembe so opazne pri kasnejših 

priložnostnih izdajah, kjer je avtorstvo že znano. 

Prebiranje Kamničana ni le seznanjanje s tedanjimi tekočimi novicami, temveč pomeni 

spoznavanje celotnega družbenega, političnega in družabnega življenja v Kamniku in okolici. 

Nujno je zavedanje, da je Kamničan izhajal kot priloga Našemu listu, neodvisnemu 

političnemu glasilu za Slovence. Tedanje obdobje je bilo v narodno prebudnem smislu 

izredno razburkano, kar nam nazorno kaže delovanje Narodnih čitalnic po slovenskem 

ozemlju, boj proti nemškutarstvu ter trenja med klerikalno in liberalno usmerjenimi 

skupinami.  

Kamničan je časnik, ki se je izrazito zavzemal za Slovence in slovenstvo. Vzpodbujal je 

slovensko društveno življenje (Narodna čitalnica, Požarna bramba, Pevsko društvo, Sokolsko 

društvo), obsojal izobešanje nemških napisov in rabo nemškega jezika, zlasti v turizmu in na 

drugih javnih krajih. V časniku so pogoste kritike na slabo razvito šolstvo, nedejavnost 

društev ter nazadovanje turizma, kljub naravnim danostim in takrat še delujočemu 

Prašnikarjevemu zdravilišču. V Kamničanu sledimo pobudam za ustanovitev ljudske 

knjižnice, ki bi bila dostopna kar največjemu krogu ljudi, trudu za ustanovitev društvenega 



doma ter delovanju meščanske korporacije. Zanimivo je prebiranje o dogodkih ob odprtju 

koče na Kamniškem sedlu avgusta 1906 ali komentarjev ob odkritju Vegovega spomenika v 

Moravčah septembra istega leta. 

Časnik Kamničan je pomemben vir informacij za raziskovalcem lokalne zgodovine, zlasti 

etnologom.  Nudi veliko podatkov o načinu življenja v začetku 20. stoletja na Kamniškem, o 

prireditvah, družabnih dogodkih ter ostalih pomembnih temah omenjenega obdobja. Zlasti 

zanimivo je področje oglaševanja, ki prav tako ponuja bogat vir informacij o tedanji ponudbi, 

povpraševanju in potrebah kupcev. 

 

 

 

ANTON SLATNAR 

Anton Slatnar je bil znan kamniški tiskar in založnik z začetka 20. stoletja.  

Rojen je bil 3. januarja 1867 v Nožicah pri Homcu. Obrti se je izučil v znameniti Blaznikovi 

tiskarni v Ljubljani. 

Leta 1900 sta s Hinkom Saxom v Kamniku ustanovila tiskarno. Dve leti po ločitvi od Saxa, 

leta 1912, je Slatnar ročne stroje preuredil na električni pogon. Leta 1922 je tiskarno preselil v 

pritličje Samčeve hiše na Glavnem trgu. Vodil jo je vse do svoje smrti, 16. maja 1926. Do leta 

1931 je tiskarno vodila njegova vdova, kasneje je bila tiskarna prodana in vodena pod 

imenom Tiskarna Slatnar d.d.z.o.z. (Vodnik in Knez). Leta 1946 je bila nacionalizirana, 

preimenovana v Kamniško tiskarno, leta 1949 pa ukinjena. 

V tiskarni so bile v času sodelovanja Slatnar – Sax natisnjene nekatere pomembne knjige, 

predvsem naša moderna. 

 

Vir: Slovenski biografski leksikon, X zvezek, Ljubljana 1967 

 

 

 

 

HINKO SAX 

Znani tiskarnar in knjigarnar Hinko Sax se je rodil 4. junija 1872 v Medvodah. Tiskarskega 

strojništva se je izučil v Narodni tiskarni, praktično se je izpopolnjeval tudi v Nemčiji in 

Avstriji. V Kamniku je deloval med leti 1900 in 1910, ko je leta 1900 pomagal Antonu 

Slatnarju ustanoviti tiskarno. V času njunega sodelovanja je bil Hinko Sax izdajatelj in 



odgovorni urednik Našega lista ter priloge Kamničan. Po razhodu s Slatnarjem je Sax odšel v 

Idrijo, kjer je ustanovil tiskarno in knjigarno. Kasneje se je zaradi političnih in vojnih razmer 

selil v Maribor, nato v Srbijo, kjer je nadaljeval s tiskarstvom. 

Vir: Slovenski biografski leksikon, IX zvezek, Ljubljana 1960 

 

 

Avtorica besedila o Kamničanu: Milena Kodra, univ. dipl. etnolog 

 


