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Tomaž Drolec

DEMOS je 
spoštljiva vrednota 

DEMOS, predvsem njegov nastanek je zame vreden in drag spomin na čas, ko smo tudi sicer 
nekako čutili in sprejeli trenutek, da prihaja drugačnost. Takrat, ob Demosovem nastajanju, 
se je začelo odkrito govoriti o samostojnosti Slovenije. Beseda samostojnost je iz dneva v dan 

vse bolj dobivala svež in močan pomen z neko novo silo in voljo, da smo in bomo jutri sami tisti, ki 
bomo živeli s pravili in po pravilih svojega cilja. 

DEMOS je bil takrat pot in kažipot nove družbene ureditve. Slovenija je potem dobila 110 do 120 
občin. Začel se je normalen razvoj države ter gradnja temeljev volje ljudstva in demokracije pod vod-
stvom dr. Jožeta Pučnika. Mislim, da dr. Jože Pučnik v novejši zgodovini zasluži enega večjih poudarkov. 
Demosu, to danes že lahko utemeljeno rečemo in ugotavljamo, velja pomembna zahvala za usmeritev, 
demokratično samostojnost in verodostojnost, saj smo bili pred tem nekateri prikrajšani izključno na 
račun ene politične stranke.

Zahvala velja posluhu politike in krajanom treh krajevnih skupnosti v tem delu na Kamniškem 
(Komenda, Križ in Moste), ki so se takrat odzvali in se odločili za svojo občino. Z odločitvijo za samo-
stojno občino smo tudi dokazali, da so imeli še kako prav načrtovalci ureditve, da bi rezultate in politiko 
približali občanom. 

Pred ustanovitvijo občine smo zgradili kabelsko TV – vzporedno s položitvijo telefonskega kabla. 
Obnovili smo šolsko pot, ki je postala povezovalna pot med Komendo in Mostami ob reki Pšati. Začeli 
smo gradnjo športne dvorane v Komendi, nadaljevali z dograditvijo prizidka k šoli v Mostah, razširili 
pokopališče pred cerkvijo in začeli z gradnjo javne razsvetljave.

Danes dokazujemo odločitve za samostojno občino pravilnost, saj se Občina Komenda že večino 
let fi nancira sama. 

In kako smo po 43 letih 1999. leta ponovno dobili svojo občino? 
Potrebni sta bili dve leti trdega dela. Najprej je bilo leta 1997 treba prepričati člane sveta Krajevne 

skupnosti Komenda, da je edina prava pot, če hočemo, da se bodo naši kraji začeli razvijati, ustanovitev 
svoje občine. Potem je sledila še težja naloga. Povezati je bilo treba vse tri krajevne skupnosti: Komendo, 
Križ in Moste v skupni nastop za odcepitev od takratne matične Občine Kamnik. Sledili so zbori 
krajanov, referendum v letu 1998, ves čas pa je bilo potrebno tudi lobiranje med poslanci v državnem 
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zboru. In potem smo leta 1999 postali samostojni gospodarji. 
Prvo leto v samostojni občini je bilo treba poskrbeti za delovanje občinske uprave. Potem so se začela 

obnovitvena dela na regionalni cesti skozi Moste. Kmalu so se začele prve otvoritve: 400 metrov asfalta 
na cesti na Komendski Dobravi, v začetku šolskega leta odprtje prizidka k šoli v Mostah, zaživelo je 
delo v društvih, ustanovljena je bila Gasilska zveza Komenda in fundacija Petra Pavla Glavarja, ki skrbi 
za štipendiranje nadarjenih in socialno ogroženih dijakov in študentov.

Drugo leto samostojne občine (2000) smo novo leto praznovali pod šotorom z ognjemetom. 15. 
maja smo prvič praznovali občinski praznik in podelili občinska priznanja. Sprejeta sta bila prostorski 
plan in zazidalni načrt na Križu, na Gmajnici in Podborštu. Razvijalo se je tudi sodelovanje s sosednji-
mi občinami, saj smo imeli skupne potrebe in povezave pri pitni vodi, kanalizaciji in čistilni napravi v 
Domžalah. Dobili smo občinsko glasilo, ki je začelo izhajati v sklopu lokalnega časopisa Aplenca.

Tretje leto smo odprli športno dvorano in končali tristo milijonov vredno investicijo. Odločali smo 
se o koncesiji za gradnjo kanalizacije, poskrbeli za gradnjo ceste Jerman–Osnovna šola Moste in za dve 
novi igralnici v vrtcu.

Četrto leto se je na področju obveščanja občanov glasilu Aplenca pridružila kabelska TV, pri domu 
oziroma občini je bilo urejeno parkirišče, izšla je knjiga Komenda – Življenje od kamene dobe do danes, 
prebivalci Suhadol pa so skozi vas dobili obnovljeno cesto s komunalno ureditvijo.

V petem letu in v drugem mandatu z novim občinskim svetom smo v občini in po vaseh dobili 
ekološke otoke za ločeno zbiranje odpadkov. Šola je sprejela prvo generacijo otrok devetletke, ob reor-
ganizaciji občinske uprave smo dobili režijski obrat. Odprli smo nov most čez Pšato med Komendo in 
Gmajnico, poleg pokopališča so bili urejeni cesta s pločnikom, parkirišči in opornim zidom ter pločnik 
in javna razsvetljava ob regionalni cesti v Žejah. Odločeno je bilo, da kanalizacije ne bomo gradili s 

5. maja 2006 so v 
občini Komenda 
odprli Poslovno 
cono, ki je in bo 
po programu  še 
naprej “glavni 
motor” razvoja 
občine Komenda. 
Slovesnosti ob 
odprtju se je 
udeležil tudi 
gospodarski  
minister Andrej 
Vizjak.
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koncesijo nemškega izvajalca, ampak z odprtjem poslovne cone v Žejah.
Šesto leto smo zabeležili milijardo in skoraj devetsto milijonov tolarjev vreden občinski proračun, 

vse pa je bilo podrejeno sprejetju lokacijskega načrta poslovne cone. Sprejeli smo odločitev o denarnem 
prispevku 50.000 tolarjev novorojenčkom in 100.000 tolarjev nagrade zlatim maturantom. Zgrajena 
in podeljena so bila štiri socialna stanovanja. Z Občino Kamnik je bila podpisana pogodba o priključi-
tvi na čistilno napravo v Domžalah in o priključitvi vodovodnega omrežja občine Komenda na sistem 
Iverje oziroma na kamniški vodovod. Ob vstopu v EU smo položili dva temeljna kamna: prizidek k 
Osnovni šoli v Komendi (gradnja devetih učilnic in knjižnice) in temeljni kamen za Planinski dom. 
Jeseni je novo podobo dobila Glavarjeva cesta z zgrajeno in vgrajeno komunalno infrastrukturo. Na 
Križu se je začela gradnja komunalne infrastrukture, na Mlaki, Bregu in Klancu pa so dobili asfalt.

Sedmo leto samostojne občine je obeležilo odprtje devetih učilnic, knjižnice in čitalnice z otroškim 
in računalniškim kotičkom. Končana so bila dela na Križu, z Inštitutom Antona Trstenjaka za geron-
tologijo in sožitje generacij pa se je začel projekt mreže medgeneracijskih programov za kakovostno 
starost in sožitje generacij.

Ob zaključku drugega mandata oziroma osmo leto ob trimilijardnem proračunu in obiskih številnih 
ministrov smo v občini dobili semaforsko križišče pred Kraljem in semaforiziran prehod pri Tušu v 
Mostah. Začele so se aktivnosti za medgeneracijski center, končali smo komunalno infrastrukturo v 
poslovni coni, obnovili in uredili smo vodovodno omrežje, ceste, mostove, začele pa so se tudi priprave 
za mladinski center. 

Med 138 občinami z do 10.000 prebivalci se je občina Komenda v tem mandatu uvrstila na 1. mesto 
po investicijskih naložbah. 

Naš program je naravnan razvojno in jasno. Pred nami je kljub krizi, s katero se srečujemo vsi, ne-
dvoumen cilj na gospodarskem in družbenem področju lokalne skupnosti. Zavedamo se skrbi za naj-
mlajše, za starejše, za urejeno komunalno infrastrukturo, za kulturo in za dobrine, ki jih v marsičem 
dajejo društva, katerih dejavnost je v naši občini še vedno v nenehnem razcvetu. 

Namenoma sem se sprehodil po posameznih letih samostojne občine, ker sem prepričan, da so 
bili začetki tega dogajanja kot temelj postavljeni za našo občino takrat, pred dvajsetimi leti, v 
Demosu. In prav v društvih, v nenehnem razcvetu društvenih dejavnosti, se po pred dvajsetimi 
leti zastavljene takratne vsesplošne enotnosti s spontano podporo začrtanemu Demosovemu 
programu lahko zato tudi danes ponosno ozremo na takratne začetke. Žal pa se danes premalo 
oziramo na nauk, ki smo 
ga takrat začrtali in ga ne-
nazadnje na samem začet-
ku tudi uspešno preizkusi-
li. Ta pa je v doslednosti 
in spoštovanju izreka: V 
slogi je moč. Sloge namreč 
ne krepijo razlike, kakr-
šnim smo priča danes. 
Sloge nikdar ni krepil so-
cialno krivičen in brezob-
ziren kapital; takšen, ka-
kršnemu smo priča danes 
v krizi vrednot. 

Ob občinskem 
prazniku, 15. 
maja 2008, so 
po reševanju 
preskrbe s pitno 
vodo v vseh 
naseljih v občini 
iz kamniškega 
Iverja nazadnje 
nazdravili z njo 
tudi na Komend-
ski Dobravi.


