
15. 2. 1990 je Demos na Kamniškem organiziral prvo predvolilno 
zborovanje Srednješolskem centru Rudolfa Maistra – SENŠRM v 
Kamniku, ki se ga je po poročanju glasila Kamniški sel udeležilo 
preko 300 zborovalcev. V naslednjih tednih so sledila zborovanja v 
Motniku, Šmarci, Šmartnem in Komendi, 29. 3. 1990 pa je bilo v 
SENŠRM še eno zborovanje, ki so se ga udeležili tudi najvišji pred-
stavniki strank iz koalicije Demos. Po prvem krogu volitev, ki so bi-
le 8. 3. 1990, je bilo organiziranih še nekaj manjših srečanj z volilci, 
kar je bilo namenjeno predvsem v podporo Branku Novaku, ki se je 
uvrstil v drugi krog volitev za kamniškega poslanca v Zboru občin 
republiške skupščine.

Predvolilna srečanja Demosa so bila 
množično obiskana. V zraku je bila želja 
po spremembah; čutil se je konec neke-
ga obdobja in bili smo v pričakovanju 
novega. (Foto: arhiv Milana Wind-
schnurerja)

15. 2. 1990 je bilo v SENŠRM prvo večje zborovanje Demosa na 
Kamniškem. Marko Magister, predsednik OO SKD, in Tone Ste-
le, predsednik OO SDZ, z ramo ob rami v prizadevanjih za uspeh 
Demosa, sta bila navdušena nad odzivom Kamničank in Kamniča-
nov, ki so povsem napolnili dvorano. (Foto: arhiv Milana Wind-
schnurerja)

DEMOS – DOGODKI IN DOKUMENTI



Vsi prisotni v dvorani so skupaj s 
pevskim zborom Cantemus za-
peli Zdravljico. Takrat ta pesem 
še ni bila slovenska himna. (Fo-
to: arhiv Milana Windschnurer-
ja)

Zborovanje v prostorih Gimnazije Kamnik so vodili Mirko Zo-
renč, Marjeta Humar in Igor Podbrežnik. Nastopajoči so se menja-
vali ob edinem mikrofonu. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Tone Stele, predsednik 
SDZ, je predstavil 
ključna politična cilja 
Demosa: samostojno 
Slovenijo in parlamen-
tarno demokracijo. 
(Foto: arhiv Milana 
Windschnurerja)

Mateja Poljanšek, Zeleni Slovenije, je 
opozorila na najbolj pomembne eko-
loške probleme. Prva naloga samo-
stojne Slovenije je zavarovanje okolja 
in uvedba strogih okoljevarstvenih 
kriterijev, da bodo lahko zdravo oko-
lje uživali tudi naši potomci. (Foto: 
arhiv Milana Windschnurerja)

Breda Podbrežnik je opozorila na svobodo duha, 
ki ga prinaša demokracija. Zakaj živimo slabše 
kot naši sosedje, sramotno je, da hodimo tja ku-
povat najbolj nujne življenjske potrebščine – na-
loga nove politike je, da spremeni socialistično 
logiko gospodarjenja in tako zagotovi pogoje za 
razvoj gospodarstva. Edino tako je mogoče dvi-
gniti življenjski standard. (Foto: arhiv Milana 
Windschnurerja)



Marjan Jerman je predstavil vizijo slovenskega 
kmetstva v samostojni Sloveniji. (Foto: arhiv 
Milana Windschnurerja)

Nastop Marka Magistra je opogumil verne, da se vključijo v politič-
no življenje samostojne Slovenije. Samostojna Slovenija potrebuje 
prav vse svoje državljane, da bi čim prej presegli razvojne zaostanke 
za državami Evrope. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Ciril Simičak je bil med pobudniki in ustanovitelji Zelenih Kamni-
ka, ki jim zvest ostaja tudi še danes. Prelomne čase, ko se je rojevala 
samostojna Slovenija in so potekale priprave na prve svobodne vo-
litve po skoraj 50 letih enopartijske diktature, je spremljal skozi 
objektiv fotoaparata. Del njegovega arhiva se je ohranil in je po-
memben prispevek k zgodovini našega mesta.

Ciril Simičak, Janez Kle-
men in Igor Podbrežnik 
pri delu v volilnem štabu 
Demos na Kamniškem. 
Slika je nastala 8. 3. 1990, 
ko so pričakovali prve re-
zultate volitev predsed-
stva Republike Slovenije, 
v Družbenopolitični zbor 
in Zbor občin republiške 
skupščine. (Foto: arhiv 
Milana Windschnurerja



Milan Windschnurer in Janez 
Klemen v pričakovanju podatkov 
zaupnikov z volišč 8. 3. 1990. Te-
ga večera sta bila izjemno razpolo-
žena, saj so bila poročila z volišč 
nad vsemi pričakovanji. Tako je 
bil poplačan ves trud in noči z ma-
lo spanja, ko sta skupaj z Gregom 
Avbljem in Ivano Skamen pripra-
vila prvo številko glasila Kamni-
ški sel. (Foto: arhiv Milana Wind- 
schnurerja)

Oglasna omarica, ki je bila delo Milana Windschnurerja, je bila pogost 
cilj vandalizma. Oglasna omarica je bila tisti čas nenadomestljiv vir in-
formiranja, saj je imel Demos omejen dostop do medijev. Kamniški ob-
čan sploh ni imel novinarja, ki bi pokrival predvolilno dogajanje, dalo 
se je razumeti, kot da so prve demokratične volitve povsem drugorazre-
dna tema. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Pogled iz pisarne Demosa na Kamniškem na Glavni trg (takrat se je še imeno-
val Titov trg), kjer vidimo napis Demos, ki ga je izdelal Milan Windschnurer. 
Vendar to ni vse, kar je Windschnurer naredil v tistem času. Poskrbel je tudi 
za celostno grafi čno podobo vseh zborovanj, oblikoval je plakate, poseben 
trud pa je namenil urejanju in oblikovanju glasila Kamniški sel. (Foto: arhiv 
Milana Windschnurerja)



V času priprav na volitve 1990 je 
najvišje nadstropje Maleševe galeri-
je oživelo, saj je imel tam svoj zača-
sni sedež Demos na Kamniškem. 
Prostor so jim odstopili kamniški 
kulturniki. Poleg pisarne so imeli 
na voljo še dve manjši dvorani, v ka-
terih so se vrstili sestanki vse od 
zgodnjih popoldanskih ur pa tja 
pozno v noč. Te hiše je škoda, da že 
desetletja sameva, da ni na voljo 
mestu. (Foto: arhiv Milana Wind-
schnurerja)

Fotografi ja je nastala na enem od pred-
volilnih shodov Demosa na Kamni-
škem. Na sliki so med ostalimi priso-
tnimi tudi Janez Bergant (prvi levo), 
Matevž Skamen (za njim) in Viktor 
Mihelčič, častni občan Kamnika (sedi 
zraven Skamna). Matevž Skamen je bil 
izvoljen za delegata v DPZ občinske 
skupščine in ji s svojo delavnostjo in 
brezkompromisnostjo dal nepozaben 
pečat. (Foto: arhiv Cirila Simičaka)

Srečanje Branka Novaka (v sredini pr-
ve vrste) z volivci – desno od njega se-
dita zakonca Škapin, levo od njega Mi-
lena Hvala, zraven nje Janez Bergant. 
V drugi vrsti sedita med drugimi Mar-
jeta Humar in Tone Stele. Vseh pet je 
prevzelo odgovorne naloge v organih 
občine Kamnik, Branko Novak je po-
stal tudi kamniški poslanec v republi-
ški skupščini. Zakonca Škapin sta se 
posvetila političnemu delu v SDZ, ka-
sneje pa sta se pridružila SDS. (Foto: 
arhiv Cirila Simičaka)



Utrinek srečanja z volivci v dvorani 
Veronika – bil je prelomen čas, zboro-
vanja so bila množično obiskana, lju-
dje so prihajali izražat podporo pro-
jektu samostojne Slovenije, ljudje so 
želeli in prvič tudi javno izražali zah-
teve po politični svobodi in gospodar-
skem napredku. (Foto: arhiv Cirila Si-
mičaka)

Marko Magister, prvi predsednik občinskega odbora Slovenskih kr-
ščanskih demokratov v Kamniku. Bil je neumoren organizator, pod 
njegovim vodstvom je SKD postal pomemben politični dejavnik v 
kamniški občini. (Foto: arhiv Cirila Simičaka)

Marko Magister (na sliki levo) je bil nosilec liste SKD v volilni enoti na prvih demokratičnih volitvah v DPZ repu-
bliške skupščine, na listi Demos na Kamniškem je bil izvoljen v DPZ občinske skupščine. Med 1990 in 1992 je bil 
član Izvršnega sveta Občine Kamnik in sekretar oddelka za okolje in prostor. Posebej se je prizadeval pri iskanju 
rešitve odlaganja komunalnih odpadkov, kar je bilo ključno politično in okoljevarstveno vprašanje tistega ča-
sa. Pod njegovim vodstvom se je občina Kamnik vključila v regijsko reševanje odlaganja komunalnih odpadkov in 
uvedla prvo ločevanje odpadkov v Suhadolski jami. (Foto: arhiv Cirila Simičaka)



»Ženska kvota Demosa« – Mateja 
Poljanšek (druga z desne v zadnji vr-
sti) je kot članica Zelenih sodelovala 
na volitvah v republiško in občinsko 
skupščino, bila pa je tudi prizadevna 
tajnica Zelenih Kamnika. Zraven nje 
sedi Ivana Skamen, ki je skrbela za od-
nose z mediji, volitve leta 1990 pa je 
spremljala kot članica občinske volil-
ne komisije. Zraven nje sedi Nejka 
Drolec, ki je bila zaposlena v tajništvu 
Demosa na Kamniškem. Njena delo je 
bilo tudi tehnična priprava predvolil-
nih zborovanj, kar je bilo v tistih časih 
izjemno zahtevna naloga. (Foto: arhiv 
Cirila Simičaka)

Uspešna zborovanja, ki so se ves mesec marec 
vrstila po kamniški občini, so se zaključila 
29. 3. 1990 z zborovanjem v SENŠRM. Šest let 
kasneje, na isti datum in v isti dvorani, smo Ka-
mničani prvič po novem praznovali občinski 
praznik – dan rojstva Rudolfa Maistra. Zboro-
vanje je preseglo ozke lokalne okvire, saj je or-
ganizatorjem uspelo zagotoviti eminentno 
udeležbo gostov iz najvišjih vodstev strank De-
mosa. Udeležba je ponovno presegla vsa priča-
kovanja, saj je bila dvorana polna do zadnjega 
kotička. Žal pa se je zgodilo, da mediji – ni bi-
lo tudi nikogar od občinskega časopisa Kamni-
ški občan – tega dogodka niso pokrili.

Organizatorji so pripravili dve omizji, eno za goste in drugo za go-
stitelje. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)



Omizje za goste je bilo povsem zasedeno. 
(Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Zelene Slovenije sta zastopala Andrej Klemenc (na sliki desno) in 
predsednik dr. Dušan Plut, ki se je predstavil kot kandidat za čla-
na predsedstva Republike Slovenije. Andrej Klemenc se je v dvora-
ni počutil še posebej domače, saj je bil na tej šoli nekoč dijak. Zra-
ven Pluta sedi Kamničan France Tomšič, ki je v prostorih te šole 
začel svojo politično pot, saj je imela Krajevna skupnost Novi trg 
tu svoje delovne prostore. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Levo od Franceta Tomšiča je sedel Lojze Peterle, predsednik Slo-
venskih krščanskih demokratov, spremljal ga je Pavle Bratina, zra-
ven njega pa Kamničanka Mihaela Logar, ki je zastopala Sloven-
sko kmečko zvezo. Slovensko demokratično zvezo sta zastopala 
njen podpredsednik dr. Rajko Pirnat in Domžalčan Anton Toma-
žič. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Udeležba visokih gostov je bila dodatna vzpodbuda in podpora Branku 
Novaku, ki je zastopal kamniški Demos na volitvah v Zbor občin republi-
ške skupščine. (Foto: arhiv Branka Novaka)



Matevž Skamen in Milan Windschnurer sta poskr-
bela za tehnično izvedbo celotne prireditve. (Foto: 
arhiv Milana Windschnurerja)

Kamniško omizje so zasedali (na sliki od desne proti levi): Tone 
Stele (SDZ), Branko Novak (Zeleni), Marko Magister (SKD), 
Mirko Zorenč, vodja volilnega štaba, Tone Hočevar (SKZ) in Igor 
Podbrežnik  (SDZS). Celoten program je povezoval Mirko Zo-
renč. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Politični program Demosa na Kamni-
škem je predstavil Igor Podbrežnik. 
(Foto: arhiv Milana Windschnurerja)



Andrej Klemenc, Zeleni Slovenije 
(Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

V Kamniku smo gostili predsednika prve slovenske vlade Lojzeta 
Peterleta, ki je popeljal Slovenske krščanske demokrate do izje-
mnega uspeha na volitvah. Kljub koalicijskemu dogovoru, da od-
govornost za vodenje vlade prevzame najuspešnejša koalicijska 
stranka, je Lojze Peterle ponudil vodenje vlade dr. Jožetu Pučniku, 
ki pa ponudbe zaradi zdravstvenih razlogov ni sprejel. (Foto: ar-
hiv Milana Windschnurerja)

Pavle Bratina, Slovenski krščanski demokrati

Dr. Dušan Plut je poudaril, da je program Zelenih možno uveljavi-
ti samo v samostojni Sloveniji, zato se je stranka tudi vključila v 
predvolilno koalicijo. Dr. Plut je bil izvoljen za člana predsedstva 
Republike Slovenije. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)



Barve Slovenske kmečke zveze je zastopala Mihaela Logar, rojena 
Dupličanka, ki je bila izvoljena v DPZ Skupščine Republike Slo-
venije. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Ciril Smrkolj, Slovenska kmečka zveza

Dr. Rajko Pirnat je izpostavil prizadevanja za pravno državo in 
pomen parlamentarne družbene ureditve za prihodnji razvoj Slo-
venije. Dr. Rajko Pirnat je postal minister v vladi, ki jo je vodil 
Lojze Peterle. (Foto: arhiv Milana Windschnurerja)

Anton Tomažič je bil v svojem nastopu izredno konkreten. Nave-
del je ukrepe, ki jih bo predlagal takoj, ko bo izvoljen. Večino svo-
jih napovedi je kasneje tudi uresničil, saj je bil izvoljen v DPZ re-
publiške skupščine, kjer je vodil zakonodajno pravno komisijo, 
kot poslanec pa se je pogosto vračal tudi v Kamnik. (Foto: arhiv 
Milana Windschnurerja)



26. 12. 1990 je Skupščine Republike Slovenije na skupni seji vseh treh zborov slovesno razglasila rezultate glasova-
nja na plebiscitu. Na sliki od leve proti desni Vitodrag Pukl, podpredsednik Skupščine RS, dr. France Bučar, pred-
sednik Skupščine RS, in Vane Gošnik, podpredsednik Skupščine RS, v trenutku razglasitve rezultatov plebisci-
ta.1

Leta 1990 so bili viharni časi, časi, v katerih se je preoblikovala takratna Evropa, časi, v katerih je nastajala nova po-
doba sveta, vsaj v tem delu kontinenta, ki mu tudi Slovenija pripada, časi, ko se je združevala Nemčija, časi, ko so 
bili tudi postavljeni temelji nove, razširjene Evrope. Odločitev za plebiscit je bila sprejeta 9. 11. 1990 na seji poli-
tičnega vrha Demosa v Poljčah. To odločitev je lahko sprejel le Demos, ker je na spomladanskih volitvah dobil po-
litično moč, da je odločitev lahko tudi uresničil in seveda zato nosil tudi vso odgovornost. Plebiscit so podprle vse 
politične sile v Sloveniji, kar je bilo ključno za njegov uspeh.
23. decembra 1990 smo se volivci na plebiscitu odločili, da želimo živeti v samostojni in neodvisni Sloveniji. Izidi 
so bili uradno razglašeni tri dni po plebiscitu, tako da 26. december obeležujemo kot državni praznik, dan samo-
stojnosti in enotnosti. Na plebiscitarno vprašanje, ali naj Slovenija postane samostojna in neodvisna država, je od 
93,2 odstotka udeleženih volivcev okoli 95 odstotkov odgovorilo pritrdilno, kar je 88,5 odstotka vseh volivcev.

1 Ve� avtorjev. 1996. Slovenska kronika XX. stoletja – 1. izdaja. Ljubljana: Nova revija, 446.



Demos na Kamniškem je dal svoj prispevek priza-
devanjem za samostojno Slovenijo. Štirje predse-
dniki so 26. 12. 1990 proslavili uspeh plebiscita: 
Marko Magister (SKD), Tone Hočevar (SKZ), To-
ne Stele (SDZ) in Igor Podbrežnik (SDZS). Bran-
ko Novak, predsednik Zelenih Kamnika, je bil ta-
krat na skupni seji vseh treh zborov Skupščine 
Republike Slovenije, kjer je potekala slovesna raz-
glasitev rezultatov glasovanja (26. 12. 1990). (Fo-
to: arhiv Toneta Steleta)

Pokojni gospod dr. Jože Pučnik je takoj po objavi rezultatov plebiscita izrekel zgodovinsko misel: »Jugoslavije ni 
več, Jugoslavija je mrtva, živela svobodna Slovenija«. Tej misli so pritrjevali tudi člani kamniškega Demosa, ko so 
se zbrali, da proslavijo najpomembnejši korak na poti v samostojno Slovenijo. Od leve proti desni sedijo: Marko 
Magister, Tone Stele in Marjan Jerman. Stojijo: Marjeta Humar, Tone Hočevar, Zdravko Šarec, Matevž Skamen, 
Pavle Ocepek, Franc Grkman in Igor Podbrežnik. (Foto: arhiv Toneta Steleta)



Miha Babnik, Tone Stele in Tone Hočevar so ves čas verjeli, da je samostojna Slovenija želja večine Kamničank in 
Kamničanov. To so potrdili tudi rezultati glasovanja v kamniški občini. (Foto: arhiv Toneta Steleta)

Dan državnosti je slovenski državni praznik, ki 
se ga praznuje 25. junija. Obeležujemo spomin 
na 25. junij 1991, ko je Slovenija dejansko po-
stala neodvisna. Na ta dan sta bili sprejeti De-
klaracija o neodvisnosti Slovenije in Temeljna 
ustavna listina o samostojnosti in neodvisnosti 
Slovenije. Vsako leto na predvečer praznika po-
teka praznovanje tudi v Kamniku. Do leta 1995 
so občinski odbori strank, ki so bile vključene v 
Demos na Kamniškem, proslavile ta praznik na 
Starem gradu, leta pa 1996 pa so se na vabilo 
župana Antona Toneta Smolnikarja odločili, da 
se praznovanje prenese na Glavni trg, in se tako 
priključili skupnemu občinskemu praznovanju. 
Kljub tej odločitvi pa so se člani SDS še nekaj 
let na ta dan zbirali na Starem gradu in poskr-
beli za kres. Člani NSI pa vztrajajo s kresova-
njem v Mekinjah – Milanu Windschnurerju je 
to tradicijo uspelo prenesti na mlado generaci-
jo. Tudi plakat, ki je vabil na praznovanje, je de-
lo Milana Windschnurerja.



Septembra 2005 je Osnovna šola v Komendi po 
dobrem letu od postavitve temeljnega kamna do-
bila tudi prizidek.

Med pomembni dosežki v samostojni občini Komen-
da je bilo 24. junija 2003 odprtje novega mostu na 
Gmajnici.

Zaključek obnove ceste v Kamni-
ško Bistrico, ki je bila poškodova-
na v neurjih jeseni 1990. (avgust 
1993) (Foto: arhiv Mihaela Nova-
ka)

Odprtje obnovljene regionalne ceste Ka-
mnik–Vransko je bil velik praznik za kra-
jevno skupnost Motnik, od koder prihaja 
tudi Mihael Novak. Trak so 3. 9. 1994 
skupaj prerezali Mihael Novak, Marjan 
Dvornik, sekretar na Ministrstvu za pro-
met, in predsednik krajevne skupnosti 
Motnik Jože Semprimožnik. (Foto: arhiv 
Mihaela Novaka)



2005 – odprtje apartmajskega naselja v Termah 
Snovik, 1. faza – Ivan Hribar, Ivan Žagar in An-
ton Smolnikar (Foto: arhiv Ivana Hribarja)

Maj 1994 – temeljni kamen za OŠ Šmartno 
Slovesnosti se je udeležil tudi takratni minister za 
šolstvo dr. Slavko Gaber. (Foto: arhiv Ivana Hri-
barja)

Odprtje novega gasilskega doma v Šmartnem v 
Tuhinjski dolini (avgust 1992).  Na sliki so (od le-
ve proti desni): Ivan Hribar,  podpoveljnik GD 
Šmartno in  predsednik gradbenega odbora; Jože 
Berlec, predstavnik Gasilske zveze Slovenije; 
Franc Resnik, podpredsednik GD Šmartno; Mi-
hael Novak, podpredsednik IS občine Kamnik; 
Alojz Cevec, predsednik GD Šmartno; Igor Pod-
brežnik, podpredsednik Skupščine občine Ka-
mnik; Marko Magister, sekretar za okolje in pro-
stor in član IS občine Kamnik. (Foto: arhiv 
Mihaela Novaka)

2004 – temeljni kamen za apartmajsko nase-
lje v Termah Snovik – Anton Smolnikar, To-
ne Rop in Ivan Hribar (Foto: arhiv Ivana 
Hribarja)



Zapisnik ustanovnega sestanka in politični program Demosa na Kamniškem





















Vodstvo Demosa na Kamniškem je največ pozornosti namenilo pripravam na 
volitve. S strani vodstev strank ni bilo veliko navodil, potrebno se je bilo zanesti 
na lastno znanje in zdravo presojo. Posebno pozornost so posvetili kandidacij-
skim postopkom, ki so potekale po krajevnih skupnostih – kandidacijskih po-
stopkov v podjetjih in ustanovah se predstavniki Demosa niso udeležili. Po-
membno je bilo, da se kandidatom Demosa zagotovi zakonsko določena 
podpora, hkrati pa so svojo prisotnost na teh zborih volivcev izkoristili za širje-
nje kroga simpatizerjev. Vodstvo Demosa na Kamniškem se je tudi odločilo, da 
izkoristi zakonsko možnost, da delo volilnih odborov spremljajo zaupniki. Tako 
so bili imenovani zastopniki liste Demos na Kamniškem na prav vseh voliščih v 
občini Kamnik, kar je bil za tiste čase velik organizacijski podvig. Prav zaupniki 
liste so omogočili, da je volilni štab že zelo zgodaj prejel informacije o volilnih 
izidih na posameznih voliščih. Sicer pa je Demosu na Kamniškem uspelo z na-
knadnim predlogom, da se s Ivano Skamen in Cirilom Jakličem razširi občinska 
volilna komisija. Ivana Skamen je tako tudi pripravila navodila za udeležence 
kandidacijskih postopkov in za delo zaupnikov liste.









Demos na Kamniškem je ugotovil, da obstoječi tiskani medi-
ji zelo slabo poročajo o delu novonastalih strank. Obiskoval-
ci predvolilnih zborovanj so se tudi pritoževali, da imajo pre-
malo informacij o političnem programu in aktivnostih 
Demosa na Kamniškem. Želeli so spoznati kandidate, ki na-
stopajo na volitvah. Poleg tega so bila sredstva za vodenje vo-
lilne kampanije zelo omejena. Odločitev, da se izda predvolil-
no glasilo, je bila zato povsem razumljiva. Nalogo so opravili: 
Milan Windschnurer in Ivana Skamen, ki sta glasilo uredila 
in oblikovala, za tehnično izvedbo sta poskrbela Janez Kle-
men in Gregor Avbelj, za distribucijo pa so bili zadolženi ak-
tivisti iz vse občine. Tako so vsa gospodinjstva v kamniški ob-
čini prejela dovolj izčrpne informacije o novi politični sili v 
občini.


























