Tone Stele

SDZ –
Slovenska
demokratina
zveza

V

Kamniku se je SDZ – Slovenska demokratična zveza organizirala kot zadnja med slovenskimi
strankami, ki so sestavljale koalicijo Demos. Z ustanovitvijo njenega občinskega odbora smo
tudi v Kamniku dobili celoten politični spekter novih demokratičnih strank in s tem osnovo
za prve demokratične volitve.
18. januarja 1990 je Janez Stibrič iz Domžal v imenu Slovenske demokratične zveze poslal vabilo na
nekaj naslovov na sestanek iniciativnega odbora SDZ za pripravo ustanovnega odbora Slovenske demokratične zveze za Občino Kamnik.
23. januarja 1990 je bil sestanek iniciativnega odbora SDZ za pripravo ustanovitve občinskega odbora v dvorani tedanje Skupščine Občine Kamnik. Člani iniciativnega odbora so bili: Franc Obolnar,
starejši, Tone Stele, Matevž Skamen in Anton Klemen.
2. februarja 1990: Ustanovni občni zbor Področnega odbora SDZ za Kamnik v Mali dvorani nad
kavarno Veronika. Občnega zbora se je udeležilo 54 občanov iz občine Kamnika in 7 občanov iz občine
Domžale. Gostje zbora so bili: dr. Rajko Pirnat, podpredsednik SDZ, Anton Tomažič, predsednik
področnega odbora Domžale, in Igor Podbrežnik, predstavnik Demosa na Kamniškem. Za delovnega
predsednika zbora je bil izvoljen Anton Tomažič, za zapisnikarja pa Ivana Skamen. Dr. Rajko Pirnat je
prisotnim predstavil program SDZ Slovenije. Na zboru je 14 občanov pristopilo v Področni odbor
SDZ za Kamnik – stranka je imela tedaj že 31 članov.
V Izvršni odbor Področnega odbora SDZ za Kamnik so bili soglasno izvoljeni naslednji člani:
• Tone Stele, predsednik,
• Grega Avbelj, podpredsednik,
• Leon Pirman, član in blagajnik,
• Matevž Skamen, član in tajnik,
• Janez Klemen, član,
• Silvo Škapin, član,
• Marija Škapin, članica.

103

104

Dr. Rajko Pirnat,
podpredsednik
SDZ, je bil gost
na ustanovnem
zboru Področnega odbora SDZ
Kamnik. Udeležil
se je tudi predvolilnega zborovanja v SENŠRM.
(Foto: arhiv
Milana
Windschnurerja)

DEMOS na Kamniškem

V svet stranke SDZ je bil izvoljen Zdravko Šarec.
Na kandidatno listo SDZ Slovenije za volitve v
Družbenopolitični zbor Republike Slovenije v volilnem okraju: Kamnik – Domžale – Litija – Ljubljana
Moste je bil uvrščen tudi kamniški član Matevž
Skamen.
Sama stranka je bila zaradi časovne stiske do
aprilskih volitev prešibka, da bi nastopila samostojno, zato je takoj pristopila v koalicijo Demos. Njen
vstop v Demos je bil povsem razumljiv, saj si programske smernice vseh strank koalicije niso nasprotovale. Njihov glavni cilj je bil, da se prekine enopartijska vladavina in čim prej doseže slovenska samostojnost.
Z ustanovitvijo SDZ je bil storjen šele prvi korak. Do volitev, ki so bile pred vrati, je bilo potrebno
še ogromno narediti. Prednostna naloga je bila dobiti kandidate za republiško in občinsko skupščino.
To so morali biti kandidati, ki so jim ljudje zaupali, kajti le tako se je lahko računalo na volilni
uspeh.

SDZ je bil
odločen, da se
ukine enopartijski socialistični
družbeni red in
se uvede parlamentarna
družbena
ureditev – skupaj
s strankami, ki so
se združile v
DEMOSU, so to
tudi uresničili.

Skoraj vse ostale predvolilne aktivnosti so se izvajale skupaj z ostalimi strankami v koaliciji. Organizirani so bili predvolilni shodi v Kamniku, Komendi, Stranjah, Motniku, Šmartnem in v Šmarci; shodi
so zelo uspeli. Najodmevnejši je bil »Veliki shod Demosa« 29. marca 1990 v Srednješolskem centru v
Kamniku, na katerem so se po nastopu pevskega zbora Cantemus predstavili kandidati Demosa za
občinsko in republiško skupščino, nastopili pa so tudi visoki gostje iz republiškega vodstva strank: dr.
Dušan Plut, Mihaela Logar, Pavle Bratina, Anton Tomažič in France Tomšič.
Rezultat aprilskih volitev je prinesel le delni uspeh koalicije Demos. Dobila je 48 % volilnih glasov
za kamniško skupščino, vendar je bil glavni cilj dosežen – dobili smo večstrankarski parlament. SDZ je
v političnem zboru Skupščine Občine Kamnik dobil skoraj 9 % glasov in tri sedeže. Izvoljeni so bili
Matevž Skamen, Milena Hvala in Ivo Gašperič, v Zbor krajevnih skupnosti pa Zdravko Šarec v Šmarci
in Miha Babnik v Godiču. SDZ je dobil tudi mesto v osemčlanskem Izvršnem svetu Občine Kamnik.

DEMOS na Kamniškem

Zasedel ga je Tone Stele, ki je zastopal področje obrti in turizma. Za
vodjo poslanskega kluba SDZ je bil imenovan Miha Babnik.
Na tretjem kongresu stranke SDZ v Ljubljani 12. 10. 1991 je prišlo v
stranki do razkola. Del članstva je ustanovil novo stranko DS – Demokratsko stranko, večina članov pa je ostala v SDZ, ki je tedaj dopolnila
ime stranke: Slovenska demokratična zveza – Narodno demokratska
stranka. Na 4. seji Sveta stranke, 20. 6. 1992, je bil sprejet sklep, da se
stranka odslej v javnosti predstavlja z imenom Narodno demokratska
stranka ali krajše ND – Narodni demokrati.
Ker Narodni demokrati na decembrskih volitvah leta 1992 niso
uspeli priti v Državni zbor, so se delegati na kongresu 6. maja 1995 večinsko odločili, da se stranka ukine in da se člani vključijo k Socialdemokratski stranki Slovenije.
Občinski odbor SDZ v Kamniku je sledil spremembam na republiški
ravni. 7. 10. 1992 je bilo imenovano novo vodstvo v Občinskem odboru
Narodno demokratske stranke. Sestavljali so ga: predsednik Tone Stele,
tajnik Franc Sitar in člani Franc Obolnar, Jurij Pivk in Drago Vrhovnik.
Odbor je deloval do ukinitve stranke; večina članov je kasneje pristopila k SDS ali pa k SKD.
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Naša prihodnost
je samo v
samostojni
Sloveniji – SDZ je
skupaj s strankami, združenimi v
Demos, uresničil
stoletne sanje
Slovenk in
Slovencev.

