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Do L5,januarja odločitevo usodi bivših.vojaškihobjektov
DAMA ?Jim V

Zmaga»mocnejšega«?
Prostore Mladike naj bi uporabljaloministrstvo za zunanjezadeve

(me) LJUBLJANA, 7. - Bivša voja-
ška bolnišnica Mladika je očitno eden

najbolj zanimivih vojaškihobjekt0v;
zanj se poteguje cela vrsta kulturnih

ustanov.

Kot smo izvedeli. pa nima nobena od

njih možnosti. da bi ta objekt tudi »do-

bila«. saj so na prednovoletni seji slo-

venskega izvršnegasveta v Mariboru
izrecno poudarili` da bo te prostore
uporabljalo ministrstvo za zunanje za-

deve.
_

Neuradno smo tudi izvedeli` da bo

posebna komisija obrambnega ministr-
stva. v katero pa ni bil povabljen nihče
od pristojnih iz mesta Ljubljana` do 15.

januarja odločila o usodi vseh bivših

vojaškihobjektov v mestu in okolic; kot

vse kaže` pa tudi o usodi objektov po
vsej Sloveniji.

Po ustavnem zakonu upravlja z biv-

šimi objekti JA ministrstvo za

obrambo in od najemnin za te ob-

jekte se jim obetajo tudi velika sred-

stva. Ni pa znano, kdo »upravlja«
z odpadki, ki ležijookoli objektov
(na sliki Mladika) že vse od tedaj, ko

je jugo armada zapustila Slovenijo.
(Foto: Tomi Lombar)
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Mestoodriv

odločanja0

za obrambo o usodi ljubljanskih
nekaterih dokumentov vedno bolj

je republiškoministrstvo za obram
lee lastnine JA.___.ą.._..__`.Republiškavlada je na zase-

danju v Mariboru 30. decembra
sklenila. da Škofovezavode
v Šentvidutakoj vrnejo v uprav-
ljanje cerkvi. Takrat naj bi bila
republiškimorganom dodeljena
tudi Mladika. Istega dne je Ja-
nez Janša očital ljubljanskemu
županuzamudništvov »boju«za

kompetence nad vojaškimiob-
jekti v Ljubljani in dodal, »daje
treba v samostojni državi spošto-
vati sam pravni red, ki so ga do-
ločilc legitimne institucije«.

lz odgovora obrambnega mi-
nistrstva na prošnjoMreže za

Metelkovo za ogled vojašnice4.

julij (na Metelkovi ulici), ki ga'je
podpisal Janez Janša. pa lahko
sklepamo.. da-siJaristoirto-min_i-
isoü -9A nd alueuzods CL 'gnoj-'ij
iisn nuv ut nas/toda. auejiewg-

.`
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Do 15. januarja odločitevo usodi bivših;vojaškihobjekti"

Zmaga»mocn
Prostore Mladike naj bi uporabljaloministrstvo za zunanjezad Pred časoŠj

(me) LJUBLJANA, 7. - Bivša voja-
ška bolnišnica Mladika je očitno eden

najbolj zanimivih vojaškihobjektov;
zanj se poteguje cela vrsta kulturnih
ustanov.

Kot smo izvedeli. pa nima nobena od

njih možnosti. da bi ta objekt tudi »do-
bila«. saj so na prednovoletni seji slo-

venskega izvršnegasveta v Mariboru
izrecno poudarili` da bo te prostore
uporabljalo ministrstvo za zunanje za-

deve.

Neuradno smo tudi i2vedeli. da bo

posebna komisija obrambnega .ministr-
stva. v katero pa ni bil povabljen nihče
od pristojnih iz mesta Ljubljana. do 15.

v ov.

*sega«
ski osemlitr.

'anua `a odločila o usodi vsch b"liki._Ker pc

Jvojaškihobjektov v mestu in okolic priključen
vse kaže. pa tudi o usodi objekto vodo, sem .3
vsej Sloveniji' da ga popra_

garancuo.
bo popravn:
pn'zna garar.Po ustavnem zakonu upravlja z

1
_

-šimi objekti JA ministrstvo telefonu jel::
obrambo in od najemnin za te in mu pov«
jekte se jim obetajo tudi velika srivode v both
stva. Ni pa znano, kdo »upravljgazaradi te
z odpadki, ki ležijookoli objeijendar inu
(na sliki Mladika) že vse od tedaj,

`tem
je bil n'

' '

d za ustila Slovenibojler, kijeje jugo anna a p
menim'dal:

'

Lombar)(Foto Tomi

Jboiler' da

Obrambno ministrstvo daje mestu kompetencesamo pri OngVOI'lh na prošnjeza ogled vojašnic
LJUBLJANA, 6. januarja -

Slepomišje'
vojaškihobjektov dobiva z objavo

ljubljanskihpolitikov in ustanov, da mora mesto mnm prostorom, se obrambnoministrstvo sklicuje na ustavni zakon

_poslali že 19. septembra, kasneje

"JA, gotovo odločilen. saj bo

ajo od *mi

vojašnicah

*Republiškegaministrstva

etnične razsežnosti.Na zahteve
zpolagati z mest-

_
zaščiti,po katerih

bo do delitvene bilance upravlja-

resnicami. Mreži so na njihovo
željo.da bi organizirali obisk vo-

'

jašnicena Metelkovi, sporočili,
»da interese z zvezi s;tem objek-
tov usklajuje Skupščinamesta

Ljubljana«,da bo del objekta
predvidoma namenjen za potre-
be ministrstva za notranje zade-
ve, »vendar je v skladu s kriteriji
izvršnegasveta skupščineRS ko-
ordinator različnih intere50v ob-
čina oziroma mesto«.

Kako daleč segajo kompeten-
ce mestne politike nad vojaškimi
objekti v Ljubljani a kaže dej-
stvo. da si nosilec Šliudije0 bo- (
doči namembnosti vojaškihob- .

jektov v Ljubljani, ki so jo naro-

čili pred meseci na mestnem se-

kretariatu za varstvo okolja in

urejanje prostora;'t"kljub n'eštetim
telefonom ni mogel utreti poti
mimo zelenitLbaretlçirLsi.,ogle-
dati vojaškihobjektov.

Na očitke ministra Janše 0 za-

mudništvu ljubljanske politike
glede te problematike je ljub-
ljanski županv javnem pismu
naštel vse pobude mesta. da bi
se o vojaškihobjektih dogovori-
li; prvo pismo s takšno vsebino

pa so na obrambno ministrstvo

pa so sledila še druga. Temu lah-
ko dodamo samo to. da tisti. ki
noče videti, ne vidi oziroma
kdor noče upoštevati.ne upo-
števa.

Po nepreverjenih informacijah
naj bi bila sredi januarja na mi-

nistrstvu za obrambo seja komi-

sije, na kateri bodo sprejemali
predlog prav tega ministrstva
o namembnosti vojaškihobjek-
tov v Ljubljani. Ta sestanek bo

poleg seje republiškegaizvršnc-
ga sveta. na kateri bodo tudi
obravnavali problematiko vojaš-
nic. objektov in prostora. 'ki so
bili do nedavnega v prist0jnosti

končno postalo jasno, ali je ure-

janje mesta stvar mestnega urba-
nizma. s celostno podobo ozrro-

ma načrti. ki bi lahko Ljubljani
vdihnili širšo, prestolniškoraz-~

scžnost. ali pa bodo prevladali
tržni interesi ministrstva za
obrambo. ki poleg upoštevanja
nacionalnega interesa po nekate-

rih virih skuša razprodajatiiljub-
ljanski prostor po logiki najbolj- I

šega ponudnika - kar pa bo :
imelo za mesto katastrofalne po- .

s'cdicc-
NINA KOZINC (

vir-`u-
_.-
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Komu pripadajovajasmce?
Ljubljanski'mestni sekretariat za urbanizem in varstvo okolja
odgovarja na trditve republiškegaministrstva za obrambo

To poiasnilo sledi Doiasnilu Ministrstva za

obrambo Republike Sl0venije z dne 8. 1. 1992,
objavljenem v DELU.

Javnosti je znano, katere strokovne priprave na

uporabo površin,s katerih se je umaknila JA, je
opravil izvršni Svet SML že od l. 1988. Takoj v za-

četku pa moramo poudariti. kaj je bistvo nespora-
zuma, ki je p0vzročilnerazumevanje med republi-
ko in mestom, kar zadeva območjabivše JA. Ta
izvira iz nepriznavanja vloge strokovnega urejanja
mesta (urbanizma), ki ji je razporejanje namemb-
nosti (dejavnosti) imanentno, ne glede na to ali gre
za začasno ali »večno« rabo prostora. Nespoštova-
nje ustavnega zakona in Statuta mesta Ljubljane
(UL RS, št. 21/91), kjer je urejanje mesta (urbani-
zem) izvirna pristojnost mestne uprave, je logična
posledica. Take igre med mestom in ljubljanskimi
občinami so se šle že prejšnjerepubliškeuprave.

Znano je, da je mesto pripravilo obsežno doku-

mentacijo o teh območjih(elaborata se poslužuje
tudi obrambno ministrstvo, ki smo mu ga dobro-
hotno posredovali).

Znano je. da smo dvakrat poslali (in predali)
sporazum med republiko in mestom, po katerem

naj bi ta vprašanjaurejali, a žal ni bilo odziva.
Osnovne značilnosti tega sporazuma so:

1. Republika naj obdrži tiste objekte in območja
bivše JA, ki jih nujno rabi za potrebe teritorialne
obrambe (slovenske vojake).

2. Druge objekte in območjanaj izroči v uprav-
ljanje mestu, ki bo v skladu s Svojo razvojno plan-
sko politiko (urbanističninačrt razvoja) določilo
njihovo optimalno namembnost.

3. Načeloma naj se republika odpove vojaškim
objektom v urbanem delu Ljubljane.

4. V okviru evidentiranih potreb in v skladu

s strok0vnimi opredelitvami (točka2) bo mesto

upoštevalotudi potrebe republiškihorgan0v, saj je
sproščenegaprostora dovolj, le pametno ga je treba

uporabiti v skladu z razvojem mesta.

Ponovno poudarjamo, da gre za take površine(v
središču mesta približno30 ha, v širšem mestnem

območjupa celo 70 hal), ki so spričoosnovne

planske orientacije mestne skupščine,da se mesto'

ne širi na nove površine(npr. kmetijske rabe) in da

se preusmeri na površineznotraj urbanega prosto-
ra, bistvenega pomena za nadaljnji prostorski raz-

voj Ljubljane kot glavnega mesta države.
Zato sekretan'at za urbanizem mesta Ljubljane
sporoča,da bo skupščinimesta na januarskem za-

sedanju predložilstrokovno gradivo o bodoči na-

membnosti rabe teh območij.To gradivo je lahko

za odločanjeo konkretni začasni ali »večni« rabi

teh površin,ki doslej niso bile planirane (zaradi
zakonske prepovedi!).

Na koncu prosimo republiškovlado, naj na na-

slednji seji, ko bo obravnavala problematiko JA,

proučiVstališče mesta Ljubljane. Zaključujemo
z upanjem, da bo našla obliko sodelovanja, ki bo

v prid mestnemu razvoju in bo zadovoljila tudi

največjepotrebe republiškihorganov in da ne bo

potekala avtarktično (npr. z nenadziranim trže-

njem).
'

Sekrctariat za urbanizem

in varstvo okolja
mesta Ljubljane
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MmmbnostibivšihobjektovJA
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bo republika
»Upoštevalibomo stanjeob` umiku arrnade in sprejemuustavnega zakona«

LJUBLJANA, 14. - Namembnost bivših vojaškihobjektov vse

bolj buri slovensko javnost. V skupščinskikomisiji za mirovna

politiko so včerajmed drugim sprejeli sklep, naj o tem vp rašanju
čim prej razpravlja slovenska skupščina.O bodoči namembnosti,
različnih merilih, ki veljajo na tem področju,in 'o sredstvih, ki

bodo pridobljena 2 oddaja, smo se pogovarjali z Miranom Bogata-
jem. namesmikom obrambnega ministra.

l'a ustavnem zakonu Mini-

strsrvo za obrambo upravlja
z bivširni objekti JA. Po meri-

lih. ki jih je sprejel republiški
ni svet, naj bi bila pri deli-

tvi objektov prednostno udo-

voljevauje obrambnih in var-

nostnih potreb. Koliko objek-
tov bosta torej obdržala
obrambno in notranje ministr-

stvo ?

»Za potrebe obeh ministr-

stev naj bi uporabili okoli 40

odstotk0v objektov. K tej šte-
vilki ne štejemobjektov. ki so

na meji. in od katerih jih je
vojska že okoli polovico oddala_
v najem tretjemu uporabniku.
Večjidel omenjenih 40 odstot-
kov objektov bomo uporabljali
za zadovoljevanje obrambnih

potreb: za učne centre za prvo
in drugo fazo usposabljanja. za

nastanitev bojnih enot in za

nujne infrastruktume potrebe.
kot so razna skladišča. objekti
stacionamih zvez. najnujnejše
poligonske in druge površine.
ki služijoza usposabljanje.«

Druge objekte naj bi vaše
ministrstva oddajala v uporabo
najboljšemu ponudniku.
Mnogi takšni - zgolj tržni
usmerjenosti - nasprotujejo.

»Konec novembra smo obči-
nam poslali sezname vseh po-
treb. ki jih ima varnostno po-
dročje.in seznam drugih inte-
resov. ki so bili naslovljeni na

nas. Zaprosili smo. da v obči-
nah uskladijo te interese in
nam povedo. s kom naj se na-

prej pogovarjamo. Ce je na-

mreč za neki objekt na primer

v Vipavi deset različnih intere-

sentov. bi se naše ministrstvo

zelo težko odločilo. s kam naj
se naprej pogovarjamo. Prav

tako želijoobčine v številnih

primerih razreševati nekatere

Svoje širše potrebe. kar pa se

ne bi dalo urediti na način. da

bi enostavno objavili razpis in

nato oddali objekt najboljšemu
ponudniku.«

Slišati je bila, daje bila v ok-
viru a ministrstva obliko-
vana posebna komisija, ki naj
bi da 15. 'a odločila
o usodi teh objektov.
»Ta datum sem slišal na ra-

zličnih mestih. vendar res ne

vem. od kod ravno ta dan. Gre

za proces usklajevanja. v kate-

rem se ni mogočevezati na ju-
tri ali pojutrišnjem.Sicer pa
imamo predstavnike. ki se

z mestom Ljubljano pogovar-

jajo o teh objektih na območju
mesta.«

Po besedah predstavnik0v
mesta Ljubljana to ni ista ko-

misija.

»Drugekomisije ni. Mi smo

se s predstavniki mesta Ljub-
ljana nekajkrat srečali. ogledali
smo si tudi vrsto teh objektov
in v novem letu bomo nadalje-
vali z usklajevanjem interesov.

Menim. da je s r drugje.
V Ljubljani je bilo v zadnjem
času nekajkrat poudarjeno sta-

lišče.naj bi vse te objekte prev-
zelo mesto. nato pa bi sledilo

določanje.kakšne so potrebe
posameznega interesenta. To
- gledano z vidika republike

- ni sprejemljivo. Končni

pravni naslednik bo namreč
vcdno republika. To bo tudi

kasneje. po delitveni bilanci ali

po nekem drugačnemnačinu
ureditve lastništva.saj so ti ob-

jekti formalno še vedno last fe-

deracije oziroma zveznih orga-
nov. Seveda pa je iz tega treba
izvzcti tiste objekte. ki jih bo
treba vrniti prejšnjimlastni-

kom. kot so škofovski zavodi
v entvidu. verjetno Mikličev
hotel. za katerega je menda že
vložen zahtevek za vrnitev.«

Kaj pa, če je bil prejšnjilast-
nik na primer mesto Ljub-
üana?
»Za vse objekte. o katerih

govoriva. je formalni zemlji-
škoknjižnilastnik bodisi dr-
žavni sekretariat za narodno

obrambo bodisi zvezni sekreta-

riat za ljudsko obrambo.
imamo pa nekaj primerov. kjer
so občine sodelovale s sofinan-

ciranjem. zlasti v domove ar-

made. Tam pa bo seveda ta

delež treba upoštevati.«
Katero stanje pa boste upa-
števali pri ugotavljanju lastni-

štva?

»Upoštevamostanje. ki je
nastalo ob umiku JA in ob raz-

glasitvi ustavnega zakona. Mi-

slim. da bi zašli na prevečme-

gleno področje.če bi kot pre-
sek upoštevalina primer leto
1939 alipa še prej.«

Kako pa boste potem vrnili

škofovske zavade?
'

»Ta trenutek prenosa ško-
fovskih zavodov formalno ni

mogočeurediti. saj je tudi na

tem objektu kot lastnik še
vedno vpisan zvezni sekreta-

riat.«

Saj prav zato. Kako, da
lahko ob istem formaiuem last-

niku pride do razlik pri vrača-
nju na primer škofovskih zavo-

dov in Mladike?

»Naš interes je. da v prime-
rih. ko bo kasneje ( po prenosu
lastništva)obstajala zahteva.

da se objekti vmejo.to tudi
uredimo.«

Lahko potem to zahtevo vlo-

žijo tudi občinske in mestne

strukture? '

»Same ne. saj v vseh prime-
rih nastopa kot partner repu-
ka.«

'

Kolikor lahko slišimo,tudi
v republiškemlzvršnem svetu
ni enotnega stališčao tem, naj
z bivšiml objekti JA razpolaga
vaše ministrstvo. Pripombe le-

n varstvo

okolja in urejanja prostora, ue-

katerl pa menijo, da bi morali
s tem razpolaga'ti gospodarski
resarji. -

z.

»Ustavnizakon je natančno
opredelil nosilce. na osnovi

tega ustavnega zakona pa je
vlada sprejela omenjena merila
za upravljanje z nepremični-
nami. Ravnanje našegamini-

strstva temelji na teh dveh ak-

tih iu ne želim komentirati no-

bene izjave posameznika ali

kogarkoli drugega.«
Za zdaj boste objekte odda-

jali. Kam se bodo stekaia sred-

stva?
»V proračun.«
in to v skladu s 15. Genom

ukana o proračunu,po kate-

»To ni prihodek ministrstva.
s tem se napaja republiškipro-
račun.«

Oddaja teh objektov naj bi

prinesla relativno visoka sred-
stva. Imate približneračune?
»Računov ni. Najemnina naj

bi se določala po občinskih

predpisih. ki urejajo oddajo
prostorov. Vendar naj nave-

dem primer: predsednik izvrš-
nega sveta neke občine me je
gotovo vsak teden desetkrat

klical. da je treba na nekem

objektu popraviti to. narediti

ono. Po približnodveh mese-

cih sem ga vprašal.kdaj lahko

Miran Bogataj

_

pričakujemod njih predlog.
komu oddati te objekte. Odgo-
voril je. da ne najdejo intere-
senta. Ko namreč zainteresi-
rani vidijo. v kakšnem stanju je
objekt. ga nihče ni pripravljen
vzeti. Treba je torej upoštevati
stanje teh objektov in osebno
se v številnih primerih bojim.
da objektov ne bomo mogli od-
dati.«

Pogovori s posameznimi ob-
' '

očitno potekajo ra-

zlična uspešno- iz nekaterih

območijje slišatikar precej kri-
tik

»Ponekod se ti interesi lah

usklajujejo. drugod težje.Me-
nim pa. da ta problem ni nikjer
tak. da ne bi bil rešljiv.Mi tudi
ne nasprotujemo selitvi na

drugo lokacijo. če kje to od nas

želijo.Eno prvih meril. ki smo

si ga postavili. je tudi to. da
- če je le mogoče- ne zase-

damo objektov v urbanih sre-

diščih. V Ljubljani smo se

temu. kolikor se je dalo. izog-
nili; ta problem pa je na Vrh-

niki. v llirski Bistrici. Sloven-
ski Bistrici. na Ptuju. v Mari-

boru. Celju. Vendar menim.
da bo mogočeto v nekem pre-
hodncm obdobju rešiti.«

In kako dolgo bo to pre-
hoduo obdobje?

'

»Odvisno od organizacij-
skih. tehničnih. materialnih

'

možnosti posamezne občine in

njenega interesa. da ta pro-_
blem čim prej reši. Mi smo

p0vsod pripravljeni iti na

ustrezncjšolokacijo. seveda pa

je na račun tega treba zagoto-
viti poleg nove lokacije tudi

ustrezne zmogljivosti.-
META ROGLIČ
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ČIGA VE BODO VOJAŠNICE

Mesta 'proti državi
Ko so konec lanskega oktobra zadnji vojaki nekdanje

loveniji je bilo v lasti jug J_ _

ske armade precej nepremičnin,saj

ji je bila kot zahodni obmejnijugo-

slovanski republiki v načrtthAdo-

: .-
. deljena vloga prvega branika jugo-

* '

slovanske države. Zato so bile na slovenskem
'

ozemlju nameščeneprecejšnjearmadne eno-
'- te, razvrščene v številnihslovenskih mestih.

Po odhodu armade iz Slovenije je za njo
ostalo precej objektov in zemljišč.Enote ju-
goslovanske vojske so bile razmeščeneveči-
noma v vojaškihobjektih, ki jih je ta po drugi
svetovni vojni podedovala od rajnke Avstro-
Ogrske, Italije ali predvojne JugoslaVIje._Sa-
mo v Ljubljani in okolici je 18 volaškihobjek-
tov, ki stojijo na več kot 90 hektath zemljišč..
Se več mestnega ozemlja so zavzemali v0jaški

- objekti v Mariboru, več kot lQOhektarov.
Velike vojašnicepa so še v Vrhniki, v Postoj-

-' ni, llirski Bistrici, na Ptuju, v SlovenskiBi-
strici, Ajdovščiniin Vipavi, Kranju, Pivki,
Celju, Ribnici in v Cerkljah pri Brežicah, kjer

je bil tudi največjivojaškikompleks v Slove-

niji. .

Večina vojašnicin drugih vojaškihobjektov
je v slovenskih mestih v bližini središča in
doslej so v urbanističnihrazvojnih načrtih

predstavljali določene »bele lise«. Za lokalne
civilne oblasti so bili nedotakljivi. Z umikom

JA iz Slovenije in načelnim sklepom, da slo-
venska vojska vojašnicne bo imela v urbanih
naseljih, temveč na obrobju mest, so v marsi-
katerem slovenskem mestu in občini začeli

delati načrte za koristno izrabo velikih iz-

praznjenih prostorov. Začel se je boj med
državo in lokalnimi oblastmi za dediščino

jugoslovanske armade zapustili Slovenijo, so za njo ostale prazne

vojašnicein druge nepremičnine,ki so bile do tedaj v njeni' lasti.

Takrat so se mnogi spraševali,kaj z njimi. Občine so s temi

objekti in zemljiščiimele svoje načrte,država pa svoje. In

ponekod se je vnel spor za dediščino bivše jugoslovanske vojske.

Dobra dva tedna po umiku zadnjega jugoslt -

vanskega vojaka". s slovenskega ozemlja 'je
Slovenska'vlada'dolo'čila merila za upravlja-
njenepremičninJA: Po njili naj se nepremić-
mne v skladu z 9. členom ustavnega zakona

uporabijo za obrambne potrebe Republike
Slovenije, o čemer odloča obrambno ministr-

stvo, namenjene pa so tudi potrebam orga-
nov za notranje zadeve. V navodilu republi-
ške vlade je bilo zapisano tudi določilo, po
katerem se nepremičnine,ki jih ne bosta

uporabljali obrambno ali notranje ministr-

stvo, dajo v upravljanje občinam. podjetjem
in drugim organizacijam. ki za to pokazer
zanimanje, praviloma pa najugodnejšemu
ponudniku. Sredstva od najemnin se stekajo
v republiškiproračun,ki potem zagotavlja
sredstva za vzdrževanjetistih nepremičnin.ki
se uporabljajo v obrambne in zaščitne na-

mene.

Karikatura: Franco Jun'

jugoslovanske armade. Država si je sicer z 9.

členom ustavnega zakona za izvedbo temelj-
ne ustavne listine o samostojnosti in neodvis-

nosti Republike Slovenije, ki so ga poslanci
republiškegaparlamenta sprejeli 25. junija,
na predvečerslovenske osamosvojitve, zago-

tovila, da vse nepremičninejugoslovanske
armade preidejo v njeno upravljanje oziroma

v upravljanje ministrstva za obrambo. vendar -

so kljub temu v občinah že delali sežnanie,za

kaj vse bodo uporabili »svojevojašnice«.

Obrambno ministrstvo se je potem skupaj
s policijo odločilo, da bo za svoje potrebe
obdržalo približno40 odstotkov vojaškihob-

jektov. Namestnik obrambnega ministra Mi-

ran Bogataj pravi, da so pri tem v celoti

upoštevalinavodila vlade. »Po merilih vlade

se ti objekti prioritetno namenjajo za

obrambne in varnostne potrebe, drugi pa naj
bi spremenili namembnost. Vlada je v svojih
merilih določila, prvič,da naj bi se slovenska

vojska v prihodnje umaknila iz mestnih jeder,
in drugič,da bi opustila vse objekte. ki 'ne

spadajo v njeno organizacijo. 'l`u gre pred-
vsem za razne larme, domove in podobno.
Tretjič,če so možne nadomestne lokacije,
naj bi šla vojska na to nadomestno lokacijo in

'

Postojna!
'

“g”
' r'

bi bili sedanji objekti prepuščenizalokalne

potrebe.

Ko smo določali naše potrebe, smo izhajali iz

naslednjih meril: upoštevatismo morali prvo

fazorednegavojaškegausposabljanja, to, da
bi imeli v vsaki pokrajini vsaj en učni center,
za drugo fazo in lokacijo bojnih enot pa smo

morali upoštevati,da je Slovenija samostojna
država in je zdaj razpored teh enot popolno-
ma drugačenkot včasih. Pn' policiji smo upo-
števali naloge, ki jih je dobila na novo. Na tej
podlagi smo določili šest učnih centrov.

V Ljubljani sta to vojašniciv Šentviduin
Mostah oziroma Polju, učni centri bodo še
v Kranju, na Vrhniki, v Postojni, Slovenski
Bistrici in Cerkljah. V naslednji fazi, ko bo-
mo obn0vi|i nekatere objekte, ki so zdaj v ze-

lo slabem stanju, pa bodo za naše potrebe
prišliv poštevkadetnica v Mariboru, Celje,
Ptuj, Vrhnika, llirska Bistrica in Novo mc-

sto. To so v glavnem lokacije, ki jih mislimo
obdn'ati.«

Objekti, ki naj bi jih dolgoročnouporabljali
učni centri in bojne enote slovenske vojske.
so:

Ljubljana: vojašniciv Mostah in Šentvidu,
obratnbno ministrstvo pa se bo kmalu prese'-
lilo v »slovenski Pentagoh«,ki naj bi nastal iz

nekdanjega vojaškegahotela in objektov vo-

jaškegimnazije za Bežigradom;

Maribor: vojašnicaFranca Rozmana-Stane-

ta. bolj` znana_ kot kadetnica; _

Celje: vojašnicav mestu, vendar je to zgolj
kratkoročna rešitev,ker je predvrdena selitev

na lokacijo zunaj mesta;
`

Kranj: dosedanja vojašnica;
*več* e* Š:......s.::..nll"

'\ HUsevernemlrobü'th'a:W** ""` '

Vrhnika: na začetkuvojašnicaIvana Cankar-

ja, ob tem da je dolgoročnoza potrebe slo-
venske vojske. ustreznejsa in je za to tudi
predvidena zgornja vojašnicaIgnac Voljč-
<`rie;

Ilirska Bistrica: vojašnicav mestu, ob temlda
bi se vojaki raje preselili v spodnjovOjašmeo
(na Trnovo), če bi jo prenovili, saj je v zelo

slabem stanju;
'

Brežice: vojaškikompleks nekdanjega voja-
škegaletališču v Cerkljah;

Novo mesto: ker so vojašnicena treh mestih,
'bodo njihov 'obseg kratkoročno zmanjšali,
dolgoročnopa naj bi se preselili iz mesta;

Ajdovščina:vojašniceso tudi tu na več loka-

cijah, slovenska vojska pa bo dolgoročno
v eni izmed njih;

Bohinjska Bela: vojašnicav mestu.



Poleg teh bo slovunska vojska občasno upo- Podobno
rabljala še iojašnici na Blokah in v Pivki. pod
njenim nadzorstvom pa bodo tudi dosedanji
najpomembnejšivojaškipoligoni (Bač).Voj-
ska bo tudi obdržala vsa dosedanja vojaška
skladišča. V drugih slovenskih mestih pa naj
bi manjšedele vojašnicobdržali za potrebe
območnih `štabov.

je tudi v Novi Gorici. umrljsiiji
sekretariat za obrambo je zadnjih neka me-

secev dobešedno-zasut'sponudbamiinl ire'd-
logi za uporabo izpraznjenih vojaškiho jek-
iov. Na Goriškem je .IA namreč zapustila27

obmejnih stražnic.eno vojašnicoin objekt
posebnega vojaškegapomena. Sekretariat Za

obrambo se zdaj ubada z zadrego. po kakšnih
merilih naj bi izbrali številne ponudnike.`0d-
ločili so se celo za razpravo v občinski skupš-
čini. vendar zadrege niso mogli rešiti niti

poslanci. Resne težave je občinskim možem
povzročiloobvestilo obrambnega ministr-

stva, da oscm izpraznjenih objektov ne bo

mogočeuporabiti v civilne namene. Skoraj
vsi so namreč med tistimi. za katere je občin-
ski sekretariat dobil največponudb. Med nji-
mi je tudi vojašnicana Ajševici.V njej naj bi,
tako so vsaj načrtovali Novogoričani.dobila

prostore kmetijska šola. Minister Janša naj-
prej ni bil pripravljen prisluhniti goriškemu
načrtu. Ajševicoje namenil pokrajinskemu
štabuTO. Po vztrajnemu pregovarjanju pa se

je menda »omehčal«.ob pogoju, da jim No-

vogoričaninajdejo nadomestni objekt. To pa
bo težka naloga.

Konec novembra je obrambno ministrstvo
občinam poslalo seznam vseh potreb ob-

iiiambno-varnostnega področja in seznam

drugih interesentov za uporabo vojaškihne-
premičnin.ki je uradno še vedno Jlastnina
jug0slovanskega sekretariata za ljudsko
obrambo. Izkazalo se je namreč. da je za

uporabo vojaškihobjektov več interesentov.
kot je razpoložljivihobjektov. Med njimi naj-
demo posameznike. podjetnike. skupinedr-

Žavljanov.društva. podjetja. občine in posa-
mezna republiškaministrstva. kot so zunanje

ministrstvo. ministrstvo za šolstvo in šport.
nekateri gospodarski resorji in podobno. In
marsikje v Sloveniji so vsi ti interesenti trčili

ob interese uradnega upravljalca vojaškihne-

premičnin,ministrstvo za obrambo._Kjerse
križajotako različni civilno-vojaškiintereSI.
kaj kmalu pride do zamer in sporov. Ministr-

stvu za obrambo očitajo.da je postalo največ-
ji upravljalec in prekupčevalecz nepremični-
nami v Sloveniji in da si z visokimi najemni-
nami za nekatere vojaškeobjekte nenadzoro-

vano polni blagajno. V ministrstvu na te očit-

ke odgovarjajo. da so postali upravljalci
v skladu z 9. členom ustavnega zakona in da

pri ravnanju z vojaškimiobjekti v celoti upo-

števajovladna navodila. sprejeta v začetku

novembra. Miran Bogataj nam je zagotovil.
da se ves denar od najemnin steka naravnost

v republiškiproračunin da ga ne zadržujejo
na nobenem tajnem računu ministrstva. To je
mogočeres. pravi druga stran. in nekateri

poznavalci skrivnih poti državnegadenarja.
toda ta denar. seveda spet v skladu z'novem-
brskimi navodili vlade, gre v celoti nazaj na

ministrstvo za obrambo. kjer ga zaradi po-

manjkljive zakonodaje ministrstvo po lastni

presoji nenadzorovano uporablja.

Tudi v Brežicah niso najbolj zadovoljni. Ne

sprejemajo namreč predloga ministrstva. da

bi v nekdanjem domu JLA namestili območ-
ni štab TO. To bi bila. pravijo. prva vojašnica
v mestu. Objekt so medtem že začeli obnav-

ljati. vendar se še ne ve. komu in za kaj bo

namenjen. Negotova je tudi usoda tehnične-

ga remontnega zavoda v Breganskem selu,
kjer zdaj popravljajo vozila TO. Kako bo
z izrabo velikih proizvodnih dvoran. opreme
in drugih naprav. ne ve še nihče. Najmanj
težav je z letališčem v Cerkljah. Poleg učnega
centra bo. kot kaže.uresničena tudi brežiška

pobuda. da bi posamezni objekti in letališka
steza služili za civilne potrebe. Večina od 500
hektarov obsežnegakompleksa pa bo spet
namenjena za kmetijstvo.

Precej podobno je tudi v drugih slovenskih

krajih. kjer se križajointeresi lokalnih oblasti
in države. Poseben primer je Ljubljana. kjer
je mestna oblast obrambnemu ministrstvu

'

napovedala vojno. Mestna skupščinase je že
odločila.da bo sprožilapostopek za razvelja-
vitev ustavnega zakona. ki bivše vojaškeob-

jekte prenašav pristojnost republike. V me-

stu pravijo. da je bil ustavni zakon sprejet

Glede ponovne revitalizacije vojaških̀objek-
tov je položajpo posameznih slovenskihkra-

jih popolnoma različen. Tako so se denimo
na Vrhniki vse strani umin'le. in kot kaže.sta

obe strani v medsebojnih pogajanjih že,_razre-
šili večino spornih vprašanj.Tanki. ki vi'Spod-
njem delu tankovske vojašnicečakajona de-

litveno bilanco. bodo tako ostali tam 'do ma-

ja. e pa se slovenska vlada ne bo"'imela
s kom pOgovarjati o razdelitvi in boçisama
sprejela eiioslranski sklep. bodo tanki 'vojaš-
nic0' zapustili do konca leta. _V zgodnjem.
stanovanjskem delu vojašnicelvan Capkar
bo začasno učni center TO. ki naj bi fse
adaptaciji vojašnicelgnaca Voljča-Fric'žipo-
tem preselil tja. Denar za ureditev 'učnega

..centra v tejlvojašnicipa,_naj bi dobili
`:l prodaje .qudnjegadeląnekdanje ta I 'vskçim
s vojašniqeąqbimilwm-iiPrihodnie

'

'clo' itąhi'.
bila po sporazumu med občinskimi oblastmi
in obrambnim ministrstvom vsa vojašnica
lvana Cankarja namenjena civilni uporabi.
Nekdanji dom JLA. zdaj dom TO bo najela
občina in ga verjetno pozneje odkupila za

kulturne in poslovne namene. Območjetan-

kovskega poligona pa bo občina urbanistično
uredila in ga namenila za stanovanjsko
gradnjo. l

Slovenijo zapustila postopoma v treh letih,
med tem pa naj bi naredili tudi delitveno

bilanco. Mnenjem mestne politike so se km'a-
lu pridružilitudi urbanisti. ki nasprotujejo
stihijski razprodaji objektov in prostora. ki bi
se ravnala po čisti tržni logiki in tako obliko-
vala načrtovanjemesta in zaobšla strokq.
Zato zdaj v Ljubljani zahtevajo mestne kom-`

petence nad upravljanjem vojaškihobjektov
in poudarjajo-.idaibodo upoštevaliobrambne-.i
varnostne. . držaime..i`n . nacionalne ,interesu

-Argum'entom začasnosti določitve namembe
nosti ne verjame nihče. kajti jasno je` da-
bodo objekti razdeljeni enkrat za vselej.

| I

njem bodočih funkcij iz praznjenih objektov
in površin.predvsem v središču Ljubljane.
Ljubljanski županJože Strgar je ob napovedi

pri svojih zahtevah za pridobitev nekdanjih'
. j vojašnic,ki izhajajo iz naših pravic. vztrajali

Položajv Kranju je drugačen.V krapjsko

vselil kranjsko-tržiškiobmočni štabTO,'pred živijotu. ne pa tistim. ki v mestu samo gostu-'
dnevi pa še pokrajinski štab za Gorenjsko. jejo.«
Zdaj .obnavljajo še druge stavbe..tak) da
bodo do sredo marca nered za sprejem jjrvih
nabornikov. V Kranju sicer nasprotujejo te-

mu. da bi vojašnicouporabljali za po ebe

TO. občinska'skupščina'je 'v' ta' namen ,celo

razglasila demilitarizacijo kranjske` občine.
Vendar se v teritorialni obrambi ravna b po
navodilih obrambnega ministrstva. ,j -

v času pogovorov in predlogov. naj bi armada`

Skratka. mesto zahteva primat nad načrtova-
'

vojne za vojašnicedejal: »V Ljubljani bomo '

. _ 1

do konca. saj gre za objekte in zemljišča.'ki_'
v0jašnico.v kateri so obn0vili poškodolvanoso bili' od nekdaj last mesta. vrh vsega pa

"

stavbo poveljstva. se je že pred novim letom morajo nujno pripadati ljudem, ki` ves čas;

Zgodba o ljubljanskih vojašnicahse je prav-
zaprav začela veliko pred lanskimi junijskimi
dogodki. Vzdrževanjenapol praznih in slabo

vzdrževanihvojašniC'jepostalo tudi za nek-
danjo jugoarmado neracionalno. poleg tega
pa so bile ker so bile v središčumesta. nepri-
merne za vojaškipouk in vaje. Pred štirimi
leti je .IA sama dala pobudo za zamenjavo
nekaterihmestnih vojašnic,v zameno pa naj
bi dobila lokacijska dovoljenja za vojašnice'
zunaj mesta. Hkrati pogovori z JA pa so se
v Ljubljani pojavile tudi civilnodružbenepo-
bude o konverziji vojašnicv civilne objekte..
Pred dobrim letom je bil ustanovljen projekt'

'

Mreža za Metelkovo.'ki naj bi s pridobitvijo
prostorov vojašnicina Metelkovi ulici zaklju-
čil dolgoletni boj za prostor množice mladih
kulturnih ustvarjalcev.

Za mestno politiko še ni razčiščeno in s tem

zaključenoniti vprašanjelastninskopravnih
razmerij. Nekdanja vojaškabolnišnicaMladi-
ka in del vojašnicena Metelkovi sta bili last
mesta. vendar si je ta dva objekta država že
prisvojila in jima določila novo namembnost.
Mladiko je vlada namenila potrebam zuna-

njega ministrstva. na Metelkovo pa naj bi sc

preselila policija iz Trdinove ulice. Tudi vo-

jašniciob Roški cesti je vlada namenila malce

drugačnousodo kot mesto. Dobilo naj bi jo
ministrstvo za šolstvo in špon.Na ugovore
mesta je obrambno ministrstvo odgovorjalo
po vojaško- z molkom. Zato so na mestni

skupščinisklenili sprožitipostopek za razve-

ljavitev ustavnega zakona. mestna vlada pa
bo svoji skupščinina januarskem zasedanju
predlagala sprejetje gradiva o prihodnji plan-
ski namembnosti objektov in površinJA kot

dopolnitev dolgoročnegarazvojnega načrta
mesta. Tako bodo morali investitorji upošte-
vati določenonamembnost posameznih loka-

cij in objektov. mesto pa se bo izognilo siihij-
skemu razdeljevanju prostorov.

Prvil ki so začeli v Ljubljani razmišljatiadau-

gačninamemnosti vojaškihobjektov v središ-
ču mesta. so bili rota onisti znane Mreže za

mmm
nosti vojaških-objektov.ki so ga pripravili
v ljubljanski mestni vladi. Mreže za Metelko-

vo sploh niso omenili. Bratko Bibič. predsed-
nik izvršilnegaodbora Mreže za Metelkovo.
v zvezi s tem pravi: »Dejstvo.da gradivo ne

upoštevainiciative Mreže. za nas pomeni
presenečenje.Poleg tega nam kljub trimeseč-
nim prizadevanjem. ki so bila usmerjena na

mestno in republiškoraven. ni bil omogočen
oziroma dovoljen ogled nobenega vojaškega
`objekta _vmestnem središču.čepravje ravno

tak ogled pogoj. da lahko realno ugotovimo
ustreznost oziroma neustreznost prostorov
s stališčanaših programov. Menimo. da v sre-

dišče mesta ne sodijo upravne oziroma držav-

noupravne'lunkcije. saj se od vojske razliku-

jejo le po stopnji odprtosti navzven. ne pa

tudi kvalitativno.« Mrežo za Metelkovo. ki

povezuje številne posameznike in skupine ci-

vilne družbe. podpirajo številne kulturne.
izobraževalne in druge institucije. Slovenski

PEN poleg podpore projektu Mete ova izra-
i interese. da bi se z delom sv0je dejav-

nosti vključilv prostorski program projekta.



Dr. Slavko S lichal. dekan fakultete .za',
družbenevede. je tudi naklonjen pr'Ojektu
Mreže: »Menim. da je projekt Metelkovaena}

ključnihpobud. ki bi moraleuspeti.Država'
oziroma državne institucije'bl morale podpi-
rati pobude. ki prihajajo iz civilne družbe.
V procesu sprememb v Sloveniji je namreč
civilna družba igrala pomembnovlogo rn lZ

nje izhajajo številni sedanji oblastnrki.Če-
prav se s tega teoretskega vrdika vprašanje`
uresničitve projekta Metelkova Zdl morda

drobnjakarsko. pa bi ravno to pobudo lahko

'obravnavali kot neke vrste preskusnr kamen:

ali so današnjipotenciali civilne družbedo-

volj močni. da vzdržujejodemokracijo.. Po

mojem mnenju ključniproblem prejšnjega
sistema ni bil enopartijski sistemxamplakto.

da je bila ena sama stranka hkrati tudidrža-
va. Brez demokratične opozicije dľŽaVl..kljo

predstavlja civilna družba. se lahko_tudi več-

strankarski sistem sprevržev partijsko drža-
vo. Zato se mi zdi projekt Mreže za Metelko- I

vo zelo pomemben. Če ta projektne bi uspel.
bi bilo to zelo slabo znamenje.«

'

Znani sl0venski urbani sociolog in poslanec
ljubljanske skupščinedr. ľaxçl Gantar o spo-

rih med lokalno oblastjo in rcpub I 'o meni'
da je to dokaj normalno, saj gre za boj za

prostor. Kompleksi zelo dragocenih zemljišč
znotraj mestnih jeder, ki so bili prej last

armade. so pomembni tako za državo kot za

lokalne skupnosti, zato je razumljivo, da jih
država da težko iz rok. »Nesprejemljivopa je
to, da ministrstvo za obrambo, potem ko je
izbralo objekte, ki jih potrebuje, upravljanja
preostalih objektov ni preneslo na druge sub-

jekte. Tako je pOstalo eden največjihupravi-
teljcv in posrednikov z nepremičninami
v Sloveniji in dobilo s tem vir neodvisnih
dohodkov. Po mojem mnenju bi morali z za-

konom posečiin prepovedati, da obrambno

ministrstvo še naprej razpolaga s preostalimi
objekti nekdanje jugoslovanske armade.

Upravljanje teh bi bilo najbolje prenesti na

ministrstvo za varstvo okolja in urejanje pro-
stora, kjer bi se nedvomno laže dogovorili
z lokalnimi skupnostmi o razdelitvi. Prav ta-

ko so nesprejemljive trditve. da so vsi ti

objekti avtomatično državni. Treba bi bilo

pregledati njihovo zgodovinsko lastninsko
usodo.«

Številnispori. povezani z velikim premože-
njem, ki ga je zapustila jugoslovanska anna-

da v Sloveniji. kažejona to. da se je sloven-
ska oblast na razdelitev teh nepremičninsla-

bo pripravila. Ob vsem prahu, ki se je zadnji
mesec dni dvigal zaradi tega, kaže pritegniti
parlarnentarnemu odboru za mirovno politi-
ko, naj o zadevi razpravlja skupščina.saj gre
za interes velikega števila državljanovSlove-

nije.

Veso Stojanov in

dopisniki Dela

~

[Fora:
Jo
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' O vojaškihobjektihnaj
razpravljaskupščina

'

V Kranju so prepričani,da bi morala o spornih voja-
ških objektih razpravljatirepubliškaskupščina
RRANJ, 22. januarja - Razpiavo o nadaljnji uporahi nekdanjih
vojaškihobjektov je treba prenesti v republiškoskupščino.saj
v občinah teh zadev ni mogočerešili v dogovoru z ministrstvom za

obrambo. To so poudarili na današnjiseji občinskegaizvršnega

vojaškihobjektov.

»l'o vprašanje `smo zastavili

tudi v ponedeljek na sestanku

sveta v Kranju. kjer se še zlasli zapleta zaradi vojašnicein drugih
ohnova (izvaja jo 250 gradbenih
delavcev) in ali so za 450 obvez-

nikov na Gorenjskem potrebne
s predsedniki občinskih izvršnih i ki” 1" “'Ji'Š'l'CC(lm'ľll IU“Wökc
svetov v ljubljani. Republiška
vlada je lnla zelo zadržana. Re-

"

'no nam je bilo le, da bodo

< .se želje posredovali naprej.«
je na današnjiseji povedal Vla-
tlnnn' Mohorič. predsednik
kranjskega izvršnegasveta. Do-
dal je. da v ustavnem zakonu. na

katerega se skhcnje ministrstvo
`/.I obrambo. niso našli določila.
po katerem bi Imelo to ministr-
\Int \se pristojnosti nad nekdo`

njmn \ojasklnn objekti; Zato

v Kranju dvomijo o pravni ve-

ljavnosti njegove odločitve.

\v'ojasnieo v Kranju. ki naj bi

jo po sklepu občinske skupščine
tl.llllL'Il!il /a L`l\|illL' pollehe. /daj
obnavljajo Ill pripravljajo /a

sprejem rekrutov v mareu Na

\danasnd sen so se vprašali.ali je
sntnlrna lako ohse/'na In draga

l
še na Bohinjski Beli in Poklju-
ki). saj je bilo v vseh treh prej
približnotrikrat lohko vojakov.
Vprašaliso se tudi, ali smo res

tako bogati in ali ni ta čas denar-

ja potrebno tudi gospodarstvo,
sociala in drugo.

V kranjski občini je sporen tu-

di objekt nekdanjega vojaškega
obvcščevalnegacentra. ki ga je
JA na črno zgradila sredi polja
pri Suhi. Domačini predlagajo.
naj bi ga podrli in zemljiščezno-

va namenih za kmetijsko ohdela-
.

vo, kot so napisali tudi \ peneiji.
ki so jo poslali ministrstvu za

`ohramho. Tudi občina podpira
lak predlog. Kot pa so povedali
na `seji. se za vselitev v omenjeni
objekt že pripravlja ministrstvo

za notranje zadeve.

LADO STRUZNIK

l

l
!

ñ

PREJELI SMO bike-W

Odprtopismomestnernu
IS in mestnìskupščini`

V javnosti se je nedavno poja-"
vil predlog `programa novih 'na-

membnosti v' opuščenihvojaških
objektih v mestu Ljubljani, ki`ga
je sprejel IS SM Ljubljane in ki

ga bo predložilv razpravo oziro-
ma odločanjeskupščinina na-

slednjem njenem zasedanju.
V tem programu je vojašnicana

Metelkovi ulici, za katero se po-
teguje Mreža za Metelkovo
s svojimi umetniškimi,kulturni-

.

,

LIL a - -u .a - -

v,)LJ°'iIUñl-vcli;_l.

'
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.ml in drugimi prostorskinPFr'd"“
...; 4.4.'

'

'I-I IMA- 'na4.5.

menjena republiškiupravi. kom-

pleks pa 'bi bil odprt za javnost.
Ceprav smo tudi na naslov IS

SML oktobra 1991 poslali urad-
no pobudo, da se ta kompleks
nameni kultun' nasploh in pro-
storskim programom Mreže za

`Metelkovo posebej, selpredlog
prihodnje namembnosti do te

pobude-ne opredeljuje. S tem

kljub našim stalnim prizadeva-
njem še naprej puščaodprto`
vprašanjeodnosa IS SML do te-

ga projekta, ki ga` ne samo nje-
govi nosilci, _temve_č.tudidrugi
institucionalni in neinstitucional-
ni subjekti kulturnega in javnega
življenjaocenjujejqkot izjemne-
ga za nadaljnji razvoj mesta. ki

'e hkrati tüdi prestolnica repu-
like in ton`ščeživegaumetni-

škegain kulturnega delovanjain
življenja.

Hkrati s tem, da nam od mini-
strstva za obrambo Republike'
Slovenije vse do danes ni uspelo
izposlovati vstopa v vojašnicona

Metelkovi, kjer bi v spremstvu
gradbeniško,arhitekturno in

ekonomsko_.izurjenih oči lahko

ocenili, koliko prostori ustrezajo
našimçprogra'rnom,občutimotu-.

di-neopredeljenost IS SML kot

vse večjooviro strokovno izved-

benemu, ekonomsko realistične-
mu, razvojno naravnanemu,-člo-
veškostrpnemuin političnokom-

_

promisnemu usklajevanju različ-
nih interesov, ki se _zgoščajo
okrog vojaškihobjektov nasploh
in tistega na Metelkovi posebej.

Podpiramo prizadevanje me-

sta in 18 SML, da ima pri odlo-

čanjuo bodoči namembnosti vo-

jašnicvsaj toliko besede kot re-

publika - to sodi v resor zdrave

pameti - hkrati pa od njega tudi

pričakujemo,da 'bo 'z .veönmm
drosti in politične..odgovomosti.
kot morda nekatera republiška
ministrstva upoštevalcivilno-
družbene pobude prebivalstva,
posebno še. če gre za njegov
propulzivni del, od katerega je
odvisen tudi dolgoročnirazvoj
mesta in republike. Če bo mesto

Ljubljana po sklepu skupščine
na zadnji decembrski seji-'kandi-
diralo v Bruslju za prizorišče
»evropskegakulturnega meseca«
leta 1995 \- gre za prireditev, ki

poteka vzporedno s projektom
kulturne prestolnice Evrope in

katere promocijsko-marketin-
škegain tudi ekonomskega po-
mena ob siceršnjemkulturnem

verjetno ni treba posebej razla-

gati v- tem bo z uresničitvijo
projekta Metelkova morda ime-
lo odločilen argument več, da to

kandidaturo tudi dobi. Kajti gre
za projekt, ki je tudi v medna-

rodnem prostoru.' kjer je bil

predstavljen, zbudil veliko zani-

manje in naklonjenošt.
Zato, predvsem pa zaradi nas

samih. pozivamo IS SML ln

skupščinomesta Ljubljane, da se

pozitivnoopredelita do projekta
in pripomoreta k njegovi uresni-
čitvi.

'

'Za 10 Mreže za Mctelkovo:
Bratko Bibič
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endarle razplet?
Bo obrambno ministrstvo zaračuna/o objekte?

LJUBLJANA - MreZa

za Metelkovo, dobri dve

leti star projekt, v katere-

ga je danes vklquenih
vec kot 200 kolektivnih

in individualnih nosilcev

programov. in ki je bil za-

snovan z namenom, da bi

po izselitvi jugoslovanske

vojske prostore biVSe vo-

jaSnice na Metelkovi na-

menili za umetnostne.

mnoziCno-kulturne, soci-

alizacijske. manjsinsko-
politicne dejavnosti, oei-

tno prehaja v sklepno in-

20. Formalno moramo

poCakati le na prenos z

Bivša vojašniceno Metelkovi (Foto:

republiske na mestno ra-

ven.

Kot je znano, je odloci-

tev o namembnosti obje-
ktov po zapletih v mestni

skupseini prevzelo repu-
blisko ministrstvo za pra-

vosodje in upravo; objekte
je namenilo za potrebe
ministrstva za notranje za-

deve in mesta Ljubljana.
22. oktobra lani je bil s po-

mocjo kulturnega ministr-

stva sklican sestanek, na

katerem je bila doseZena

dokoncna razmejitev in

sprejet sklep, po katerem
bi ministrstvo za kulturo

in Mreža za Metelkovo

uskladila interes z me-

stom in zaCela z aktivnos-
tmi na lokaciji, ki je bila

predvidena z razmejitvijo.
V postopke usklajevanja
predlogov na predvladni
ravni je poseglo tudi'
obrambno ministrstvo. ki

se je sklicevalo na pristoj-
nosti oziroma procedure.
po kateri so oni predlaga-
telji resitev v zvezi 2 bo-

doCo namembnostjo voja-
skih objektov. Oblikovali

so posebno klavzulo. po
kateri so del objektov do-

delili IS mesta Ljubljana
za potrebe MreZe za Me-

telkovo. Stvari so na pnd
pogled torej neproblemati-
Cne, vendar se zapletajo
2e z vpraSanjem, ali name-

rava obrambno ministr-

stvo pri prenosu objektov
mestu zaraCunati doloce-

no ceno, ki naj bi jo v tem

primeru plaCala Mraza ali

pa bodo upostevalj nepro-
ñtno naravo projekta. Vec

o ñnanciranju.dosedanji
bilanci in morebitnih do-

konCnih razpletih (zaple-
tih) pa bomo verjetno vec

izvedeli na danaSnji tisko-

vni konferenci. (EI.R.)
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GLASOVI IZ TUJINE

Cristlicher Friedentdienst

(Krščanska mirovniška družba)
iz Zuricha meni. da je projekt
Mreže za Metclkovo eden naj-
boljšihnačinov za spremembo
namembnosti vojašnice kot

»nasilncgaprostora« v prostor.
kjer potekajo različne soci-

okulturne dejavnosti. Velik

pomen pripisuje vzpostavljanju
komunikacnjsko-kooperacijske
mreže. ki omogočaizmenjavo
izkušenj. informacij in drugih
»dobrin« med skupinami in

posamezniki. kar je tudi eden

centralnih ciljev Mrežinega
projekta.

Delovna skupina za turizem

in razvoj iz Basla v Svici pod-
pira skupna prizadevanja posa-
meznikov. civilnodružbenih gi-
banj in sku in. združenih
v Mreži. da pridobijo objekte.
ki jih je zapustila jugoslovan-
ska armada. Posebnega pome-
na pri uveljavljanju kulture mi-

ru in nenasilje je po njihovem
mnenju dejstvo. da bi se v teh

prostorih. ki so prej pripadali
vojski. zdaj srečevali različni

LJSIVLIHJIICIs področjaalterna-

V času. ko mlada slovenska država začenjasvoja'kulturno
promocijo v mednarodnem prostoru. ni mogočeprezreti dej-
stva. da projekt Metelkova zbuja pozornost in zanimanje tudi

v tujini. Mrežin projekt je kot civilnodružbena pobuda že po

svojem konceptu usmerjen na mednarodno kulturno prizorišče.
Mnogi člani Mreže za Metelkova se uveljavljajo na mednarodni

ravni. nekateri. zlasti ustvarjalci s področjaumetnostne produk-
cije. pa so že povsem vključeniv mednarodne kulturne tokOve.

Tuje institucije in organizacije. s katerimi sodelujejo. izražajo
naklonjenost projektu Metelkova.

tivne kulture. pripadniki novih

družbenih gibanj In skupin. ki

sicer živijo na družbenem

obrobju. Delovna skupina bo

informacije o Mrežinem pro-

jektu posredovala tudi drugim
švicarskim organizacijam. ki

sledijo načelom mirovniške

kulture.

Kulturwerkstatt Kaserne

(Kulturna delavnica Kasarna)
iz Basla predstavlja enega iz-

med že uresničenih projektov.
ki je po svoji zasnovi podoben
Mrežinemu. Zaradi različnih

dejavnosti (gledališče.ples.
glasba. igralnice za otroke.

ateljeji. svetovalne službe za

mladino. videoumetnost.

knjižnica.prostori za ženske.

Zbirališče za starejšeljudi.. .).
ki potekajo v prostorih nekda-

nje vojašnice.je Kulturwerk-

statt Kasarne postala baselski

kulturnosocialni center. Zave-

da se. da je nadvse pomemb-
no. da take pobude. kot je
Mrežina. uspejo. Zato Mreži

za Metclkovo želi. da bi lahko

uresničila vse svoje načrte.
Mreža je Kulturnopolitično

Mrežaza Metelkovaodmeva
druzbo (Kulturpolitische Ge-

sellschalt) iz Hagna v Nemčiji
zaprosila za strokovno presojo
projekta Metelkova. V odgo-
voru je ta ustanova. ki se že

petnajst let sistematičnoukvar-

ja s teoretično-analitičnimin

praktičnim posredovanjem
med kulturno politiko in nosil-
ci kulturne ustvarjalnosti in

pobud. zapisala. da so taki

projekti. kot je Mrežin. zelo

pomembni za pluralne. multi-

kulturne družbe sodobne de-

mokracije in za kompleksne
pokrajine urbane kulture. ka-
mor sodi tudi Ljubljana s svojo
okolico. Z uresničitvijoprojek-
ta Metelkova bi v Sloveniji na-

stalo socnokulturno središče. ki

bi se lahko enakopravno vklju-
čilo v komunikacijske. koope-
racijske in menjalne procese
med nosilci kulturne dejavno-
sti iz različnih evropskih mest.

regij in držav.

Pomena tovrstnih projektov
se zavedajo tudi v slovenskem

zunanjem ministrstvu. Dr. Di-

mitrij Rupel je v pogovoru
z mag. Bratkom Bibičem,
predsednikom izvršilnegaod-

bora Mreže za Metelkovo.

podprl projekt Metelkova. saj
je mednarodno delovanje ne-

vladnih organizacij. še posebej
kulturnih. neizogibcn element

v procesu vključevanjaSlove-

nije v Evropo.

TANJA GERKŠIČ
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V nekdanji vojašniciv Metelkovi bo kultumo-socializacijskosredišče

Kultura plete novo Mreže
lyłreža,ki ževključuje"okrog600 ljudi,Čakana dokončnisklepza vselitev

/

UUBUANA, Z0. - Pred kratkim m dve leti od ustanovne

skupščineMreže u Metelkovo. katere glavni cilj je pridobiti prostore za

delovanje svojih članov - udičnih kulturnih organizncü,skupin, posamez-
nikov in alternativnih gibanj. Kaže,dn jev teh dneh Mreže pred dokončno -.

uresničitvijosvojega Zorko Škvorje v imenu izvršnegaodbora za'.

Dnevnik pojasnil stališča in načrte Mreže.

- V zadnjem času seje pri uresni-

čirvi projekta spet zataknilo. saj re-

publiJka vlada odlai'a s sprejetjem
sklepa o dodelitvi prostorov. . .

»03. in to se nam zdi neodgo-
vorno. Lani smo imeli nekaj se-

stankov z državnimi organi. ki naj

.bi bili pristojni za opredelitev na-

membnosti vojašnic.Na teh sestan-

Icib so bili sprejeti sklepi. iz katerih

je jasno. da so bili Mreži dodeljeni
zaledni deli bivše vojašnicena Me-

telkovi. to je severna tretjina kom-

pleksa ob Masarykovi ulici. Ta si-

cer predstavlja. če gledamo
stavbno kvadraturo. samo petino
vsega prostora. ki je na voljo. Mi-

nistrstvo za kulturo je posebej pod-

5000 m' uporabnih pravnimi:

Kakšne dejavnosti v teh Slavbtlll mt-

'črtujetein kako boste organizirani?
»Predvidenih dejavnosti je ve-

Pľlo(kim/'mmi Mreže lunaküvnoailp-èliko.Naštel born le nekatere: med-
sti. ki naj bi se na Metelkovi izva-

jale. Na vladi pravijo. da so vzroki

za zastoj samo proceduralne na-

rave. zato vsekakor nadaljujemo
priprave za vselitev.«

- Koliko članov ima ta hip
Mreza, kakšni so kriteriji za član-

SIVO in kaldni bodo kriteriji za pri-
dobitev prostorov?

»Prostore bo rabilo približno600

ljudi. od tega jih je priblizno polo-
vica organiziranih v različne orga-

nizacije in skupine. Dosedanja kn'-

terija za članstvo sta bila dva:

redno plačevanječlanarine in ak-

tivna podpora Mrcži v obliki različ-

nih akcij. predstav, koncertov ipd.
Dodatni merila pri vselitvi v pro-
store. ki jih mora še potrditi blitnja
skupščinaMreže. pa bodo narava

in kakovost projektov. sposobnost
samolinanciranja in še nekaj dru-

gih.«
» Dnbtlt boste še." stavb oziroma

narodno informacijsko-dokumen-
tacijsko središče.restavracije z al-

ternativno prehrano. turistične

agencije. neprofitne prenočitvene
zmogljivosti (mladinski hotel).
umetniški ateljeji (Slikarski. foto-

grafski. modni. . .). art pubi. umct-

niškc dejavnosti. video in druge

dejavnosti 'zvoka in slike. koncerti.

plesne in gledališkepredstave ter

druge prireditve.. .

Predvideno je. da bi Mreta po-

stala nekakšen zavod z visoko stop-

njo samoñnanciranja.ki ne bi vpli-
val na programske sheme posa-

meznih članov. ampak bo samo da-

jal prostorske in druge pongc pro-

dukcije. Iz tega predela bi radi na-

redili tivahno socializacijsko in

kulturno središče. odprto tako za

naključneobiskovalce kot za lislc.

ki bi želeli v njem uresničiti svuj

projekt.«

w
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Pismo poslancem
mestne skupščine
Spoštovaneposlanke.'spoštovaniposlanci!

V kratkem se bo med vprašanji.o kater.h

boste morali odločati. znašel tudi projekt
Mreže za Metelkovo. O njem sicer že več
mesecev razpravljajo in poročajovsi mediji.
vendar se nam je zdelo prav. da Vas še

posebej in zelo na kratko seznanimo z.vsebi-
no in pomenom tega. za ljubljansko in. slo-

vensko kulturo bistvenega načrta.

Morda bodo naše željelažje.razumljive. če
Vas spomnimo na čase. ko Ljubljana še ni

imela Cankarjevega doma.'Tudi takrat je bilo

slišati veliko besedi proti. češ da je za naše

glavno mesto predrag. prerazkošen.prena-

pihnjen in vendar bi bili danes brez te ustano-

ve prikrajšaniza številna gostovanja vrhun-

skih tujih umetnikov. pa tudi slovenski

ustvarjalci ne bi imeli tistega osrednjega me-

sta. kjer njihovi nastopi pomenijo čisto nekaj
drugega kot v manjšihhišah. Kaj pomeni
vsem slovenskim in posebej. ljubljanskim
obiskovalcem. pa tudi vemo! Cankarjev dom

že zdavnaj niso več le dvorane. temveč po-
sebna publika in čisto posebni. višjikriteriji.

Projekt Mreža združuješe veliko širši krog
ustvarjalcev nove kulture in je za povezavo

Ljubljane s kulturnimi središči Evrope ravno

tako ali še bolj pomemben. V Mreži je že
danes združenih okrog dvesto društev.

ustvarjalnih skupin in posameznikov (vsega
skupaj okrog 1000 ljudi!). ki v projekt skoraj
že dve leti vlagajo vse svoje energije. veliko

neplačanegadela in pogosto celo lasten
denar. ~

Večina _članov je sicer ustvarjalcev z vseh

umetnostnih podrOčij.vendar Mreža ni ome-

jena le na to: projekt uveljavlja in združujena

nov način kulturo. socializacijske dejavnosti.
proizvodnjo in poslovnost. Cilj te vedno več-

je združbe je ustvariti povezavo različnih točk
oziroma prostorov na ravni mesta in pred-
stavljati rezultate v drugih evropskih mestih.
ki jim je taka oblika kulturnega-delovanja že
domača.

Projekt Mreža je prvi tak organizem pri nas.

ki združujevse elemente urbane kulture. ti
bodo. povezani med seboj. tudi finančno

omogočalidrug drugega. Raznorodne dejav-
nosti od izdajanja revij in galerijskih in gleda-
liških projektov do storitev. kar pomeni. da

za Ljubljano ne bodo večja.temveč manjša
finančna obremenitev. kot bi bile v primeru.
če bi vsaka zase isakala in terjala denarno

podporo.

Mesto je toliko vredno. kolikor je znano po
svetu. To potrjuje primer Neue Slowenische
Kunst. ki je v osemdesetih letih zbudil zani-

manje za Ljubljano po Evropi in Ameriki.

Potrjuje ga
- danes - fenomen Pandur. ki

daje Mariboru sloves najbolj ambicioznega in

prosvetljenega slovenskega mesta (Ljubljana
je trenutno v njegovi senci). Mreža bi. s tem

ko bi dobila prostore. lahko omogočilakre-
ativni razcvet nove urbane kulture. katere

jezik je razumljiv v razvitem svetu. postala bi
izhodišče za prodor najboljšegav sprotni
ljubljanski ustvarjalnosti v svet in prek števil-
nih zvez njenih članov tudi kraj. kjer bi po-
dobni projekti iz drugihmest dosegali Ljub-
ljano in njeno publiko. In ne nazadnje: če naj
Ljubljana zaslovi kot univerzitetno mesto.

mora odpreti'svojega duha najsodobnejšiin

najbolj živi kulturi.

Kako pomemben je projekt. o katerem vam

pripovedujemo. pričajotudi izjave podpore.
ki smo jo dobili doma in po svetu. Zoran
Kržišnik. direktor`Mednarodnegagrafičnega
in likovnega centra. ki je v petdesetih letih
z organizacijo Grafičnegabienala prvi poskr-
bel za prodor imena Ljubljane v svetu in torej
dobro pozna vlogo ter pomen takšnih projek-
tov (pa tudi težave.ki jih je potrebno prema-
govati). je med drugim napisal. da je u.. . . .v

težki situaciji. kakor je današnja.pobuda
Mreže za Metelkovo. projekt. ki ga je- treba

upoštevatinadvse resno. kajti ravno mlajši
ustvarjalci so tisti entuziasti. ki jih težke druž-
bene razmere ne bodo ustavile in ne bodo

dovolili. da bi slovenska umetnostna produk-
cija zstonila v pozabo. temveč so se priprav-
ljeni z minimalnimi sredstvi boriti za razcvet.

ne pa za zaton slovenskega kulturnega doga-
janja«.Doktor Slavko Splich'al. dekan Fakul-
tete za družbene vede. pa--fneni. da ». . .je
projekt Metelkova ena ključnihpobud. ki bi
morale uspeti. Država oziroma državneinsti-

tucije bi morale podpirati pobtlde. ki prihaja-
jo iz civilne družbe.. . . Zato se mi zdi projekt
Mreže zelo pomemben. Če ne bi uspel. bi
bilo to zelo slabo znamenje«.

Ne bi Vas rad zamoril z navedbami. zato

naštejmole še nekaj najpomembnejšihljudi
in ustanov. ki so kot javne osebnosti in tudi
osebno podprli željoMreže. da dobi prostore
v eni od nekdanjih vojašnic_.

Andrej Bremec. ravnatelj 'Srednje šole za

oblikovanje in fotografijo. dr. Iztok Saksida.

predstojnik oddelka za sociologijo na ljub-
ljanski Filozofski fakulteti. Andrej Inkret.
dekan AGRFT. slovenski center PEN in nje-
gov predsednik Boris A. Novak. Društvo
arhitektov Ljubljana. Društvo 'slovenskih

skladateljev. Slovenski kulturni zbor. Christ-
liche Friedensdienst iz Züricha. Kulturpoli-
tische Gesellschaft iz Berlina. Kulturwerk-
statt iz Basla. delovna skupine Turizem in

razvoj iz Basla. Ueli Mader z baselske uni-

verze in drugi.

To so sicer pomembna imena in njihova pod-
pora nam je dragocena. saj govori o pravilno-
sti našegaprojekta. ln vendar nas nihče med

njimi ne more podpreti tako zelo kot prav Vi

osebno-.n- .saj s svojim glasom pri odločanju
otpľ'ihodnoui-vojašnic.lahko .omogočitenaše.
dC'IOj` it`..t",\|". 'I'. --" u '

v --.'

Vaša podpora bo dobrodošla še posebej v na-

slednjih dneh in tednih. ko se bo dokončno
odločalo o usodi bivših vojašnicin s tem tudi

0 usodi naših prizadevanj. P0 predlogu. ki ga

je pripravil Zavod za urbanizem mesta Ljub-
ljana v sodelovanju z mestno vlado. je čla-
nom našegadruštva v celoti namenjen le del

objekt0v na Metelk0vi. Zal ne le. da gre` za

najslabšeohranjene objekte v kompleksu te

vojašnicein da kvadratura le-teh po izvede-

nih raziskavah pokriva le dobrih |0°/o naših

potreb (pri čemer prostori niso primerni ne

za potrebe slikarjev. ne kiparjev in ne gleda-
liščnikov. ki so v Mreži številčno najbolj' za-

stopani). temveč je. kot smo izvedali iz zane-

sljivih virov. del teh objekt0v namenjen tudi

skorajšnjemurušenju.Za nas so mnogo pri-
mernejšitisti objekti ob Metelkovi. ki so po

obstoječempredlogu namenjeni Ministrstvu

za notranje zadeve. enako ali celo bolj pa del

objektov ob Roški cesti (vsi objekti nizke

gradnje ter vsaj del bivšegavojaškegaso-

dišča).

Upamo. da boste naše pripombe na izdelan

predlog sprejeli z razumevanjem in s. tem

prispevali k uresničitvi enega od najbolj am-

bicioznih kulturnih projektov v Sloveniji.

Dovolite nam. da na koncu opozorimo šena

temeljno strateško usmeritev našegaprojek-
ta. ki je samofinanciranje in torej neobreme'-
njevanje proračuna.Zavedamo se. da je prt-

hodnost kulture v njenem kvalitattvnem po-
vezovanju s podjetništvomter poslovnostjo
in verjamemo. da imamo ljudi. ki so se s tem . _.

velikim izzivömsposobni enakovredno sooči-

ti in spopasti.

Hvala v našem in v imenu Ljubljane!

Društvo Mreža za Metelkovo. Ljubljana
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ngeza se ne strinja'
povsem s predlogom
Po predlogu o razdelitvi nekdanjih objektov .IA bi v

ostala večinaMrežinih potreb nepokritih
LJUBLJANA, 5. marca - Strokovne službe mesta Ljubljane so

v sodelovanju z mestno vlado pripravile predlog o namembnosti
nekdanjih vojaškihobjektov v Ljubljani. V predlogu je med drugim
predvideno, da Mreža za Metelkova dobi dei vojaškegakompleksa
na Metelkovi ulici. in sicer 2300 kvadratnih metrov.

Vendar pa Mreža.ki zdntžuje"
približnodvesto društev.civilno-
družbenih gibanj. skupin in po-
sameznikov s področjakulturne

l ustvarjalnosti. meni. da pre'dlog
'zadovoljuje le deset odstotkov

minimalno izraženih potreb
Mreže. Poleg tega Mreža po-

? udarja. da prostori. ki naj bi jih
dobila, niso primerni za- umet-

nostno produkcijo. s katero se

ukvarja največMrežinih članov.
Nekateri prostori V'vojašnicina

Metelkovi sicer ustrezajo zahte-
vam Mreže.vendar pa naj bi bili

po .predlogu namenjeni drugim
institucijam in organizacijam.

Ker Mrežaza uresničitev svo-

jega projekta. še zlasti m izpelja-
va ekonomike samotinanciranja,
potrebuje določen tip in število

prostorov. ki so primerni za so-

ciokultume in komercialne de-

javnosti. pričakuje.da bodo pri-
stojni oblastni organi upoštevali

njene želje. potrebe in pri-
pombe.`

TANJA GERKŠIC

BARANTANJESE JEZAČELO

Vo”,íašnicje remalo
mestnim-predlogomo namembnosti.: se_:začenjaprocedura

UUBUANA.-_4. marca - Strokovne službe mesta Ljubljane' so

pripravileprediog za izrabo nekdanjih objektov JAin morebitnih

drugih izpraznjenih prostorov. Namestno upravo je prispelo '67

prošenj.poleg tega pa želi nave prostore tudi republiškauprava.
Mestni izvršni svet bo predvidene *nove namembnosti izpraznjenih'
objektov vključi]v spremembe dolgoročneganačrta mesta in občin.
S tem so sprožilidolgotrajno procednro, saj bodo morali osnutek

najprej uskladiti, sledili bodo javna razprava. sprejetje osnutka
v"vseh skupščinahobčin in mesta Ljubljane, izdelava predloga'in
njegovo sprejetjeva enakem postopku. '-

'

,
Zahteve republiškihministr-

stev bistveno resegajo površi-
ne; ki so jih meliiv Ljubljani
doslej. menija na mestu. Tako

na primer želi ministrstvo za na-

tranje zadeve -kar 10.000 kva-

dratnih metrov več..kot jih ima'

zdaj.
'

Poleg tega se prostorske
ZahteVe nanašajosamo na nepo-
sredno delovanje ministrstev, ne-

pa tudi na državne ustanove. za-

vode in službe..ki so republiške-
ga `pomena.`. Na. meštni ravni

imajo zatorej precejšnjepomisle-
ke.: kar zadeva ravnotežjemed_
naraščajočoadministracijo in.

drugimi mestními'dejavnostmi..
Ker ima Ljubljana-le 300.000

prebivalcev. bi~ponišenoravno-.

težjegotovo negativno vplivalo
', i

.

.
._

v

\
_

na socialno_podobo in gospodar`-
sko', moč_ mesta. Po drugi strani

pa se na mestni upravi zavedajo.
da lahko državne ustanove
ugodno vplivajo na razvoj `po-
slovnih dejavnosti. Žal pa mesto

nima niti dovolj prostora niti ab-

jektov. s katerimi bi lahkohitro

zadovoljili prostorske potrebe na

navo nastale države. Zato pred-
lagajo. naj bi se nekatera mini-

strstva izselila iz Ljubljane.
'Nobeno ministrstvo. ki je za-

prosila za nove prostore. se ne

odpoveduje izpraznjenim stav-

bam po selitvi. V njih namerava-

jo bodisi naseliti nove republiške
ustanove ali pa naj bi z izkupič-
kom od oddaje preuredili nove

prostore. V interesu mesta pa je.
da se jim po izpraznitvi _vrnejo
objekti mestnega pomena. pred-
vsem zgodovinski in spomeni-
škovarstveni. kot so Kazina.

Grubarjcva palača. Virantova

hiša in Galetov grad.
Na mestni upravi tudi menijo.

da bo z reorganizacijo mestnih
in občinskih uprav na voljo VClI-

ko prostora za upravne. kultur-

ne in poslovno-komercialne de-

javnosti in bi lahko optimalneje
rešili prostorske stiske različnih

. s .

DJF! 6` 'S '(1..

'

usklajevanja - Mesto svari pred naraščajočodržavnoadministracijo
ustanov v` Ljubljani. Mestne

strokovne službe pa 'z obžalova-

njem ugotavljajo. da na razpore-
ditev prostora za TO in ministr-

stva za obrambo ni bilo mogoćc
vplivati. _tako da bo obrambno

O Mestni predlog za začasno

uparabo vojaškihobjektov pred-
videva: v vojašnicina Roški naj
bi bili prostori Zgodovinskega
arhiva Ljubl'ana, Arhiv RS.
Knjižnica,0. upančiča,Inštitut
za' novejšozgodovino. srednje
šole;v'Mladiki: ministrstvo za

žunanjezadeve in ministrstvo za

šolstvoin šport.po drugi različi-

`ci1`pa`:, Univerza v Ljubljani.
`Akadeinljaza likovno umetnost

'.- 'oddelek za oblikovanje in na-

ve aitemativne visoke šole; vo-

-jašnica`ob Ljubljanici: materin-

ski dom, prenočiščaza brezdom-

cè',Društvo civilnlh invalidov.
Društvo za boj proti sladkorni

bolezni, Društva slepih in slabo-

vidnlh, usposabljanje za psiho-
socialne službe,Program TEM-

PUS. ..škofijskiKaritas; hotel

JA: mladinski hotel. mladinski

kulturni center. Popotniškadru-

štvo Erazem; Metelkova: UNZ

Ljubljana. prometna policijska
postaja, policijska postaja Cen-

ter. muzej organov za notranje
zadeve. policijska godba. Mreža
za Metelkova.

ministrstvo na Vojkovi in Dimi-
čevi ulici v soseščini visokošol-
skih inštitucij.srednjih šol in ru-

ziskovalnih inštitutov.

NINA KOZINC

vnłr



Dvojnaštevilka
M'zina v novi

preoblekibaq-73_
Pri M'zinu, glasilu Mreže za

Metelkovo, napovedujejo am-

bicioznejšikoncept tednika

LJUBLJANA. 6. maja - Te

dni poulićniprodajalci ćasopisov
in v nekaterih knjigarnah proda-
jajo novo dvojo številko M`zina.

glasila Mreže za Metc|k0vo. No-
\'21 številka opušćasv0jo prvotno
biltcnsko obliko in nakazuje am-

'

bicioznejšikoncept - Želi posta-
ti mestni kulturni časopis.ki bi

izhajal vsak teden.

Tako že novi M`zin ponuja šir-
še teme. ki pa so prvenstveno še

vedno namenjene bralcem
- Članom Mrezc za Metelkovo.

Kajti »uredništvu gre za pretok
informacij tako zunaj kot znotraj
Mreže. k sode|0vanju pa vabi

mlade publiciste. S tem želi obli-

kovati neobremenjcn in neodvi- .

sen pristop k obravnavanju tega .

kompleksnega projekta.«
Avtonomna uredniška politika

M'zina naj bi odsevala vso raz~

lićnost skupin. ki so vključene
v projekt Metelkova. septembra
pa nameravajo izdati mednarod-

no številko v angleščini.s katero

bodo predstavili Mrczo v tujini.
N. K.
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Izpraznjenevojašnice
propadejo, minister pa nič

'

Kompleks na Metelkovi vorujefo le dvo pol/cisto
- Ceprav problem pra-

~

znih vojaSDic na obmo-

Cju Ljubljane prisoten
2e dobro leto dni, se Se

ni premaknil z mrtve

tocke. Dejstvo je, da Ca-

kanje'na razdelian po-

godbo z bivšo Jugosla-
vijo, na kar se sklicuje
republisko ministrstvo

za obrambo, ni ravno

pragmatiCDo.
V vsakem primeru

bodo vojaSnice ostale

tu, saj jih'nihCe nika-
_

mor ne bo odpeljal, in'
'

Ce bomo 2e komu kaj`
d012ni, bomo to kom-

penzirali na drug na-V

Cin.

Analize pa kaZejo, da

je vecina teh objektov
tako ali tako last mesta.

Verjetno bo potrebna
korekcija ustavnegaza-
kona in izvedbenih

predpisov, .saj je zdaj

MILEJOVANOVIC

po mnenju mestnega
sekretarja za obrambo

Janeza Soernika vse

bolj ali manj odvisno
od volje republiskega
ministra za obrambo.

Ljubljani pomeni
mestna lastnina tako.
rekoc temelj za funkci-

oniranje mesta. Tako

tudi iz urbanistiCnega
vidika, pa nadzora nad
prostorom.-Ljubljana
ima malo moZnosti za

Siritev navzven, zato bo

potrebno iskati nov

prostor v mestu.

Seveda so 2e pripra-
vili nekaj naCrtov, kaj
naj bi storili z objekti.
Mestni sekretariat za

obrambo jih je skup-
scini predlozil Ze fe-

bruarja. vendar tej o

r

njih ni uspelo ąažprav-
ljati.

'
`

Na Kodeljevem naj bi

naredili stanovanjsko-
poslovno in konzularna

Cetrt, ki jo Ljubľjana
nujno potrebuje; za Be-

zigradom bi se obmocje
vojašniceLjubo Sercer

in stadiona po odstrani-
tvi Crpalke zaokrozilo v

ogromno stanovanjsko-
poslovno Cetrt; za Mla-

diko je veliko zanima-

nja pokazal sekretariat
za izobraZevanje in kul-

turo; na Metelkovi Zeli

svoj prostor pod so`n-

cem MreZa za Metelko-

vo, vendar so tu razli-
Cna staliSCa tudi znotraj
mestnih oblasti. Vsi ti

naCrti se ujemajo z dol-

gorOCnimi naCrti razvo-

ja mesta Ljubljane.
Objekti niso vzere-

vani, in zato propadajo.
Mesto pa bi lahko z

majhnimi stroškizago-
tovilo vsaj to, da_bi jih
vzerevali. Del stavbe
na Metelkovi, ki naj bi

bil namenjen Mrezi za

Metelkovo, je' tako do-

bro ohranjen, da je po-
trebna samometla in

prostore bi lahko zaceli

uporabljati. Zdaj pa po

nepotrebnem,-pravi ja-
nez Soernik, stojijo
prazni in propadajo.

Poleg tega je treba

objekte varovati. "No-

Cem sicer omalovaZeva-

ti dela policistov, toda,
Ce vemo, da ves kom-

pleks na Metelkovi v_a-

rujeta le dva policista,
ni treba izgubljati be-

sed,
"

dodaja mestni se-

kretar.


