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Kovačič Dimitrij: Protest zaradi neresnic. Soboma priloga Dela, Ljubljana, 18.2.1994.

ŠtamcarD. Miha, Sever Jani, Videmšek Boštjan:Mreža brez Metelkove. Mladina,
Ljubljana, februar / 1994.

"Frka" na Metelkovi. 2.3.1994.

Zlobec Marijan: Bo muzej na Metelkovi?. Delo, Ljubljana, 3.3.1994.

ŠtrukeljBrane: Proračun,demokracija in Metelkova. Delo, Ljubljana, 3.3.1994.

I.B.: "Metelkovci" imajo težave tudi kar sami s seboj. Delo, Ljubljana, 12.3.1994.

Murko Eva (pisma bralcev): Podpora mestni vladi v Ljubljani. Delo, 12.3.1994.

Kovačič Dimitrij: Še:Proračun,demokracija in Metelkova. Delo, Ljubljana, 16.3.1994.

MegličAndrej, ŽitnikIgor: Bo muzej na Metelkovi? Sobotna priloga Dela, 1994.

Furlan Mojca: Mrežina ovadba zavržena. Dnevnik, Ljubljana, 13.6.1994.

H. VogričSonja: Rušimo, kaj nam pa morejol. Dnevnik, Ljubljana, 15.6.1994.

Karneža Biserka: MZM se mora izseliti. Slovenec, Ljubljana, 18.6.1994.

D. ŠtamcarMiha, Sever Jani: Selektivno razdejanje. . .1. Mladina, Ljubljana, julij
/1994.

Hren Marko: Gospod Kovačič! Mladina, julij / 1994.

B.K.: Sosedje Metelkove ogroženi.Slovenec, Ljubljana, 5.8.1994.

Karneža Biserka: Svoboda proti svobodi drugih ljudi. Slovenec, 5.8.1994.

ŽolnirNevenka: Mavrica sije, nesnaga bije. Slovenec, Ljubljana, 11.8.1994.

Lampret Tadeja: Mavričarjipospravite nesnago! Dnevnik, Ljubljana, 12.8.1994.

Biščak Jože:(R)evolucija pacifizma v militarizem. Delo, Ljubljana, 8.10.1994.

D. ŠtamcarMiha, Sever Jani: Novice 2 Metelkove. Mladina, Ljubljana, oktober/ 1994.



l'lau'r lmlislav: l'o volitvah vlada narodne enotnimi? Sobotna priloga Dela,

Ljubljana. [0.12.1994.

LM.: V požaruna Metelkovi eden mrtev. Slovenec, Ljubljana, 12.12.1994.

K.l).: Umrl v požaru,ki je izbruhnil na Metelkovi. Delo, Ljubljana, 12.12.1994.

A2.: Umrl zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom. 11.12.1994.

Vipotnik Miša: Opomin iz Metelkove ulice. Dnevnik, Ljubljana, 12.12.1994.

KameZa Biserka: Quo vadis, Metelkova? Slovenec, Ljubljana, 1994.
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Protest zaradi

neresnic
Vsobotnem Utripu na TVSlo-

venija, dne 12. februarja je novi-

narka Barbara Zrimšek porothla
med drugim tudi o dogodkih
v Ljubljani. Pri tem je navedla

vrsto neresničnih podatkov, na

podlagi katerih je bil njen ko-

mentar popolnoma zavajajoč.
je novinarka to napravila name-

noma, potem ne bi smela biti biti

zaposelna na osrednji slovenski

televiziji, pačpa naj jo zaposli
političnastranka za 0 ravljanje
političnepropagande. pa je za

lažnive podatke nekje slišala,naj
jo uredništvo pouči,da je treba

vsak podatek preveriti in ga po-
tem objaviti.

Pa preidirno k dejstvom.
_

" “31 5532.?"-se tem ra ot e

zapMetelkovoude ežen pri nasil-

nem vdoru in zasedb' vojašni
ki je last Mesta Ljubljane.
nasilním predstavlja kaz-

nivo dejanje. Tudi javno se je
KUD na takratno dejanje odzval

in zasedbo podprl, torej podprl je
kaznivo dejanje.

'

lzgovor za takratno zasedbo,
ki pa se šele v zadnjem asu stal-

na ponavlja, češ da so z zased

preprečilinezakonito rušenjej
gereseín.Po sedaj veljavnih ro-

storskih dokumentih so ti obje ti

////////////////////////
a. -'

/

dejansko predvideni za rušenje,
tako da morebitno rušenjene bi

bilo protizakonito,temvečbi -

svet, čepravbi bil kot

upravičento storiti, ni iz-

vaj nobenih rušenj.̀Vresnim

*IE-MMu t . Vendar pa kljub temu

12%?
W
`be na eznih ob 'ektih, ki so

jih' morŠapovzročilisami člani

Mreže,zato da bi bilo opravičilo
u zasedbo.

Hkrati ko je novinarka name-

nila čas za predstavitev nedovo-

ljenega in nepn'javljenega javne-
ga shoda KUD pred Ma 'stra-

. . . ..

U . nm.

vzven'z a 0. je ni"

birokracija preprečilaSlovenske-

mu etnografskemu muzeju prev-
zem objekta, do katerega ima na

podlagi sklenjene pogodbe z dr-

žavnim ministrstvom vso formal-

nopravno pravico.
2. Ob poročanjus parlamen-

tarne preiskovalne komisije je
novinarka omenjala nepravilno-
sti pri poslovanju mestnega izvrš-

nega sveta, pri čemer ni izhajala
iz dejstev, pač pa iz nekaterih

izvajanj posameznih članov ko-

misije, ki tako kot kadija tožijoin
sodijo. Gre le za tiste člane komi-

sije, ki jim je nekdanja partija
vtisnila neizbrisen pečatin tega
ne morejo izbrisati niti vsa različ-

.una “avtu . ....

na imena strank, v katerih so

sedaj.
-S tem grobo zlorabljajo institut

parlamentarne preiskave, v kate-
ri naj bi se proučevaloverodo-

stojno gradivo in ne.časopisne
čenče kot v našem primeru, kjer
ni ustreznega gradiva. Takega
gradiva pa je po tožilstvih precej
o kar nekaj slovenskih občinah,
vendar to za parlamentarno ko-

misijo očitno ni zanimivo.
3. Novinarka je tudi neresnič-

no poročalao porabi soa'alnega
stanovanjskega fonda za nakup
stanovanj, ki naj bi jih mestna

vlada razdelila različnim funkci-

onarjem. Resnica a je, da so

bila sredstva za socralna stanova-

nja vedno porabljena za pravi na-

men. pa so trenutno blokira-

na, zaradi česar je nakup novih

stanovanj ustavljen. Blokado
sredstev so povzročileljubljanske
občine,ki so prek sodišča izpo-
slovale začasno odredbo o bloka-

di teh sredstev vse do pravno-
močnosti spora o lastništvumed

Mestom Ljubljana in občinami.
Če te blokade ne bi bilo, bi reše-

vanje stanovanjskih stisk social-

nih kategorij prebivalstva teklo

nemoteno naprej, ne ede na

bodoči izid 5 na o lastništvu
med mestom in občinami. Tako

pa so ljubljanske občine s tem

zavrle soa'alno stanovanjsko po-
litiko v Ljubljani.

Mesto Ljubljana razpolaga po-

leg tega tudi z določenim fondom

stanovanj, namenjenim za potre-
be pomembnih in perspektivnih
ljudi, ki živijov Ljubljani. V ta

namen po veljavnih kriterijih
Mesto Ljubljana taka stanovanja
tudi dodeljuje. Nikoli doslej v ča-

su sedanjega izvršnegasveta pa
ni prišlodo porabe socialnega
fonda u kadrovske potrebe in
tudi ne obratno.

DlMITRU KOVAČIČ,
sekretar mestnega sekretariata

za občo upravo

V Leskovcu po
anglesko!

V Leskovcu se že leta nič ne

dogaja_ob slovenskem kulturnem

_

u (pa tudi sicer je precej
velikomrtvila). Letos so pa otro-

cr ramein po hišah vabila (sicer
brez letnice, tako da vabilo nima
»arhivske« vrednosti) in v večna-
menskem prostoru osnome šole

v_ide'skovcu
se je'zbralo res veliko

u .

Pozdravni nagovor-govor je
imel g. Danilo Siter, bolj povze-
tek govora prejšnjivečer ge. Mi-
lene Zupančičevena TV, a vse-

eno, dobro. Nastopili so učenci
osnovne šole Leskovec, glasbene
točke so izvajali učenci glasbene
šole Krško, nastopil je tudi zbor-

ček predšolskihotrok (vrtec), m-

nimiv je bil nastop skupine z Ur-

ško in podvodnim možem (poh-
vala učiteljici),bili so recitatorji,
na koncu pa tudi Leskovčki ok-

tet. Kar bogat program!
Pred njimi mešani mladinski

pevski zbor pod »vodstvom« g.
D. Siterja z kitaro. Vse lepo in

prav, samo na prireditvi, priprav-
ljeni ob kulturnem prazniku, naj

s`
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MREŽA
I Metelkova, mestna oblast In obramba

BREZ METELKOVE
Mesto Ljubljana si lasti nekdanjo vojašnicoJLA na Metelkovi, ki je po odločitvirepubliškevlade in po sklepu
s/azpščinemesta Ljubljana namenjena policiji ter M reži za Metelkovo. Vlada mesta Ljubljana jo očitno,

potem ko jo je - zdaj je to že jasno - sama začela rušiti,skušabrez kakršnekolipravne podlage dobiti v last od

ministrstva za obrambo, la` mu je žepodarila več kot štiri milijone mark vreden učni center na Igu.

Objekti na Metelkovi v Ljubljani so bili

objekti jugoslovanske vojske in so še vedno

del premoženja,o katerem se bo odločalo pri
delitveui bilanci, njihov pravni položajpa naj
bi urejala evropska konferenca o nasledstvu

nekdanje države. Praviloma se ravno zato sta-

tus objektov ne bi smel Spreminjati do končne
ureditve bilance. Vlada Republike Slovenije
je objekte leta 1991 sicer prepustila v uprav-
ljanje ministrstvu za obrambo, vendarjc aprila
1992 sklenila, da dve tretjini objektov vojašni-
ce na Metelkovi dobijo ministrstvo

ustvarjalni center Ljubljane z zanimivim pro-

gramom«.
4. marca 1993 so se na 21. skupni seji

zborov skupščinemesta Ljubljana zbrali pos-
lanci in s sedeminštiridesetimiglasovi za med

drugim izglasovali naslednji sklep: »Slatpšči-
na mesta Ljubljane ocenjuje, da je območje
bivše vojašniceJLA na Metelkovi pomembno
za razvoj tega dela mesta, zato: predlaga vladi

Republike Slovenije, da se za potrebe UNZ

določi druga ustrezna lokacija, območjevo-

jašnicena Metelkovi pa da na

za. notranje .zadeveoziroma lju- Mesto Ljubljana voljo za potrebne programe
bljanska policija, policijska zdra- je vedela za mesta Ljubljane (kulturni pro-
vstve 1 'b' -

v - -

' `

na s uz a, skupna uprava,
rusenje Objektov grami, mladinska mednarodna

muzej UNZ in policijska godba.
Tretjina, konkretno severni del vo-

jašnice,pa republiškevl'adeni zani-

mala in je sklenila, da jo mesto

lahko odkupi, ustrezno zamenja ali

pa vzame v najem. Kasneje je re-

publiškavlada severno tretjino vo-

jašnicena Metelkovi namenila za

projekt Mreh za Metelkovo, ki naj
bi bil, kot so zapisali, »nov kulturni

na Metelkovi in

za osebe, ki so

objekteporušile.
Se več,podatke je
načrtno skrivala

pred kriminalisti.

To pa je že
kaznivo dejanje.

dejavnost, poslovno organizacij-
ska dejavnost - pospeševalnicen-

ter, terciarne dejavnosti).«Mi-

nistrstvo za notranje zadeve, ki je
v prvi fazi dobilo v upravljanje
večji del vojašnice,se zaradi

sklepa ni nikoli pritoževalo,iz

krog0v, ki so mu blizu, pa smo

izvedeli, da ministrstva ta lokaci-

ja nikoli ni pretirano zanimala;

predvsem zaradi težke dostopnosti v središču

mesta, zaradi previsoke cene prenove in ker se

Zavod za spomeniškovarstvo ni strinjal s tem,

da bi objekte v vojašniciporušili.
Darila Iz predpogodbe Mreža za

Metelkovo takih težav ni imela in ji je bilo ves

čas do tega, da bi dobila svoj del vojašnice.
Prav tako se je, kot se je izkazalo kasneje, za

celotno vojašnicona Metelkovi ves čas zani-

mala mestna vlada. In tako je vlada, kljub že

omenjenemu sklepu mcstne skupščine,julija
1993 podpisala predpogodbo z obrambnim

ministrstvom. V pogodbi sta mestna vlada in

obrambno ministrstvo določila elemente po-

godbe, s katero naj bi zamenjali parcelo in

objekte v učnem centru na lgu (katerih lastnik

je mesto) za vojašnicona Metelkovi (ki jo

upravlja ministrstvo za obrambo). Pustimo ob

strani, da gre le za predpogodbo, da pogodba
še ni bila podpisana in da vojašnicana Mctcl-

kovi tako ali tako ni v lasti obrnmbncga miniS«

trstva. Veliko bolj pomenljiv je zadnji, 8. člen

predpogodbc, ki pravi: »Predpogodbaje skle-

njena, ko jo podpišetaobe pogodbeni stranki.

Z istim dnem preneha veljati pogodba, skle-
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njena med mestom Ljubljana in Ministrstvom

za obrambo Republike Slovenije, o najemu
Centra za usposabljanje na Igu.«Ceprav
mesto ni ničesar dobilo oziroma ničesarniti ne

more dobiti od obrambnega ministrstva, mu je
mimo poklonilo objekt na Igu in še nekatere

manjšeobjekte v vrednosti, ki se do stotina

natančno ujema z vrednostjo celotne vojašnice
na Metelkovi, to paje 299,848.977,00 tolarjev
ali po lanskem julijskem tečajupribližno
4,500.000 nemških mark. Obrambno minis-

trstvo je z obljubo, dabo mestu

odstopilo nekaj, kar ni njegovo,
zaslužilo več kot štiri milijone
mark. Za isti znesek pa je mesto

prikrajšaloljubljanske meščane.

Pogodba sicer šeni bila sklenjena,
ker je bila očitno že predpogodba
dovolj »dobro« napisana za

»velik posel«,toda v 5. členu

predpogodbe preberemo tudi sta-

vek, ki zadevo vrača na podroöe
veljavnosti sklepov mesme sku-

pščine,saj pravi: »... pogodbeni
stran/ci druga drugi dovoljujeta,
da se za prejete nepremičninepri-
čnejoizvajati vse potrebne akrr'v-

nosti za pridobitev prostorske, lo-

kacijske in gradbene dolaimenta-

cije ter priprave zamljiščaza gra-
ditev ter revitalizacijo objektov,
vse v skladu z namembnostjo ne-

premičninpa dogovorih in skle-

pih mestne skupščineLjubljana. 1'

Do Iastnlštva po legal-
nl potl Vsa stvar se ves čas vrti

okoli tega, kdo naj bi bil lastnik

vojašnicena Metelkovi. Lastnik

nekdanje vojašniceseveda ni

Mreža za Metelkovo, šemanj pa
-

na podlagi predpogodbe, o kateri
smo govorili - mesto Ljubljana,
prav tako ne obrambno minis-
trstvo. Marko Hren, aktivist
Mreže za Metelkovo, pravi:
»MestoLjubljana, mesto z malo,
ni in ne more biti navedeno vzem-

ljiškihknjigah kot lastnik, vendar
ne Mreža ne kdorkoli drug v Lju-
bljani mestu ne odreka potencialnega lastni-
štva. Nasprotno, kare na Metelkovi naj bo
mestni. Pogodbeni stranki, mesto in obram-
bno ministrstvo, pa bi morali v besedilu po-
godbe, ki jo bosta sklenili na podlagi predpo-
godbe, opredeliti namembnost dela vojašnice
na Metelkovi, kije zaradi zasedbe sporen, tako
da bi upoštevalidogovor oziroma sklep vlade

Republike Slovenije z dne 3. 4. 1992, s katerim

je bila tretjina vojašnicedodeljeno Mreži za

Metelkova.«
Jasno je, da bo vojašnicana Metelkovi
nekoč last mesta, vendar bo to moralo lastnik

postati po legalni poti. Vlada Republike Slo-

venije bi morala objekt na Metelkovi dodeliti

obrambnemu ministrstvu. V pogodbi med ob-
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rambnim ministrstvom in ljubljansko vlado pa
bi moral biti upoštevansklep ljubljanske sku-

pščine.V trenutku, ko bo lastnik objektov
mesto samo, bo policija po nalogu mestne

vlade morala Mrežo iz njenega dela vojašnice
preprosto izgnati. Jože Košnlk, policijski
inšpektor,ki se ukvarja s problematiko Metel-

kove, nam je povedal, 'da bo policija, če bo

sodišče razsodilo, da je lastnik mestna vlada,
na Metelkovi ukrepala zelo odločno: »Odnos

policije do Metelkove je odvisen od sodne od-
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ločitve,komu bo Metelkova pripadla, kajti če
bo spor dobila mestna vlada, bomo prisiljeni
ravnati po zakonu. Čeje kdo na tujem ozemlju
in mu lastnik tega ne dovoli, lahko lastnik

pokličepolicijo, ki "vsiljivca”odstrani. Tre-

nutno na Metelkova še vedno gledamo kot na

javni prostor in policija tam lahko posreduje
le ob kršitvahjavnega reda in miru ali če smo

obveščeni,da so tam iskani kriminalci, po
sodni odločitvi pa se bodo stvari bistveno

spremenile. «
Kronskl dokalea sodišču sta trenutno

v zvezi z Metelkovo dve pravdi. Mreža toži

neznanega rušitclja,kije septembra lani začel

rušiti objekte v njenem delu vojašnice,čeprav
sojih varovali varnostniki podjetja Dizako, ki

jih je plačalamestna vlada. V drugi pravdi pa

Gvem;u, Mmsrrsrvo za obrambo, kl jo zastopa Član Vlade Pt'pubh'ne

ľíwlupd predsednik livršínega sveta Skupščme mesta

vípleticljpmld Cement:: menjalne pogodbe 5

A: mpwmrñrm na Igu ter potrebno zemljišče za
f

,

Bi>1wgíau,smlevm .JDleiIJ mesto Ljubljana
kompleksa vaše vomšnm

.anka \pogodbena strarka po

mestna vlada toži Mreža zaradi nezakonite
zasedbe dela vojašnice,ki je bil dodeljen
Mreži. Čebi sodiščevojašnicododelilo mestu,
bi bila po mnenju nekaterih izselitev Mmžz

pravzaprav nemogoča,saj je izvedba izscmyc
lahko samo posledica sodnega naloga zoper
#ličilaOsebe, ki zasedajo prostore na Metel-
kovi. Mesto Ljubljana pa za zdaj toži samo

društvo,se pravi Mrežo,ki je pravna oseba in
fizično ne zaseda prostorov. Po drugi strani je
jasno, da Metelkova ni problem, ki bi bil pre-

prosto rešljivna sodišču,saj gre
za političnovprašanje,ker mes-

tna vlada ni spoštovalasklepov
ljubljanske mestne skupščine.

Vrnimo se na koncu k aferi

Vohunjenje, v kateri je ljubljan-
ska vlada prek Dizaka vohunila
za umetniki in kultumiki, zdru-

ženimi v Mreža) za Metelkovo.

Dizako je doslej za mestno

vlado napisal v zvezi z zadevo

Metelkova tri poročila.Zamm' i-

vo je, da jih je mestna vlada v

svoji tožbi priložilav sodni spis
kot dokamo gradivo, da Metel-

kovo zaseda Mreža in ne posa-
mezniki. Najbolj zanimivo je
pravzaprav prvo poročilo,dati-

rano s 14. decembrom 1993, ki

opisuje spremljanje kultumikov

od 10. septembra, ko so se vselili

v poslopja na Metelkovi, do 13.

decembra. Poročilo ni zanimivo

le zaradi zasledovanja samega,
temveč jasno kaže,da je mesto

Ljubljana vedela za rušenje
objektov in za osebe, ki so ob-

jekte porušile.Ševeč,podatke
je načrtno skrivala pred krimi-

nalisti. To pa je že kaznivo de-

janje. Na dmgi strani poročila
v zadnjem odstavku je namreč
direktor Dizaka Roman Gra-

bar zapisal: »... Pripominja-
mo, da smo bili prve dni v sta-

lnem kontaktu z gospodom Ko-

vačičem (Dimitrij Kovačič,

podpredsednik ljubljanske
mestne vlade, op. p.) in gospodom Lesarjem,
ki sta bila o vsem dogajanju sproti obvešče-

na. V vsem tem času smo se izogibali daja-

nju kakršnihkoliinformacij oziroma izjav,

kar počnemoše danes, kljub občasnim priti-
skom oziroma “prošnjam”,da opišemodo-

gajanje pred nasilno vselitvijo, še posebej.
kdo in po čigavemnalogu je vstopil v objekt.
Kot boste lahko razbrali v nadaljnjem opi-

sovanju dogodkov, je knjiga poročilprvih
dni zaklenjena v sefu. S tem smo v dogovo-
ru z gospodom Kovačičem preprečilide-

lavcu Urada kriminalistične službe vpo-

gled v knjigah.«M
-MlllA D. ŠTAMCAR.JAN] SEVER lN BOŠTJANvr-

DEMŠEK
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Dese! pijani/z in podivjaníhnasilneževse

je spravilo na članeMreže za Metelkova

»Frka« na Metelkovi
(vi) LJUBLJANA, 2. - V prostorih Mreže za Metelkovo

se sicer zbirajo ljudje s »lilingom«za kulturo, včasih pa,
kot kaže,zaide tja tudi kdo, ki nima prevečsubtilne nravi

in mu je najbližjakomunikacija s pestmi.
Policisti na Metelkovi niso ravno dobrodošli,razen če bi

tja prišlina kulturno osveščanje,vendar so v nedeljo 10 minut

pred polnočjomorali posredovati. Deset pijanih in podivjanih
mladcev se je namreč spravilo na člane Mreže za Mclelkovo.

Nasilneži so mlatili nasprotnike s pestmi, pa tudi s palicami.
Ljubljančana,27-letni Anton K. in l8-letni Miloš M., sta jih
tako hudo skupila, da sta iskala zdravniško pomoč.Neznanci

so razbili tudi nekaj stekel in pohištva.Potem pa so izginili v

noč, vendar ne za dolgo. Čez uro in pol, policistov takrat ni

bilo več, so se vmili.

Tokrat so bili policisti dovolj hitri in so prijeli pet na-

silnikov. 22-letni Marko J. z Iga, njegov vrstnik Andrej C.
iz Ljubljane,v24-letni Tihomir A. iz Novega mesta, 23-letni

Zoran M. iz Novega mesta in 21-letni Benjamin G. iz Treb-

njega so morali z možmi postave v prostore za pridi-žanje.
Ob drugem obisku so fantje pretepli 24-letnega MatjažaŠ. iz
Zgomjih Bitenj. Srečali se bodo s sodnikom za prekrške.
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Bo muze
IJUBLJANA, 2. marca

- Kulturni minister Sergij
Pelhan je bil na današnjiti-
skovni konferenci, namenje-
ni predstavitvi delovnega
gradiva zakona o avtorskih

in sorodnih pravicah, nepri-
čakovano invan z vpraša-
njem Delovega novinarja, ali

je res, da so se v vladi odlo-

čili Etnografskemu muzeju
dokončno dodeliti lokacijo
na Metelkovi. Minister se

vprašanjuni mogel izogniti
in je priznal, da je bilo vče-

raj popoldne srečanjeveč
ministrov in da so res raz-

pravljali o tem.

Kot je povedal Sergij Pel-

han, so se sestali zunanji,
obrambni, šolski in kulturni

minister ter državni sekretar
iz ministrstva za notranje za-

deve in sklenili, da se ne bo-

do pogovarjali le o Mladiki

oziroma Etnografskem mli-
zeju, ampak o celotni proble-
matiki. Predvsem bo treba

preveriti, kakšno je sedanje
pravno stanje in čigavoje
kaj, ker Mladika ni v lasti

obrambnega ministrstva, am-

pak vlade. Zadnji dogovor je
nekako potrdil enakovred-

nost interesnih sfer zunanje-
ga in kulturnega ministrstva

L
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'BIVŠAVOJAŠNICANA METELKOVI

o namembnosti spornih pro-
storov, zato bo kulturno mi-

nistrstvo, ki bo očitno izgubi-
lo Mladiko s prostori za Et-

nografski muzej, zahtevalo

enakovredno lokacijo v ce-

lotnem kompleksu, znanem

kot zasedeni prostor Mreže
za Metelkovo. Muzej bi do-

ug”,
“mz

ľščc) ?55:39

jnaMetelkovi?

bil dve tretjini lokacije, Mre-

ža za Metelkovo pa eno tret-

jino. Ta projekt bi udejanjili
v dveh ali treh letih, vlada pa

naj bi o njem dokončno raz-

pravljala v štirinajstihdneh.

Mladika bi potemtakem
ostala zunanjemu ministr-

stvu.

Minister Pelhan vsega tega
ni nameraval povedati, vpra-

šanjepa je, kdaj sploh bi,
ker je že popoldne za teden

dni odpotoval v Avstralijo,
kjer bo v izseljenskem muze-

ju v Adelaidi v okviru pred-
stavitve Slovenije odprl raz-

stavo Slovenska zgodovina in

kultura; Tako tudi ne bo

spregovoril na jutrišnjipro-
testni manifestaciji z naslo-

vom Za Etnografski muzej
v Mladiki, ki jo ob 14. uri

pripravljajo državljanipred
skupščinoSlovenije. Demon-

stracijo pa je pokomentiral,
češ da bi pravzaprav morala

biti že danes, ko zaseda dr-

žavni zbor. Predstavniki sho-

da bodo prosili, da jih sprej-
me na pogovor predsednik
parlamenta Herman Rigel-
nik. Najbržpa bodo iz mno-

žičnih občil vsi protestniki iz-

vedeli, da so se ministri do-

govorili za lokacijo Etnogral-
skega muzeja v torek po-

poldne.
MARIJAN ZLOBEC



bolniki od avtoceste. vam mora

biti naše stališče seveda jasno in

razumljivo. e boste vi in drugi
nepoklicani kljub navedenemu
skušali brez dovoljenja vstopiti
na območjebolnišnice. bodo po-
sledice hude. Upamo. da ne sa-

mo pred slovensko javnostjo, saj
uhiramo že tudi druga potrebna

Na.V
Prim. dr. JOŽE DAROVEC.

v. d. direktorja
psihiatričneklinike,

Ljubljana-Polje.
Studenec 48

Proračun,
demokracija in

Metelkova

G. predsednik izvršnegasveta

skupščinemesta Ljubljane Mar-

jan Vidmar in g. sekretar za občo

upravo Dimitrij Kovačič sta pred
kratkim v javnih obči/ih (Slove-
nec. 10. 2. in Delo - Pisma bral-

cev. 18.2. l994) vzvczistem, da

bi Mesto Ljubljana nehalo soli-
nancirati KUD F. Prešeren,po-
novno izrekla trditve. ki ne zdrži-

jo ne logičnegane dejstvenega
preskusa resničnosti. Ker vztra-

jamo pri načelu javnega delova-

nja in ker nam ni vseeno, kakšno

pobodo poskušalapredstavnika
lS SML ustvariti v javnosti
o KUD F. Prešeren. smo dolžni

t odgovor na njune trditve.
Dr. France Bučar je učil in

pisal: »Z razvojem je postal pro-
račun eden izmed osnovnih in-
strument0v demokracije. Prek

njega se predvsem zagotovi
lovanje javnosti pri urejanju

splošnihdružbenih zadev, ker so

vse vezane na Enančna sredstva;

prek njega naj se zagotovi odgo-
vornost javne uprave, da bodo

delali samo tisto in v takem obse-

gu, kot jim dovoljujejo tinančna
sredstva; prek njega naj se zlasti

preprečisamovoljnost posamez-
nih najvišjihorganov.«

Skupščinimesta Ljubljane se

že dve leti ni uspelo poštenose-

stati, predvsem pa ni sprejela
proračunaza leti 1992 in 1993.
Takšno stanje omogoča,ne pa
tudi narekuje, vsaki izvršni obla-

sti samovoljno delovanje na po-
dročjuurejanja javnih in splošnih
zadev. Ali konkretno izvršno
oblast ta možnost tudi dejansko
zapelje v samovoljno delovanje
ali ne, pa je odvisno predvsem od

nje same.

Poglavitni razlog, s katerim

poskušatapredsednik izvršnega
sveta skupščinemesta Ljubljana
g. Vidmar in sekretar za občo

upravo g. Kovačič v javnosti ute-

meljiti samovoljno ustavitev soli-

nanciranja kulturnih programov
in rednega delovanja KUD F.

Prešeren iz proračunamesta, so

domnevna dejanja, ki jih oba go-

spoda pripisujeta temu društvu
ob zasedbi Metelkove. Ker

vztrajno ponavljata obremenilne

trditve, ki niso v skladu z dejstvi
in pravnimi normami, smo pn'si-
ljeni, da pojasnimo in utemelji-
mo svoj pogled na dogajanja
v zvezi z mestno oblastjo, s pro-

prag/L

jektom Metelkova in našimi po-

zieijami v zvezi s tem.

Resnica in samo resnica je, da

(je) KUD F. Prešeren skupaj
z množico drugih kulturnih orga-

nizacij in posameznikov podpi-
ra(l) projekt Mreže za Metelko-

vo od samega začetka pobude za

spremembo takrat še delujočega
štaba jugoslovanske vojske v Slo-

veniji v njegovo civilno in kultur-

no nasprotje. Vse od septembra
leta 1990 je društvo Mreža za

Metelkovo z jasno deliniranimi

cilji delavalo na povsem mirolju-
ben, legitimen, legalen in pred-
vsem javen način zato, da bi se ta

projekt končno tudi uresničil
v korist kulture in umetnosti in

v dobro prebivalstva Ljubljane.
KUD F. Prešeren (je) projekt
Metelkova podpira(l), ker njego-
vi člani,sodeiavci in občinstvo iz

lastnih izkušenjvse predobro ve-

mo, kako dragocena, v okviru

tekoče denacionalizaeije pa tudi

vse redkejšadolm'na postajajo
javni in zasebni prostori. name-

njeni neprofitni socialni in kul-

turni ustvarjalnosti in različnih
kultur željncmuobčinstvu. To

smo konkretno dokazali in še
vedno dokazujemo tudi z izvaja-
njem programov v KUD F. Pre-

šercn.

Metoda nasilnega. v demokra-
tični dnižbi nelegitímncgadose-

ganja ncrazvidnih ciljev za vsako

ceno se je prvič uveljavila prav
z rušenjernobjektov na Metelko-

vi. Zasedba Metclkove septem-
bra 1993, v kateri KUD F. Preše-
ren v nasprotju s trditvami ime-
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novanih gospodov ni sodeloval,
jo je pa tako kot množica drugih
javno podprl, je (bila) šele na-

knadna reakcija in odgovor kul-
turno in državljanskoosveščenih
meščanov in meščank na to prvo-
bitno barbarsko dejanje na loka-

ciji, ki jo je varovala od mesta

najeta varnostna služba.
To je dejanski in dokazljiv

vrstni red dogodkov, vzrokov in

posledic, ki ga predstavniki IS
SML vztrajno poskušajopostav-
ljati na glavo. Sprevračanjedej-
stev, s katerimi hočeta za vsako
ceno upravičitisamovoljno pre-
kinitev soünanciranjaKUD F.

Prešeren,je doživela svoj skraj-
no cinični vhunec v domnevi,.
s katero g. sekretar insinuira, da
so poškodbena posameznih ob-

jektih »morda povzročilisami
člani Mreže za Metelkovo, mto

da bi (to) bilo opravičiloza za-

sedbo.«
Šeles pravnomočnosodbo bo

ugotovljeno, ali (ie) zasedba Me-
telkove pomeni(ia) tudi dejansko
izvršitev nasilnega in kaznivega
dejanja. Vsaka tovrstna kvalití-

kacija, ne glede na to, kdo jo
izreče,je pred izrekom pravno-
močne sodbe protiustavna. Tudi
če bi kasneje bilo 5 pra vnomočno
sodbo ugotovljeno, da je bilo

storjeno dejanje kaznivo, to v ni-
čemer ne spreminja protiustav-
nega značajazdajšnjegapočetja
predstavnikov IS SML. Vztrajno
prejudiciranje storitve kaznivega
dejanja, ki že vnaprej postavlja
pod vprašajverodostojnost kon-

kretne odločitve sodišča,pa prav

1/14: IQ
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zato, ker jo izrekajo predstavniki
političnemoči, pomeni politični
pritisk na sodišče,da bi razsodilo
v skladu s trenutno političnovo-

ljo, vplivom in interesi.

Q. predsednika in sekretarja
pozrvamo, da nas in javnost sez-

nanita z naslednjimi dejstvi:
1. Kdo in po čigavemnalogu je

v učetku septembra 1993 porušil
ali poškodovalveč kot 2000 kva-
dratnih metrov uporabnih povr-
šin na Metelkovi in s tem povzro-
čil Ljubljani veliko materialno
škodo?

2. Kateri veljavni dokumenti
pristojnih organov so v septem-
bru 1993, to je v času nršenja,
izrecno predvide( va )li in dovolje-
vali rušenjetreh konkretnih ob-

jektov bivše vojaškemenze, ga-
raž in zaporov?

3. Katero sodišče je pravno-
močno razsodilo, da je bilo z a-

sedbo Metelkove stoq'eno kazni-
vo dejanje? Prosimo vas, da na-

vedete datum in števüko ustrez-

nega sodnega spisa.
BRANE šTRUKEU,

predsede IO
KUD France Prešeren

Vse, ki bi radi v rubriki
»Pisma bralcev« kaj položili,
pobvalili ali na kaj opozorili,
obveščamo,da ne bomo ob-

javljali pisem, ki ne bodo

podpisana s polnim naslo-
vom. Hkrati oponrjamo vse,

naj bodo njih0vi prispevki
kratki, ne daljšiod 60 vrstic.



KONCERT NA METELKOVI
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Stimulacijaadrenalina 5%
Vsaka dovolj hitra glasba. po-

sebej pa močni rock. zadovoljuje
potrebo po vznemirjenosti. ki

povzroča pospešeno izločanje
adrenalina. KoprivniškiOver-

now so najbolj izraz” primer
takšne rockovske skupine v bliž-

nji okolici. Pred štirimi leti so

Over/?ow presenetili z neverjet-
no hitro. drvečo in energično
poetiko. polno svežine in elana

po eni strani ter spevnosti. lah-

kotnosti in vitalnoin po drugi.
Neobremenjeno črpanjeIZ ra-

zličnih virov so presenetljivo hi-

tro oblikovali v izrazno samo-

svoj izraz, ki je iüareval pred-
vsem nezadržno energičnostin
spodbujal visok nivo adrenalina

s hitrostjo igranja. ki je jemala
sapo. Toda ravno zato sem

v zadnjem letu videl njihove sla-

be nastope. ko so zaradi strem-

ljenja po čimhitrejšiglasbi kon-

certno razočarali. ker jim je
zvok raZpadal. največkratzaradi

nezmožnosti bobnov in ritma. da

bi ta sledil drvenju kitare.

Lanski nastopi na dJIjŠlturne-

ji po Evropi pa so očitno oćvrsti-

li skupino in tako smo nazadnje
na Metelkovi v Ljubljani končno
lahko slišali dober koncert sku-

pine Overllow. Poetika Over-

llow puščavtis mladostne vital-

nosti. optimizma in radostne

sproščenosti,kakršne v tej obliki

ne najdemo pri nobeni skupini.
Drvenje sicer onemogočakakš-
ne pasebne variacije bobnanja in

tudi kitara bi lahko bila bolj
izrazila. toda znotraj zastavlje-
nega íormata imajo Overllow

`dovolj variacij. da se pesmi ne

spremenijo v brezoblično gmoto
- sicer razpoznavnega stila - kjer
bi pesmi bile preveč podobne

'ena drugi. Tudi v dodatkih zai-

grani priredbi Pogues in R. E.

M. sta potrdili. da Overllow

z nedvomno roekovsko poetiko
translonnirajo raznorazne vplive
v glasbo. katere največjiadut je
ravno vesela, neagresivna in

prodorna glasbena energija.
Nastop celjske predskupine

Ditka Haberl v K4
V okviru nedeljskih klubskih
večerov v K4. ki pripadajo Roza

discu. bo ob pol dvanajstih zve-

čer nastopila ena prvihglam iz
slovenske evergreen ponudbe
- Ditka Haberl.

Baby Zdravo sem ujel šele pred
koncem. toda iz dišancgaje bilo

očitno. da celjska trojica podob-
no goji energičnoin as-

bo. vendar z malce trst I

kovskimi in punkovskimi koreni-

nami. e so Overllow na ravni

glasbenega vtisa bliže Ramones.

so Baby zdravo bliže Motorhead
in očitno perspektivne skupina.
Ena redkih pri nas 5 prodornim
in energičnimrock izrazom. ki je
ekspresiven brez nepotrebnega
kompliciranja. zato pa koncert-

no tudi tako svež. Za notranjo
trdnost njihove poetike pa bo

vseeno potrebno še nekaj zore-

nja in resnega dela; kot da fantje
sicer vedo, kaj hočejo,še vedno

pa iščejoza to prava izrazna

sredstva. MARJAN OGRlNC

»Metelkovci«

imajotežavetudi

kar sami s seboj
Tiskovna konferenca Mreže

za Metelkova ob polletnici
bivanja v nekdanji vojašnici

Na včerajšnjitiskovni konferen-

ci v klubu Art na Metelkovi je
Marko Hren v imenu pisane druš-
čine. ki je pred šestimi meseci za-

sedla načete objekte v nekdanji vo-

jašnici.ponudil v premislek nekaj
dejstev. predvsem pa opozoril na

nemogočpoložaj.ko mestna oblast

z nizkimi udarci zatira »kulturno
sceno-n (žešest mesecev nimajo vo-

del). in pa na- dejstvo. da se »sce-

na«. združena v Mreži za Melelko-

vo. ni dovolj posvetila oblikovanju
lastne identitete. posledica pa so

bile komunikacijske težave med

različnimi skupinami.

Ob polletnici -ozivljeneu Metel-
kove tamkajšnja»scena« sporoča
marsikaj: kdor se ne čudi mestnim

oblastem. naj se zbudi. zgodi naj
se voda (priskrbita jo lahko mini-
ster za okolje in minister za notra-

nje zadeve). mcslno posest naj do-

bijo tisti. ki ji bodo vdahnili življe-
nje. ne pa špekulantiitd.. pred-
vsem pa o kulturi ne bi smela odlo-
čati mestna vlada (dodali so. da je
zapravila priložnost.da bi bila
l995 Ljubljana mesec dni evropska
kulturna prestolnica). I. B

Podpora mestni vladi
v Ljubljani

TV Konferenca na I. progra-
mu TVS/ovenije dne 2l.02. 1994
s predsednikom IS mesta Ljub-
ljane g. Marjanom Vidmarjem je
bila pravi užitek za gledalce in

poslušalcete oddaje. S svojo po-
končno držo.prepričljivimiodgo-
vori in podprtimi z argumenti je
samozavestno odgovarjal na vsa

vprašanjain obremenitve. Moč-
no lekcijo so dobili tudi »politi-
ki«. ki jih je s knjigo. slovensko

usta vo v roki pozival k boljšemu
poznavanju in doslednemu upo-

števanjunjene vsebine.
V veliko zadovoljstvo in ponos

nam vsem. kakor tudi sedanji
mestni vladi in županumesta

Ljubljane g. Jožetu Strgarju je
urejeno tnestno jedro naše pre-
sto/nice in številnih drugih objek-
tov v Ljubljani. Številke.ki jih je
navedel g. Vidmar. nam nazorno

povedo, kakšne gospodarje smo

imeli v prejšnjigarnituri in kakš-

ne imamo sedaj; kakšno zapušči-
na 2 dolgovi so prevzeli od svojih
prednikov in kakšno bodo pustili
naslednikom v demokratični

Ljubljani. Poplačaliso vse dolgo-
ve. uredili mesto in še bodo osta-

le rezerve - vse to brez samopri-
spevkov.

Kljub težavam. s katerimi se
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srečujesedanja mestna vlada. in

ki jih povzročajonekatere nega-
tivne sile bivšegarežima.pri de-

mokratičnem sprejemanju mest-

ne zakonodaje in proračuna.se

je izkazala vaša pokončnost.po-
štenost.sposobnost in delavnost

kot pravilna. ne glede na to, da

proračunani bilo mogočespreje-
ti. Hvala vam!

EMA MURKO.
Rašiška 16.

Ljubljana

Jazbinškov

stanovanjski zakon
- za koga in komu

Da je pojem lastnine tesno.

neločljivopovezan z lastništvom.
ni treba dokazovati. Ta tema je
pri nas že več let zelo aktualna.

Za pojem »družbena lastnina« je
v našem narodnem izročilu izraz

Frajmanova jama. kar pomeni:
izkoriščanjedovoljeno do pro-

pada.
V obdobju »ljudskeoblasti« so

»odvečno« imovino enostavno

odvzeli - nacionalizirali. v ta sta- I

novanja pa z odločbo vselili druž-

benega privilegiranea. Pojavi se

sloj nosilcev stanovanjskih pra-
vic, neobremenjenih z lastni-

štvotn in deviško čistih pred ljud-
sko oblastjo. odvezanih vseh skr-

bi in stroškov za oskrb0vanje sta-

, L
' “44" luč s ,



Še:Proračun,
demokracija in

Metelkova

Na javno zastavljena vpraša-
nja, ki sledijo že stokrat ponov-

ljenemu, prežvečenemu,sprene-

vedajočemuse, zavajajočemuin
zlonamernemu tekstu predsedni-
ka lO KUD France Prešeren,
ponovno, kot že mnogokrat do-

slej, odgovarjam:
l. vprašanje:
Kdo in po čigavemnalogu je
vzačetku septembra 1993 porušil
ali poškodovalveč kot 2000 kva-

dratnih metrov uporabnih povr-
šin na Metelkow' in s tem povzro-
čil Ljubljani veliko materialno

škodo?
Kdo in po čigavemnalogu je
poškodoval(in ne porušil,kot

stalno poudarjajo, da bi opra viči-
li nasian zasedbo) del objektov
na Metelkovi, je vprašanje,na

katero ljubljanski Izvršni svet za

sedaj nima odgovora, saj z nepre-
mičnino ne razpolaga. Ta je bila.
z nasilno zasedbo Mreže za Me-
telkova Mestu Ljubljana ukrade
na. Ko bo Mesto Ljubljana ukra-

deno lastnino dobilo nazaj, bo

lahko ponavno ocenilo dejansko
stanje in ukrepalo proti vsem, ki
so morebiti poleg Mreže za Me-

telkovo prav tako povzročali
škodo.

2. vprašanje:
Kateri veljavni dokumenti pri-

stojnih organov so v septembru
l993, to je v času rušenja,izrecno

predvide(va)li in dovoljevali ru-

šenjetreh konkretnih objektov
bivše vojaškemenze, garažin za

porov?
Po obstoječihveljavnih pro-

storskih dokumentih za območje
bivše vojašnicena Metelkovi uli-
ci v Ljubljani. sprejetih dne 25. 6.

1991, so objekti, ki jih je Mestu

Ljubljana nasi/no odvzela Mreb
za Metelkova, namenjeni za_ru-
šenje.

_'1. vprašanje:
Katero sodišče je pravnomoč-

no razsodilo, da je bilo z zasedbo
Metclkove storjena kaznivo de-

janje? Prosim vas. da navedete
datum in številko ustreznega sod-

nega spisa.
V državi Sloveniji, pa tudi,

menim, nikjer po svetu, sodišče
ne določa,katera dejanja so kaz-
niva in katera ne. To je stvar

zakonodajnega telesa, ki v ka-

zenskem zakonu določa, katera

dejanja so kazniva. Stvar sodišča

je le, da ugotovi, ali je in koliko

je posameznik odgovoren za ne-

ko kaznivo dejanje, za katero je
obtožen. V obravnavanem pri-
mcru je prišlodo neupravičene
vselitvc v tuje prostore. kar je po
naši kazenskopravni zakonodaji

/tłT-.:w(#10, '3 670/
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opredeljeno kot kaznivo dejanje.
To dejanje je storila Mreža za

Metelkova, ki kot pravna oseba
ne more biti subjekt v kazenskem

postopku, ker je subjekt lahko le
lízična oseba. Ali bodo posamez-
niki pravnomočnoobsojeni za

storjeno kaznivo dejanje (obto-
ženi so) oziroma kakšna bo izre-
čena kazen, bo seveda moralo

presoditi sodišče,ki individualno

presoja stopnjo posamezne odgo-

DlMlTRlJ KOVAČIČ,:
sekretar ;

mestnega sekretariata za občo
'

upravo Mesta Ljubljana
_



Delo. 3. marca

Bo muza] na Motolkovl?

V časopisuDelo je bilo dne 3. marca pod
gornjim naslovom objavljeno, da je mint-
ster za kulturo Sergij Peljhan na tiskovni

konfercnci izjavil, da so se ministri (zuna-

nji, kulturni, šoLskiin obrambni) in držav-

ni sekretar z ministrstva za notranje zadeve

dogovorili o tem, da bo Mladika namenje-
na zunanjemu ministrstvu, Etnografski mu-

zej pa bi naj dobil prostore na kompleksu,
znanem kot zasedeni prostor Mreže za Me-

telkova. Muzej bi dobil dve tretjini lokacije,
Mreža za Metelkova pa eno tretjina. Mini-

ster je tudi povedal, da naj bi o tem predlo-
gu razpravljala vlada v roku štirinajstth
dni.

V zvezi z navedeno informacijo ministra

Sergija Peljhana smo dolžniseznaniti jav-
nost z dejstvi, ki se nanašajotako na Mla-

dika kot na Metelkova.

Prvič,glede Mladike: Mladika je bila kot

eden od kvalitetnih primerov Fabianieve

moderne arhitekture pred vojno lastnina

Mestne občineljubljanske. Po drugi svetov-
ni vojni jo je zasedla bivša JLA, vendar je

Mesto Ljubljana že leta 1969 zahtevalo

prek sodišča njeno vrnitev. Na vrhovnem
sodiščuje Mesto tožboizgubilo z utemelji-
tviio, da je JLA že od 1945 dalje uporab-

lja'lasporno nepremičnino,ki jo je zasedla
kot vojni plen bivše okupatorske vojske.

Po letu 1991, v samostojni slovenski drža-

vi, je Mesto pričakovalo,da bo Mladika

končno vrnjena mestu Ljubljani, vendar je
republiškauprava kljub sklepom skupščine
mesta in prizadevanjem njenega izvršnega
sveta vrnitev ves čas odklanjala, sklicujočse

na odredbe o vojaškihlokacijah, ki jih je
sama sprejela. Zato je izvršni svet SML
ubral za vrnitev Mladike pravno pot, ki jo
omogočatazakon o denacionalizaciji in od-
ločba Ustavnega sodiščaRS iz leta 1993, po
kateri so denacionalizacijski upravičencitu-

di pravne osebe.

Izvršni svet je v imenu upravičencaMesta

Ljubljane kot pravnega naslednika Mestne
občine ljubljanske vložilzahtevek za dena-

cionalizacijo Mladike. Glede na to, da je
Mladika kulturno zaščitenobjekt, je pa za-

kanu o denacionalizaciji posredoval zahte-
vek na Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije. Zahtevek je bil dan 25. 11. 1993
z zahteva, da je treba Mladika vrniti Mestu
v last in posest z vrnitvijo lastninske pravi-
ce. Poleg tega je izvršni svet v svoji vlogi
zahteval, da izda upravni organ Ministrstvu
za zunanje zadeve Republike Slovenije kot
zavezancu začasnoodredbo za vrnitev Mla-
dike in z njo prepove odtujitev, obremeni-
tev, dajanje v najem, adaptiranje in vsakrš-
no poseganje, ki bi presegla redno vzdrže-
vanje Mladike. Izvršni svet je od upravne-
ga organa zahteval, da je treba določila
začasne odredbe zaznamovati v zemljiški
knjigi temeljnega sodišča v Ljubljani.
Po informacijah z Ministrstva za kulturo
RS, ki je uvedla denacionalizacijski posto-
pek, je vloga lzvršnegasveta SML v po-
stopku. Pričakujemo,da bo začasna odred-
bo v kratkem izdana. Ko bo Mesto pridobi-
Io lastninsko pravico do Mladike, namera-

,

va v skladu s sklepom IS SML prenesti
'

njeno uporabo na Etnografski muzej.

Glede Metelkove pa naslednje:

Prvič, o namembnosti tega območja.Celot-
na območjebivševojašniceob Metelkovi je
predvidena za centralne mestne funkcije.
Predpisana je izdelava zazidalnega načrta,
ki bo konkretno, na podlagi znanega pra-
grama, opredelil zazidava kompleksa Me-
telkove. Izdelava zazidalnega načrta je
predvidena v letošnjemletu.

Glede lastništva bivše vojašnice:Dve tret-

jini celotnega območjavojašnice(južnidel)
je v lasti Ministrstva za notranje zadeve
Republike Slovenije, preostala tretjina (se-
verni del) pa v lasti Mesta Ljubljane, ki si je
lastninsko pravico pridobilo od Republike
Slovenije na odplačninačin.

Iznavedenega izhaja, da pride pri Metelko-
vt do izdelave novega zazidalnega načrta
v poštevle kratkoročna raba obstoječihob-

jektav.

Pri kratkoročni rabi teh objektov (ki so

v lasti Mesta) bo Izvršni svet SML realizi-
ral sklep SML, ki je bil sprejet na 21. seji'
dne 4. 3. 1993 in po katerem se IS obvezu-
je, da bo pridobil od RS tiste lokacije bivše
JLA, ki so za razvoj Ljubljane pomembne.
Na teh območjihbo za določen čas oddajal
v najem objekte in zemljiščainteresentam,
ki bodo morali predložitiza Ljubljano
sprejemljiv program in ki bodo finančno
prevzeli uspasobitev objektov za uporabo
in vzdrževanje.
Po teh usmeritvah mestne skupščineje za

začasno rabo objektov na Metelkovi IS
SM L sprejel sklep, ki določa,da bodo ob-

jekti začasno namenjeni promocijskim pa-
slovno-organizacijskim, kulturnim, mla-
dinskim in humanitarnim dejavnostim Me-
sta Ljubljane.

Pridobitev interesentav je predvidena na

podlagi javnega razpisa, po katerem bodo
morali interesenti predložitiizvršnemusve-

tu SML svoj program dejavnosti v teh ob-

jektih in zagotovilo, da pokrivajo finančne
obveznosti za uspasobitev in vzdrževanje
objektov.

Navedenega razpisa IS SML ni mogel izve-
sti, ker se je v objekte v lanskem septembru
nasilno vselila Mreža za Metelkova. Ven-
dar moramo kljub temu omeniti, da je Me-
sto dobilo že ca. 30 različnih vlog za te

prostore, od humanitarnih in kulturnih do
mladinskih, študentskih in promocijskih
dejavnosti.

Glede Etnografskega muzeja na Metelkovi

pa naslednje. Etnografski muzej vseh ob-

jektih ne pride v poštev.Lokacija bi pome-
nila začasno rešitev,poleg tega pa kulturna
ustanova nacionalnega omena, kar Etno-

grafski muzej je, ne so i v te objekte.

Objekt, ki je primeren za Etnografski mu-

Zej, je Mladika, ki sodi po namembnosti
v centralne mestne funkcije s kulturno in
šolsko dejavnostjo nacionalnega pomena.

V luči navedenih dejstev sta za stališčamini-

strov do Mladike in Metelkove možni dve

razlagi. Prvič,da ministri ne poznajo dejan-
ske situacije, tudi v lastnih ministrstvih ne,

in drugič,da so s stanjem sicer v celoti

seznanjeni, a so s svojo odločitvijopriprav-
ljeni zavestno kršiti pravne norme, samo da
bi dosegli svoj Cilj.

Če drži druga razlaga, je to za Slovenijo
slabo, ker to pomeni, da pravni red kršijo
tisti, ki bi ga morali prvi spoštovati.
Andrej Meglič,Ljubljana

Sprašujemse, do katerih vrtoglavih višin
bosta morala seči oblastniška araganca in

- birokratski primitivizem slovenske oblasti,
da se bo nekaj premaknilo v že kar mistič-
nem potrpljenju slovenske javnosti. V mi-

slih imam nedavno »pobudo«slovenske

vlade, po kateri naj bi etnografski muzej
preselili na Metelkova in katere cinizem se

lahko meri samo še z njeno abatnostja.

In kdo je tisti junak, ki bi tako rad poselil
Mladika s svojo tisočglavovojsko birokra-

tov, kulturno zakladnica slovenskega nara-

da pa nagnal v napol podrto kasamo?

Nihče drug kot slovenski zunanji minister

Lojze Peterle, zapriseženiljubitelj sloven-

stva, še posebej harmonik in drugega etno-

grafskega blaga, človek,ki ga kot ministra

odlikuje predvsem nesebično ljubezen do

oblastniškihstolčkovin ki se lahko pohvali,
da mu je uspelo Slovenija pred belim sve-

tom abdtz'ati skoraj v popolni tajnosti, če-
prav ima za seboj več kilometrov in dnevni:
kot vsi slovenski trgovski potniki skupaj in

čepravbi bil pripravljen za nadaljnjo pro-
mocijo Slovenije zaposliti kot veleposlanika
tudi svojega brivca, če bi bil v isti stranki.

Ali kot je bilo rečeno: »Po njih delih jih
boste spoznali.«

Resnično,spoznali smo »jih«.

Kakor smo seveda »spoznali«tudi sloven-

sko vlado z g. Drnovškom na čelu,ki nima

nič manj zaslug za to, da za Slovenijo vesta

samo dva celovška trgovca pa mogočeše

kje kdo; vlado, ki si upa sredi vsesplošnega_
pomanjkanja »sprejemati«proračunin šteti
dolgove v bivši Titovi rezidenci na Brdu,
medtem ko na prvih straneh časopisovizha-
jajo obupani apeli slovenskih znanstveni-
kov; vlado, ki je ob' vsej brezposlenostt ru

sram priznati, da šteje18.000 (I) zaposle-
nih; vlado, ki nas tako uspešno»pnvatm-
ra« in pelje v Evropo, da nas pa levi in_po

desni in med nogami prehitevaja vse bivše

komunističnedržavez Albanijo vred; vla-

do, ki ne najde denarja za kulturno

turistična promocijo dežele,ampak .rajši
z Iesramnimi plačamipita skorumptrane
poslance, da ne omagajosredi svojih slaba-

umnih strankarskih špetirov,taiste poslan-
ce, ki se v svoji naduti omejenosti ne pomi-

šljajoponiževatislovenske_javnosti z od-

kritimi poskusi manipulacije TVin javnega
mnenja; vlado, ki si po mafijskih načelihne
deli le stolčkov,ampak tudi stanovanja in

drugo skupno slovensko premoženje;vla-

do, ki vojakom zida palačaza Bežigradom,
kultura in nacionalnega duha pa naganja
v kasarne; vlado, skratka, ki se od samo-

pašnesocialističneoblasti loči samo po tem,

da se ji ne zdi več potrebno skrivati in

brzdati svoje oblastniškearogance.

Kaj naj človekdrugega reče kot: Zdaj, ko

»smo jih spoznali«,si jih bomo tudi (da

zapomnili. Vsaj do prvih volitev!

Igor Žitnlk,Ljubljana-Polje
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tožilstvagledeovadbe Mrežeza Metelkovo zoper neznanega storilca

režinaovadba ovržena
Janez Lesar trdi, da mesto Ljubljananima nič z ľUŠanC-Slš

LJUBLJANA, 13. - Ljubljansko Temeljno javno tožilstvo je ovrglo
ovadbo zaradi razkritja strehe in tatvine kritine v vojašnicina Metelkovi.
Meni namreč,da niso podani vsi znaki omenjenih kaznivih dejanj.

Neznani storilci so takrat povzro-
čili za več kot l50 tisočakov ško-
de. Pa ti neznani storilci niso tako

neznani. Policist, ki je bil takrat v

bližini,jenamreč prepričan,dajihje
nadzoroval Janez Lesar. Ta pa je vse

skupaj zanikal. Namestnik javnega

tožilca mu ni prav verjel. Prepričan
je, da je zadevo res naročilomesto.

V tem primeru pa ne gre za kazni-
vo dejanje poškodovanjatuje stvari,
saj so objekti na Metelkovi uradno v

njegovi uporabi.
STRAN 20
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namestniktožilcamu ne verjame
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Odločitevtožilstvaglede ovadbe Mrežeza Metelkovo zoper neznanega storilca

Mrežinaovadba zavržena
CepravJanez Lesar trdi, da mesto ni povezano z rušenjem,mu namestnik tožilcane verjame

(mt) LJUBLJANA, 13. - Mreža za Metelkovo je lani vloži-
la kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi kaznivih

dejanj velike tatvine in poškodovanjajtujestvari. V začetku

anskega septembra je namreč iz objekta na severni tretjini
nekdanje vojašnicev Metelkovi ulici 4 nekdo ostranil in ne-

znano kam odpeljal približno200 kvadratnih metrov strešne

kritine, vredne najmanj 200.000 tolarjev.

Prav tako je v tem času ne-

znani storilec, kot je zapisano
v ovadbi, poškodovalštevilne
objekte nekdanje vojašnice,in
sicer bivši vojaškizapor, gara-
že in nekdanjo menzo s kuhi-

njo. Škodoso ocenili na več
kot 150 tisočakov. Zdaj se je
ljubljansko temeljno javno to-

žilstvo odločilo,da ovadbo za-

vrže,-češ da niso o
' `

znaki omen eni
' '

-

janj.
""Kot je zapisano v sklepu(to-
žilstva,podpisal' ga je name'-

'

stnik javnega tožilca Damjan
Gantar, je bila strešna _kriti-

na v resnici odstranjena, ome-

njeni objekti pa poškodovani.
To je razvidno tudi iz poroči-
la Uprave za notranje zadeve

Ljubljana. V njem je tudi za-

pisano, da ima objekte v upo-
rabi Mesto Ljubljana, kar iz-

haja iz menjalne predpogodbe
med obrambnim ministrstvom
in Mestom Ljubljana ter iz za-

pisníkao prevzemu dela voja-
šnice°ob Metelkovi ulici med
51. območnimštabom TO in

,Mestom Ljubljana. Opravljen
je bil tudi pogovor z Markom

Korenčem,Janezom 'Lesatjem
in Pavletom Omahnom. Poli-

cist Marko Korenč je 5. sep-
tembra lani sodeloval pri varo-

vanju bivše vojašnice.Med 8.

in 9. uroje opazil, da so v delu,
ki ga uporablja Mesto Ljublja-
na, neznani delavci odstranili

strešnike,jih zložili na tovor-

njak in odpeljali iz vojašnice.
Policist je izjavil, da je dela

nadzoroval Janez Lesar, ven-

dar paje ta pozneje zanikal, da

bi bila on ali mestna oblast ka-

korkoli povezana z rušenjem.
Pavle Omahen, čigarpodjetje
POM d.o.o. se ukvarja z ruše-

njem objektov in opravlja po-

godbena dela tudi za Mesto

Ljubljana, pa se o rušen'u na

Metelkovi ni hotç_p_g__I1_iocwa'ati.
zvr m svet skupščineMesta

Ljubljana je tudi sicer v svojem
-dopisu zanikal, da bi naročil

rušitvena dela na objektih nek-

danje vojašnicein da bi imel o

tem kakršnokoli dokumentaci-

jo. Namestnik javnega tožilca
'e v skle u oudaril da vsee-

no meni, daje rušenjenaročilo
rav Mesto L'ubl'ana. Policist

Korenč je v človeku,ki je dela

nMrovaI, prepoznal Janeza

Lesarja. rušenjev navzočno-
stiísiužbencaMesta Ljubljana
čigarpriimka se ni mogel spo-

mniti)je videl tudi tedanji var-

nostnik podjetja Dizako doo.

DčjanPisek. Wi
zanikal, da bi njegovo podjetje
rušilo objekte, pačpa le ni ho-

tel govoriti o tem. .CsJC delo

torej naročilljubljanskiizvjršni.

svetI ki imnggi_e__objek-
te v uporabi, potem slednji ni

W jeWičnítvłñziro--'
ma poškodovaltuje stvari, za-

_

mermmssiawgei,
WWHČ`v`šklepa'končal
D'á'nTjaTGáñtar."

" ` “'
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Glede na obrazložitevtoztlstva lahko Vidmar mirno narocz tudi rusenje Magistratti
BFB/M/ZŠv a o

RuSImo,kaj nam pa more]
Od kazenske ovadbe protineznahemu storilcu do ovadbe protiznanim storilcem

Mrežaza Metelkovo bo zdaj verjetnoprevzelapregonproti vsem, ki naj bi bili krivi za rušenje
l.J['lšLJ.-\.\`.-\. 15. * .-\li lastnik lahko s svojim premoženjem

res počne.kur hoče? Očitno že. Tako bi lahko sodili po odločl-
'.\i ljubljanskega tožilstxu. kije ovrgla kazensko'ova'dho.krjo
je /nrntli poškodmunjuprostorm nekdanje vnjnšnlce\'louln

\Irc/".1 In Hetelkmo.

(1.,. .ene-x je presenetila predstavnike Mreže pa tudi njihovega
I'eIKL'llllkil l'o njihovem bi moralo mesto za tisto, kar je storilo,
iinei. potrebne sklepe in dokumentacijo. tudi, Če je lastnik listih
vhiçk'm [mu bo zdaj verjetno prevzela pregon proti vsem, za

Ist-.ture meni. da so kriVi za rušenje.Sicer pa je nanje v svoji
:xbľdllullul namignilo kar tožilstvo.

STRAN 7
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Rusuno, kaj nam pa morejo!
Od ovadbe proti neznanemu storilcu do ovadbe proti znanim storileem

LJUBLJANA, 15. - Namestnik ljubljanskega javnega tožilca

Damjan Gantar je konec maja zavrgel kazensko ovadbo, ki jo
je Mreža za Metelkovo vložila septembra lani zoper neznanega
storilca zaradi kaznivega dejanja velike tatvine (odstranjena
in neznano kam je bila odpeljana strešna kritina v vrednosti

najmanj 200.000 tolarjev) in poškodovanjanekaterih objektov
nekdanje vojašnicena Metelkovi.

Če kratko povzamemo ob-

razložitev zavrnitve kazenske

ovadbe: varnostnik (policaj) na

Metelkovi je 5. septembra lani

videl, kako so neznani delavci

odstranjevali streho, delo pa je
nadziral Janez Lesar (članme-

stne vlade, ki se ga med drugim
najbolj spominjamo po poža-
ganih jamborih na PST). Toda

Lesarje zanikal vsakršno pove-
zanost sebe in mestnih oblasti

pri rušenju,mestni izvršni svet

je pisno zanikal, da bi naročil

rušenjein navedel, da o tem

nima nikakršne dokumentacije,
zaslišani zasebnik Pavle Oma-

hen. katerega stroji so rušili,pa
sicer ni zanikal svojega poče-
tja, vendar pa se o tem ni hotel

p0g0varjati. Na osnovi vsega

tega namestnik javnega tožilca
meni. da je rušitvena dela na

Metelkovi naročil prav mestni

izwšni svet, ki pa ima objek-
te na Metelkovi v uporabi, kar

pomeni, da ni vzel oziroma po-
škodoval tuje lastnine, zato ni

elementov kaznivih dejanj.
Po tej logiki se lahko Vid-

marjeva vlada na primer loti
tudi rušenjaMagistrata (da se

ja ne bi več sestala skupščinal),
pa še kakšne druge pomembne
(svoje) ljubljanske lastnine in -

kot pravi Jože Pučnik - nikome
ništa! Samo da prikažeto kot

svojo(?!) lastnino, zanika vsak

kančekvpletenosti, v preiskavi
se nato nekateri o tem nočejo
pogovarjati, namestnik javnega
tožilca pa potem pojasni, da že

ve. kdo je kriv, ampak kaj, ko

mu nič ne more! lnšpekcijapa
se s tem tako ali tako ne ukvar-

ja, saj, kot pravi načelnik Me-

stne uprave inšpekcijskihslužb
dr.Tone Prevc, nima zakonskih-

pooblastil, da se vtika v takšne

primere, saj lahko vsakdo počne
s svojo lastnino, kar hoče.

Seveda pa se okrog lastni-

štva tretjine vojašnice,v kateri

je že od lani Mreža,še vedno

bijejo bitke. Vidmarjeva vlada

in ljubljansko tožilstvo menita,
da je ta v lasti oziroma v upo-
rabi Mesta, Mreža pa, da je
republiškavlada to dodelila za

njihove dejavnosti. Predsednik

Mreže Marko Hren je, ko je v

Dnevniku prebral, da je njihova
ovadba ovržena,dejal, da je ob-

razložitev tožilstva kaíkovska v

pravem pomenu besede. »To-

`_'»Prisilna«"vodav'vnaxMetelkovi?
Ko je Mreža_zasedla Metelkovo, je mestna oblast dosegla

tudi odklopvodeaMrežaseje pritožilain Temeljno sodišče
v, _Ljubljani_ letos *izdalozačasno odredbo, da

mora Javnopodjetje:Vodovod-Kanalizacija takoj, najkasne-
je pa v 24 urah, vzpostaviti prejšnjestanje, torej prikl0piti
vodo. Voda po slabih treh mesecih še vedno ni pritekla (kaj
šele ,v prvih 24'ľvurahl),VQ-KA pa se je izmikala na mile

,vižez.Siequqnhľtudíšepo tem zadnjem (ponedeljkovem)
sklepu sodišča'oprisilni izvršbipriključitvevode?

žilstvo predpostavlja, daje rušil
mestni izvršni svet in ga s tem

opravičuje,medtem ko IS vse

zanika. Tudi velik del javnosti
sumi, da je mestna oblast na-

ročila rušenje,kar bi bilo tudi

logično,pri tem pa je tudi logi-
čno, da Mesto to zanika, saj je
bilo rušenjeprotipravno in brez

ustreme dokumentacije.Tožilca
bi bilo treba vprašati,če nista
morda gospod Lesar in gospod
Omahen pri tem združila zaseb-
ne interese in interese mestnih

oblasti, se torej šla polzasebni
in polslužbeniposel, ali pa je to

naročil Lesar na Svojo roko in

Poškodovane stavbe nekdanje vojašnicena Metelkovi še ve-

dno pričajoo skrivnih posegih (tudi uradno) vedno bolj znanih

storilcev. (Foto: Tomaž Skale)

je šlo za povsem zasebni biznis

in torej za zlorabo službenega
položaja?«

Nad takšno odločitvijotožil-
stvaje bil presenečentudi odve-

tnik Hinko Jenull, ki v tem pl'l-

meru zastopa Mrežo (razsodbe
sploh še ni prejel. zanjo je iz-

vedel iz Dnevnika). Pri vložitvr

ovadbe je Mreža pripravila tudi

obsežno obrazložitev. da Mesto

ni lastnik teh objektov »in tu~

di če bi bilo, bi moralo imeti

za rušenjepotrebne sklepe in

dokumentacijo.«
Jenull tudi pričakuje.da se bo

tožilstvo izreklo še o tistem de-

lu, s katerim je Mreža oktobra

lani razširila kazensko ovadbo.

to pa je sum kaznivega dejanja
gradbenih del proti predpisom
in pravilom, saj je rušenje(ki

je tudi gradbeno delo) potekalo
pod električno napetostojo, brez

tehničnih priprav in zavarova-

nja, kar bi bilo lahko za ljudi
nevarno. Sicer pa bo, glede na

to, da so storilci zdaj bolj ali

manj znani, Mreža za Metelko-

vo, kot je dejal Jenull, po vsej
verjetnosti prevzela pregon pro-

ti vsem tistim, o katerih meni,

da so odgovorni za rušenje,in
na katere tožilstvo v obrazloži-

tvi tudi nakazuje.
SONJA H. VOGRIČ
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Spor med Mestom Ljubljana in Mrežoza Metelkova pred sodiščem /fžçz
. . .

:jh/M`MZM se mora izselltl šla/ma
Mesto Ljubljanaje zakoniti lastnik nekdanje vojašnicena Metelkovi- Vselitev MZM

označenakot samovoljna in nezakonita - Sodiščezavrnilo izpovediČlanovMZM

Ve Biserka Karneža

Ljubljana - Čepravje Mesto

Ljubljana junija lani sklenilo

menjalno predpogodbo Z Repu-
bliko Slovenijo - ministrstvom

za obrambo - na podlagi katere

je postalo lastnik objektov nek-

danje vojašnicena Metelkovi, je
Mreža za Metelkovo (MZM) tn`

mesece kasneje nasilno zasedla

prostore, pri čemer se je sklice-

vala na podporo civilne družbe
in ministrstva za kulturo. Mesto

Ljubljana je zoper njo zaradi

motenja posesti vložilo tožbo na

Temeljnem sodišču v ljubljani,
enota v Ljubljani. to pa je pred-
včerajšnjimsklenilo, da mora

MZM izpraznin objekte nekdanje
vojašnicena Metelkovi v osmih

dneh. Sodišče je MZM hkrati

prepovedalo vsako nadaljnje
poseganje v zakonito posest

\

Mesta Ljubljane in ji naložilo
povrnitev pravdnih stroškov v

višini 38.735 tolarjev ter plačilo
zamudnih obresti v 15 dneh.

V razlagi sklepa je zapisano,
da je sodišče pregledalo vse li-

stjne v pravdnih spisih, med nji-
mi menjalno predpogodbo, ki je
bila sklenjena med Republiko
Slovenijo, ministrstvom za ob-
rambo in Mestom Ljubljana ter

"

potrdilo mestnega sekretariata
za notranje zadeve, da je MZM

vpisana v register društev. V

dokaznem postopku je sodišče
pogledalo tudi članek časopisa
Dnevnik z naslovom »Metelko-
va še vedno jaha« in fotokopije
Časopisnihoglasov o prireditvah
Mreže za Metelkovo. Poleg li-
stin je sodiščezaslišalotudi priče
in ugotovilo. da je bilo Mesto

Ljubljana, preden je MZM zase-

dla prostore vojašnice,njihov
dejanski lastnik. Dejanje MZM

0%*

je na podlagi pričevanjvarno-

stnikov označilokot samovoljno
in zavrnilo izpoved Marka Hre-

na, da naj bi MZM ter druge
skupine zasedle prostore pov-

sem mirno in nenasilno. Prav

tako je bila zavrnjena trditev

MZM, da dejansko ne zase

vseh prostoro

e . Znanoje namreč,
šasm_ ,e pnreaiľveznotraj objek-

ž` Foro:
ARHIV
SLOVENCA

Samovoljna. veelltev Mreže za Metelkovo v nekdanje objekte

vojašnleena Metelkovi

tov vedn oglaševanepod zna-

komľuhçenomMZM, poleg tega

paje ta
" ' '

mo-

gočiladostop v objekte drugim
posameznikom in skupinam.

Proti sklepu temeljnega sodiš-

ča. s katerim je bilo sklenjeno,
da mora MZM zapustiti nasilno

zasedene prostore,
na stranka oziroMWh-13

v

pg'tožbomkatenaboodločalo.
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količinah (tu bi še posebej Opozorila
na 17. člen,ki ustvarjaloem nacional-

nega programa ne dopuščanobenèga
vpliva na pomembne programske 'in

druge odločitve)in ali bo, če bo"3.

zakon sprejet, slovenski kulturi (razen
izključnoljubiteljski seveda) splq'h
ostalo kaj drugega, kot da pobegnqv
tu jirio,se začne ukvarjati s politiko bi
pa preprosto odmre. i"

Ce bodo ti trije zakoni sprejeti
'

,

kakršni so, v Sloveniji kultura (215
pa tudi vsi tisti, ki vedo, da bi Sl :_,
niji neprimerno bolj kot obramba,

magala močna nacionalna kult

nima več kaj iskati. -

MATEJA Č
Breza _a1

Obračun na LitiiS'Šcestt I

,.

Mladlna, št; 7 :Til
Z velikim zanimanjem sem pr

v 7. letošnjištevilki Mladine od? 5.

februarja v rubriki Manipulator zapis
lgorja Mekine z naslovom Obr

na Lirijrla' cesti. Čepravje v pod "Il
lovu zapisano, (navajam): Preced'ái-
čni sodbi Temeljnega in VišjegaSb-
dišča v Ljubljani sta pedagoškazali;-
nica in korektiv bodočegaministrstva
za obrambo, ki je nezakonito, nasilráo
in samovoljno vdrlo v stanovanje H'

čevarjevihin s tem kršilo z usta??
zajamčenopravico do nedotakljivogm
stanovanja, z vsemi temi navedb `_',
nisem potolažen.Vedel bi rad, kak

na to objavo reagira] gospod min'
_

za obrambo Janez Janša,ki ima

zostrcn čut zanapake drugih, nik'çi
'

pa ne prizna svojih. ,3
Do danes, ko to pišem,nisem nü-

jer zasledil na zapis v Mladini .lang-
vega odgovora ali zag0vor nezasliłè-
nega ravnanja ministrstva za obr :.-
bo, operativci katerega so celo na za-
pcčatenavhodna vrata pritrdili karfdn
z grožnjo,.da bo kazensko pregan
vsak, ki bo skušal stan0vanje od

I

tt
`

. .. 'Č

Gospoda Janše.osebno ne pozni. ,

poznam pa ga po neprestanih zaplüih,
ki jih ustvarja s svojimi nasto 'v in

ocenami od sodišč in sodnikov pádo
predsednika republike Kučana,itíríne-
galomanskimi dcnarnimi zahte i

za oborožitev in svoj pentagon.
_

Ker sodim. da ima gospod .Ian še

nekaj časti v sebi, pričakujem,d o

spričov Mladini opisane afere -

dil vladi svoj odstop. ob kateremąše
bodo mnogi Slovenci, ki poznajo Jan-
ševo stremuštvo in željozavzetijgr-
čanovo mesto, oddahnili. _"

MARCEL KRONEGŠŽR
' Ezánik

Selekttvno

razdejan je
Mladina, št. 7

...1

Gospodoma Janez Lesarju in Dr'-

mirrrju Kovałiću!

Navajena sva se že,da so pisma ali

odgovori. 5 strani ljubljanskih mes-

mih veljakov, na najine članke,nepo-

polni, zavajajoči,slabo napisani in

celo žaljivi.Pa nič zato. Dokazi in

dejstva ostajajo nespremenjeni. In, če

Janez Lesar misli, da lahko z diskva-

liñkacijamipolicije in novinarjev
opere svojo odgovornost pri rušenju
objektov na Metelkovi, se, če pravna
država vsaj približnofunkcionira,
zelo moti.

Višeksprenevedanja pa je, da naj
bi poškodbena posameznih objektih
na Metelkovi povzročiličlani Mreže
za Metelkova, da bi s tem opravičili
zasedbo dela vojašnice,ki jim ga je
mestna skupščinadodelila. Objekti so

bili namrečporušeni,in to lahko do-

kaževa,z mehanizacijo podjetja, ki

ima z mestno vlado generalno pogod-
bo za rušenje,poleg tega pa Mreža za

Metelkove vsekakor nima strojev, ki

bi lahko stavbe tako temeljito demoli-

rali. Sicer pa, kot pravi gospod Kova-

čič,izvršnisvet mesta ni ničesarrušil,

čepravbi kot lastnik lahko. Prvič še

vedno misliva, da je rušenjenaročila
mestna vlada, in drugič,mestna vlada

ni in nikoli ne bo lastnik Metelkove.

lastnik Metelkove bo mesto Lju-
bljana, pa še to ne tako, da mu jo bo

podarilo republiškoobrambno minis-

trstvo. ki ima Metelkove v upravlja-
nju.

MIHA D. ŠTAMCAR,JANI

SEVER

Mladina

I I I 2
GmpodKavačič!
izvršni svet skupščinemesta Lju-

bljana (v nadaljevanju lS SML) dogo-
vorjene in že uveljavljene načine so-

delovanja odklanja. Z javnostjo nc

komunicira prek parlamenta in n jego-
vih delovnih teles, pačpa posamezni
člani [8 dopisujete v pisma bralcev. V

njih namesto argumentov in dejstev
javnosti sporočatevrednostne sodbe.

Gospod Kovačič,način komunicira-

nja, ki ste ga izbrali, je za nosilca

javne funkcije nenavaden in neprime-
ren. Kljub temu vam odgovarjamo.
Čemislite z »dopisnodemokracijo«
resno, boste na tu zastavljena vpraša-
nja odgovorili.

Septembra 1993 se je samoorgani-
zirana skupina ljudi odzvala na nena-

povedano in do danes šenepojasnjeno
rušenjedela bivševojašnicena Metel-

kovi, ki ga je vlada Republike Slove-

nije s sklepom zdne 3. 4. 1992 name-

nila društvuMreža za Metelkovo (v
nadaljevanju Mreža).Ljudje so se

odzvali tako, da so območjezasedli in

s tem preprečilinjegovo nadaljnje ru-

šenje.
Gospod Kevačič,zapisali ste, da

»Ta nasilna zasedba predstavlja kaz-

nivo dejanje«.Dogodke na Metelkovi

sodiščein organi pregona še razisku-

jejo in se o stvari še niso izrekli. V tej
državi obstoj kaznivih dejanj ugotav-

ljajo sodišča in ne mestni uradniki!

l

m

6
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pisma
Od vas kot nosilca javne funkcije in

borea za pravno državo pričakujemo,
da avtoriteto sodišču priznale in da v

bodoče takšnih sodb v javnosti ne

boste izrekali.

Mreža je naredila vse, kar je mogla,
da bi organi pregona povzročitelja
škode na Metelkovi izsledili. Od za-

sedbe do prihoda himinalistov je bilo

porušenoobmočjezavarovano. Zvlo-

žitvijokazenske ovadbe zoper nezna-

nega storilca je Mreža o dogodku ob-

veslila javno tožilstvo in policijo in ju
pozvala k delu. Delavcem policije, ki

so območjepreiskovali, je Mreža pos-
redovala vse razpoložljivepodatke.
Znano nam je, da je policija že pred
več meseci zadevo predala mestnemu

v:javnemu tožilstvu.Katera dejstva
vezana z rušenjemna Melelkovr je
mestu Ljubljana nujno potrebni toži-

?
lec g. Tomaž Miklavčič doslej že ugo-

, tovil? lgj ie ukrenil?

Gospod Kova ič, kaj je 18 SML
5storil za to, da bi ugotovil, kdo se je

pritihotapil na mestno posest, tam

podrl nekaj hišnih vogalov, pobral
nekaj ducatov oken in vrat, pobasal
eno streho in se odpeljal? Trdite, da so

stvari v lasti mesta. Vas kot upravlja-
lca mestne lastnine ne zanima, kdo 'e

.:ušiun po čigavemnalogu?
Mesto Ljubljana je za varovanje!

objektov na Metelkovi najelo ñrmo
Dizako. Direktor imenovane firme g..
Grabar trdi, daje Dizako »po dogovo-' ,

ru 2 g. K0vačičem preprečildelav

urada kriminalistične službe vpogl
v knjigo poročilv prvih dneh varova j
nja«.Gospod Kovačič,ali ste vi tist :-

- g. Kovačič,ki je nagovor
so kriminalistu preprečilipregle
knjige poročil,v kateri je bilo zapisa-

3

no, kaj se je zadnje dni red zasedbo

Metelkove tam dogajal .To, daseje í,
dogajalo rušenje,že vemo. Skrita

knjiga poročilpa bi lahko razkrila

tudi, kdoje rušil in po čigavemnalogu
"`

je to počel.Vaša javna ugibanja bi

tako postala nepotrebna.
Gospod Kovačič,javnosti ste raz-

glasili resnico, da »ne gre za rušenje,
pačpa za poškodbena posameznih
objektih«.Kaj je res, ve samo tisti, ki

je izdal navodilo! Sumimo, da je 18

SML naročil »onesposobitev«objek-
tov z namenom, da bijih kasneje lažje
dokončno porušil.Vi resnico o tem.

zakaj so v Ljubljani nekatere zgradbe
omahnile. očitno poznate. Bi jo spo-

- ročili tudijavnosli?
Gospod Kovačič,trdite, da bi mo-

rebitno rušenje»pomeniloizvrševa-
nje veljavnih dokumentov«. Ker za

dejanje takih ocen niste kompetentni,
morete javnosti povedati še,kateri so

' ti veljavni dokumenti?

Ko že omenjate »kulturne škanda-
leu, potem naj vas spomnim še na

enega, zaradi katerega boste vi in vaši
kolegi v vašem izvršnem svetu želi
slabo še za rodove vnaprej. V času

vašegavladanja je bilo doslej na Me-

telkovi okoli 300 različnih kulturnih

prireditev: od razstav, sestankov, re-

e

ge,d

citalov, koncenov, diskusij, predava-
nj do molitev. V naslednjih mesecih
in letih se jih bo zvrstilo še znatno

več. In v čem je škandal?Škandalje v

tem, da zaradi vaše nesposobnosti za

dogovarjanje in reševanjeproblemov
eden največjihponudnikov kulture v

Sloveniji deluje brez vode, elektrike
in ogrevanja. O obdobju vaše oblasti

v mestu Ljubljana utegne zgodovina
zapisati tudi to, da se je v metropoli
države v času,ko se je toliko opcvani
tisočletnisen slovenskih kultumikOv

premestil iz sanj v realnost samostoj-
nosti, odvijala široka kulturna dejav-
nost ob svečah in kanistrih z vodo in

da je bil kulturno umetniškemudru-

štvu,ki se ponašaz imenom prvaka
med literati nesrečneganaroda, zaradi

maščevalnosti oblastnikov odvzet

denar. Čese kulturo že mtira, potem
jo zatiraij vsaj samostojno in suve-

reno, mar ne, gospod Kovačič?
MARKO HREN

bivši predsednik
dmšt'vaMreža za Metelkova

-urptnmatsméntsin
j pobeglt vajakt

Mladlna, št. 7

Junija 1993, ob drugi obletnici raz-

glasitve neodvisnosti, je Janez Jarüa

promoviral 400 letnico boja proti Tur-

kom v Sisku ter, obenem z demokrat-

skimi sotovariši- nekdanje skupne

države in nekdanjemu prvemu komu-

nistu Milanu Kučanu. Mesec kasne-

je, ob 52 letnici vstaje slovenskega
naroda, so v Mariboru odkrili velik

kontingent mednarodno prepoveda-
nega orožja.Začel se je odkrit spor
med obrambnim ministrom in pred-
sednikom države,mediji pa so vplete-
ne strani pesniškometaforičnonazva-

v li arkebuziste odnosno nostalgike.
lzgledalo je, da je Janša zastopnik Za-

.ľ_hoda, posebej s svojim zavzemanjem
:

za vključitevv zvezo NATO. V ja-
,'_.nuarju 1994 je prišlodo nenadnega
obrata. NATO ni pokazal nikakega

zanimanja za Slovenijo, kazalo je
celo, da Slovenija spada v rusko inte-

rpfresno sfero. 21. 2. 1994 pa poteče
`3ultimat zveze NATO srbskemu vojaš-

i'kemuobroču okrog muslirnanskega
-'Sarajeva. Tisti, ki so mislili, da se

.Amerikanci ravnajo po enostavnih

dideološkihvzorcih, so pačpozabili,
,da v Ameriki laščanstvo ni bilo nik-

.dar prepovedano in zato ni nikake

.zu trebe po križarski vojni, ki naj bi

ne njihovi predniki, katerih večina je
le izhajala iz Evropskega Zahopda in

1 primerjave s Sadamom Huseinom pač
pozabljajo, da ni šlo za nikake križar-

:` sko vojno, temveč za boj za nano. V

“ času,ko prestopa naftno druga napo-
gatejšadržavasveta Kazahstan na ame-

,
riško stran, je le drobec v mozaiku to,

.jda je Kazahstan muslimanski, dovolj

stranke vrnil odlik0vanja predsedniku .
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; Časopisza politiko,`gospodarstvo, .kulturo in religija

ŠosedjeMetelkove ogroženi
v.:

Od mamil omamliena dekleta lEZl]0v parku - Injekcijskeiglezataknjene za zvonci'hiše Nočno

kričanjein trkanje po oknih - Stanovalci i

Ljubljana - Nekdanja
vojašnimna Metelkovi,
skoraj pred letom jo je
nasilno ESedla Mreža m

Metelkovo, čedaljebolj
spominja na geto. Medtem
ko se pešcixajeizognejo
bližini saj so bili
že večkrat deldni posebnih
okenskih »pošiljk«,
bližnjimstanovalcem ne

ostane drugega, kot da

prenašajonočno razbijanje
in razgraianie-

Razmere postajajo nevzdržne,
saj so novi stanovalci Metelko-
ve svojo dejavnost razširili tudi
na okolico in bližnjipark, že
večkrat poklicani policisti pa
so doslej delovali lev skladu s

svojimi pooblastili.
v pogovoru s stanovalci smo

izvedeli, da je e e ova 90-
s a središče za mamila. Za

0nCl njl hiš sovjutranjih
urah zataknjene injekcijske
igle, v arku pa policisti večkrat
najdejo mlaaa omaml'ena de -

hmmm
pred avtomobile. Belo blago
se prodaja predvsem po veliko Število luksuznih vozil. ne atere stanova cev bližnjih

z soseske se spraštíjejo,kdo inkdaj bo končnonaredil re

Traua center; z'MeteIkove- prva poc brez utrozne zdravmške licence...

zaključku koncertov, okrog Večerne ure oživijoskn'čan'emhišahpaSO ŽC PFCSLľaŠ'L'KZvolašmcepa je mogočevideti in trkan em na okna Eližn IE IEIŠgTOŽnJOČme “138116 -
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Delottmje .Ure/t' za Metelkova - Nadaljevanje s 1. strani

Svoboda proti svobodi drugih ljudi
Metelkovo je vlada dodelila ministrstvu za kulturo - »Ženskesi ne upajo iz hiš«- Bližnjapolicijskapostaja spominja
na sanitarije železniškepostaje - ldejnivodjaMrežeza Metelkovo je predlagalogroženimstanovalcem prodajohiš

-- Biserka Kameža

Ljubljana (it-pravse dogodki
na Švic-tt-lkovičedaljebolj stop
lljlljl'jt). ostajajo državni uradniki

gluhi za tožbe stanovalcev, ki vsak

teden l-:Iičt-'o Jolitľi'o.Namesto

tega so raje sprejeliSklep.s kate-
rim so lastnino Mesta Ljubljane
dodelili ministrstvu za kulturo. to

pa naj bi jo razdelilo med Mrežo
za Mett-Ikovo ter Slovenski etno

gralski muzej.
Ul) pojmldansketn obisku Me

tt-lkow- nam je uspelo videti le

posamezne skupine ljudi. ki so v

vročini .st-deli na dvorišču vojaš
nit'e ali pa so se Iiladili v senci.

Dolgčasso preganjali z igranjem
kitare in s klepelotn. na zaraš-
et-nem igriščupa sta se dekleti

poskusili v balinanju. Žejoso od-

ganjali s pitjem piva. kosilo pa so

pripravili na ognju. ki je ob našem

prihodu se vedno del na suhi
travi. Mirno popoldne je zmotilo
le jokanje majhnega otroka. ki je
sedel v skupini ljudi v travi. Opa-
ziti je bilo več avtomobilov tuje
registracije. za večino obiskoval-
eev pa se je zdelo. kot da so pobe
gnili iz časa liipijevskega gibanja.

Po ogledu vojašnicesmo obiska-
li se policijsko postajo. kije v sklo

|)ll Melelkove. vendar je nanjo
spominjala le zanemarjena kabi-
na pred vhodom ter slovenska
zastava. 'l`able z uradnim nazivom
ustanove in mož postave ni bilo

nikjer. ko pa smo odprli vrata. smo

pred sabo zagledali prostor. po-
doben sanitarijam železniške po-

staje. l)a gre res za policijsko
postajo. nas je prepričalšele poli-
cist. ki je sedel za mizo. Jasno je.
dadogodkov na Metelkovi ni

ni

le] komentirati, saj naj bi bili za to

pristojni šelina Beethownovi. zato

smo obiskali stanovalce bližnjih
hiš.ki pa so zaradi že izrečenih

groženjŽeleli ostati anonimni.

Najživahnejenaj l I 0 me noč-

nimi koncertimog vojaš-
nice pojavi množica dragih avto

mobilov. iz njih pa izstopajo mla-

da dekleta in fantje.
Po koncu koncerta se v poznih
nočnihurah začne kričanje.deja-
vnost obiskovalcev a se rETñ
na EEE`̀e ulice in arke. Edeni 2
Izme s ov cev je celo videl

mlado dekle. ki si je zaradi omam-

ljenosti z mamili strgalo srajco in

steklo proti vozečimavtomobilom

'l`i prizori seveda še zdaleč niso

redki sa' '

e
' `

valci stare vo`ašnicev deliriju go l

strešna okna pa se razlega grozo

( a oc o opravili malo potrebo kar

skozi okno na pločnik,zatoje razu-

mljivo. da se pešciraje izognejo
ulici. Na poslikanih stenah so pri-
zori iz pornografskih revij, na

odprtem oknu pa smo lahko vide`
li posajcno indijsko konopljo.
Končni izdelki se kasneje sušijo
na strehi.

»Soseskajez Mrežo za Metelko-
vo postala zopm kraj. središče
vsega negativnega. saj je povsod

Bo ministrstvo za kulturo poskrbelo za Metelkova In Mrožon-Motolkovo'ł, Q -
.

Jolno mamil, v vojašnicipa so 5t.'

uradi nesnage zaredile velike

podgane. Ženskesi ne upajo več
iz hiš.saj so obiskovalci Mreže
zelo nadležni.«_jmcja`edeniz-

med stanovalcev.

Pogosta so eranja na okna in

grožnjes fizično oderanitvijo s

pomočjočrne magijc. vsak klic

policijepaje neuspešen.saj ta nima

ustreznih pooblastil. Zakaj si do

volijo svobodo v škodo svobode

drugih ljudi. se sprašujejonemočni
stanovalci, ki so nam še povedali.
da jim je pobudnik nasilne vseli-

tve, Mreže za Metelkovo predla-
gal, da se lahko, če želijomir.

izselijo v okolico Ljubljane.

.r'lt

\ Ogorčeni
j sosedje

Metelkove
`

Javno pismo predsedniku vla-

de Janezu Drnovška ter mi-

nistroma Serger Pelhanu in

Andreju tem
Gospodje.`-prosim vas. da mi

razložite.na čelu kakšne drzave

ste. ali res države.ki ne spoštuje
temeljnih pravnih načel? Ravno

vi, ki vlado vodite oziroma se-

tavljatc. se ne držite temeljne`
a pravnega reda. Živimv nepo

aredni bližininekdanje vojašnice
ra Metelkovi in za nas - slano

'alce v soseščini -je zadeva že
lavno presegla prag sprejemlji-
Iosti. vi pa si zatiskate oči in

iodpirate -Mrežo-.ne le potiho
na. ampak ji namenjate celo

lenar. Za nas. »non'nalne-drža-

'ljane. pa seveda nimate posluha.
Dan za dnem in noč za nočjo
-oslušamo in gledamo to

azdejanje. to vašo kulturo:

arkomane. alkoholike. klateže
seb vrst. prostitucijo in raz-

rajanje do zgodnjih jutranjih ur.

ašim stanovanjem ste ukradli

_so vrednost. Tako zasebno

ikor tržno. To so le še strehe

Id glavo. Sosedje so oddajali
anovanje tujcem; že zdavnaj so

ibrali svoje kovčke. tujci
unreč. Drugi sosedje so hoteli

Jdati stanovanje nekemu av-

:trijskemu predstavništvo.Za-

nan. Ko so si gostje ogledali
:tanovanje -z razgledom-. so

na tako hitro odšli. kakor so

)ľiŠll.
Ali si tudi na tak načinkupujete

;ocialni mir. da razne brezdel-

teže. pijance in njim podobne
:etoizirate. jim dasle mamila.-
lkohol in jim celo plačujeteelek-

`ko. Za njihove izgredc vam ni

li`ar.saj se ne vidijo. ker so za

grajo. Mi -navadni- pa smo

hko tako in tako tiho. če pa se

-oglasimo. nas ignorirate. Nas

ne bojite. bojite se onih notri

in zato ste jim naklonjeni in zato

tako \'netn podpirati' »kulturo«,

l`oxejte. mimstn in njihovi mim-
strantje. kdaj ste se nazadnje
udeležilikaksne kultume pnre-

dih-e na Metelkovi. kdaj ste
naskrivaj pili-pqu v nelegalnih
bit'ejih in popeljaliz rnotonem

inuv usnju' pöíikasarniškem_
dvorišču.Ne. že. davno vas ni

bilo tam in tudi nas ne bi bilo. če

ne bi imelo ravno tam svojih sta-

novanj. Zakaj potem. če vas tam

ni. lahko .: distanco oblastnika

sprejemate taksne sklepe. kakor

berem \- petkovem \39. ČASO-

pisju. S sklepom vlade ste na-
menili Metelkovo -Mrežia`Lju-
bi Jezus. saj to ni vaše. vlada niti

ni pravna oseba. da bi delilala-
stnino. čepravbi jo imela. Mini-

strstvo za obrambo. katerega

minister sestavlja vlado. je Me-

telkovo prodalo Mestu. mar ne

veste. da je pogodba obvezujoča.
čepravjo je podpisal nekdanji
minister. Res ste pravi nsztn.

pobasali ste kupnino. pa še ne

premičninaje ostala vaša.~
Predsednika vlade javno
sprašujem.zakaj podpirapravni

nered in zakaj uveljavlja neprav-
no državo?Ministra za notranje
zadeve javno sprašujem.zakaj
ne varuje državljanovin.mkol_i
ne ukrepa. kljub številnim kli-

cem in prošnjamob vsakodnev-
me kršenjujavnega reda In mini?

Nonnalna država bi namreč

varovala državljane.ki redno

plačujejodavke in polegostalo..`
ga aparata vzdružCjejotudi poli-

cijo. .

Ministra za kulturo javno

sprašujem.zakaj razne_nelegal-

nosti še denarno podpira?
Čepravse bojim. da ne boste

nič naredili. vas prav lepo pozdra

vljam'. _

Aleš Musck, ljubljana
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NOV PROBLEM METELKOVE 'i

Mavrica sije,
O 0

nesnaga bije ,.
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:v GRNJENA M ZA« - Pri vhodu Vprostore Mreže za Metelkova.

Po razhodu velikega tabora pod KočevskimRogom se
.

`._“r :1
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so nekateri mavricarji naselili v prostorih Metelkove
`

LJUBLIANA, av - Mesec dni pred prvo obletnico zasedbe bivše

vojašnicena Mete avi so govorice o dogajanju za njenimi visokimi
zidovi dobile nov zaman. K lačnemu vznemirja u prispeva o zlasti

nov'i začasni prebivald Mete ove, takoimenov mavričarj- člani
ekološkegagibanja. nekakšni novodobnl bipijl - ki v zadnjem času na-

seljuje o eno od napol podrtlh stavb. Velika skupina ljudi e drastično

pos blgleiuke razmere na tem območju,saj v bi kasami ni
ne vode ne elektrike.

Ogorčeniglasow' so prišlitudi
na uho mestne sanitarne inšpek-
cije. Ko smo si ogledovali raz-

mere. smo naleteli na dve inšpek-
torici. ki sta po obhodu prostorov
ostali brez besed in le zmajevali z

glavo.
-Ug010vili sva porazne sanitar-

no-higienske razmere in nikakor
ne moremo dovoliti. da bi se to

nadaljevalo. Problematični so zla-
sti organski odpadki. saj ti ljudje
tukaj tudi kuhajo. čepravza to ni-

majo nIti osnovnih pogojev. Zato
bomo izdali odločbo. da morajo
najkasneje v treh dneh. to pomeni
do ponedeljka. zapustiti te pro-
store.« je pavedaia načelnica mc-

stne sanitarne inš ekcije Jolanda
Paller Anželj.T oj pa se pojavi
težava.na koga nasIOViti odločbo
in kako zagot0viti. da jo bodo

upoštevali.Mavričarjiso namreč
zelo pisana druščina z vsega Sveta.
zato bo resnici na ljubo učinko-
vite mehanizme. razen grobe sile.
tezko najti. Zaradi svojega načina
b'vijenja so takorekoč neranljivi.
Večinoma so brez premoženja.
preživljajopa se s petjem na ulici.

0 Slovenska vlada je pred ne-

davnim sklenila, da celotno voja-
inleo ob Metelkovi nameni Ml-

za kulturo in sicer za

trebe Etnogralskega muzeja in
mrežeza Metelkova. Prenos la-
stnine bodo opraviil najkasneje
do srede septembra.

Njihovo bivanje ni pogodu
niti »domačim« prebivalcem bi-
vše vojašnice.Kljub neprimernim
b'vljenjskim razmeram se je tu

stalno naselilo več deset ljudi. To
so predvsem študentje.ki v teh

prostorih večinoma le spijo. umi-

vajo pa se predvsem v študentskih
domovih. Stranišča lahko upora-
bljajo le. če jih za sabo počistijo.
zato bolj vestni uporabljajo tista
na bližnjiavtobusni postaji ali v

zdravstvenem domu. drugi pa...
To so skušali dopovedati tudi ma-

vričarjem.vendar se so ti vajeni
predvsem življenjav naravi in se v

mestnem okolju ne znajdejo naj:
bolje. Zlasti neprijetnoje bilo od-

kritje njihovega zasilnega strani-
Sča v kotu dvorišča.nekateri pa

so vrečke s iekalijami metali tudi
čez ograjo. Deklarirani naravo-

varstveniki bodo morali počistiti
tudi svoje. čeprav'»naravne« od-

padke. V času našegaobiska smo

lahko videli. da so se mavričanže
priključiliredni čistilni akciji Me-

telkovcev. Ti so sprva verjeli. da

bodo mavričarjisvojo pot kmalu

nadaljevali. zato jih v svoje dejav-
nosti doslej niso pn'tegniii. Ven-

dar so nam zagotovili. da bodo

poskrbeli. da bodo mavričarjiza

sabo pustili čim manj nesnage.
NEVENKA ŽOLNIR
Foto: BLAŽ. SAMEC
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SK UPNA ČIST] A AK CU - Mavn'ćaljiin člani Mreže za Metel-
kovo pospra vljajo za seboj.
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VPRAŠva MORAKNI PRST OBLASTI - Sotirje ljubljanske in evropske alternativne mlade scene na prostorih, ki so jih še do danes

neindetiña'raue oblasti dale lani jeseni vandaLsko poškodova ti, ne da bi do danes kdorkoli za to odgo vaiylal.V teh dneb pre v re oblasti s prstom
kažejona socialne iu etične probleme Mreže za Metelkova, potem ko so mladim ljudem odklopile Vodo in elektriko.
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Clani Mrežeza Metelka vo niso niti najmanj navdušeninad novimi sostanovalci

LJUBLJANA
PETEK,

rwrusm 1994

Mavričaeji,pospravitenesnago!
Metelkžövciso polninačrtovin obljubljajopovsem novo podobobivševojašnice
LJUBLJAIŠA;12.-- Bivša vojašnicana Metelkovi je po enem

letu spet v srejliščumedijske pozornosti. Tako so nas ob našem

nočnem sprehodu in ogledu Metelkov'e njeni »prebivalci«in
stalni gostje najpogosteje spraševali,zakaj »so se I.de spet vsi

spravili nanje«.

in res, ko se sprehajas po ogro-
mni vojašnici,na prvi pogled ne

vidiš nič pretrosljivega ali celo

šoknntnega.Ne'kaj mladih sedi
na tleh in se

"

o pogovarja.
sliši se tudi gl na muzika, saj
v prostorih na Metelkovi vadi-

ta dve glasbe skupini, malce
se zgrozišeditío,{ko pridešdo

novih, sicer prijtčlpnihMreže za

Metelkovo prav č priljubljenih
stanovalcev - ma 'čarjevTi so

se zadnje dni naselili v napol po-
dne prostore vojašnicein kljub
svoji »ekološki«.mpravnanostita-

koj ustvarili takjjnpsvinjarijo, da

je ukrepala tudi :iu-um inšpek-
Llja. '.

»VčerajsmO'jim izročili od-
:bo o prepovedi opombe pro-

'orov dokler ge-bodo zagoto-
vljeni minimalni sanitarni po-

goji ltt -,pravljeni dezinfekcijo
:n dezinsekcijalRokza izselitev

potečelo. avgusta, če pa odloč-
be ne bodo upoštevali,sledijo
nadaljnji ukrepigsajsmo dali od-
ločbo tudi v vqiuost Upravi za

notranje zadevq Mesta Ljublja-
na,« je povedala Ema Vimik iz

sanitarne inšpekí'e.

Eden izmet . mavričarjev,
Szynon iz

Poljsjkąpa
mi je po-

vedal, da je na yiq'telkovisuper,
še posebno zatdíkiernimajo de-

narja in to lahko ?pije zastonj.

dal. Na žalost pa se vse trditve o

ekološki usmerjenosti novodob-
nih hipijev razblinijo v nič takoj,
ko pogledaš,v kakšnem okolju
spijo, živijoin se hranijo. »Oni
sploh ne spadajo k nam in komaj
čakamo,da odidejo, sai so nam

še poslabšaliugled,«pravi Nata-
ša Serec, ki skupaj z arhitektom
Kevinom Kaul'manom pripravlja
razvojni plan Metelkove. Pove-
dala je, da imajo z vojašnico
na Metelkovi še velike načrte.

»imamo nekakšenrazvojni plan,

ki obsega načrte za gradnjo funk-

cionalnih in uporabnih objektov,
tako celih kot tistih, ki so poruše-
ni. Zavzemamo se tudi za boljšo
notranjo organizacijo in komu-

nikacijo, zato imamo tako ime-

n0vane ponedeljkove forume, na

katerih se dogovarjamo o stva-

relt glede Metelkove in rešujemo
težave. Sprejeli smo tudi ustavo

Metelkove, vsako sredo imamo
čistilno in delovno akcijo. Nare-

jen je že projekt za vegetarijan-
skorestavracijo, v tako imeno-
vanem »hlevu« bo pekama...,«
se je polna načrtov razgovorila
Nataša Serec.

Torej, mladi ljudje, ki živijona

_

Metelkovi ali jo občasnoobisku-

jejo, počnejomarsikaj, ne da bi

se opijali in drogirali, kar naj bi

bila po trditvah nekaterih osnov-

na »dejavnost«članov Mreže za

Metelkovo. »Odkar sem tukaj,
sem videla eno iglo. Res pa je,
da je pri nas nekaj ćasa živel
neki narkoman, in priznam` da

smo zanj vedeli. Kojc začel de-

lati težave in razpečevatidrogo,
smo se odločili,da ne more več

živeti pri nas, in tako je moral

oditi,«pravi NatašaSerec. »Zdaj
na Metelkovi ne živi niti en nar-

koman, prihajajo pa od zunaj, na

primer ko so koncerti ali pa k

nam zavijejo iz bližnjegazdra-

vstvenega doma, kjer so trikrat

na teden na terapiji,«pravi Na-

taša Serec.

Sicer se v poletnih mesecih na

Metelkovi ne dogaja prav veliko,
vendar najbolj zvesti obiskoval-
ci še prihajajo. »Tukajsem že od

začetka,ker so sem zahajali moji
prijatelji, potem pasem za ne

kaj časa nehal hoditi,' saj so me

motili nekateri, ki so samo pili.
Zdaj je spet v redu, moram reči,
da na droge v vsem tem času

še nisem naletel,«pravi Gorazd

Njegov prijatelj Matjažjedodal,
da je na Metelkovi 'kul scena s

kul folkom'.
Na Metelkovi delujejo žen-

ski center, rnakedonsko društvo,
društvo hendikepiranilr, izposo-
jevalnica koles, zelo priljubljen
je klub Channel Zero, v vojašni-
ci pa je našlo prostor tudi nekaj
študentov,ki tam stalno živijo,
pa slikarji in kiparji. ki imajo
na voljo l8 ateljejev, svoje pro-

Metelkovi praznoval' prvo oble-

tnico svojega delovanja, »vendar
ne bomo samo žurirali,ampak
tudi kaj naredili,«pravi Nataša
Serec. Pri tem računajotudi na

pomočministrstva za kulturo, ki

je za zdaj pokazalo kar precej
razumevanja za dejavnostilMc-
telkovcev. Ob njihovi pomočibi

se slab glas, ki se drži vsega, kar

je povezano z vojašnicoin čla-
ni Mreže za Metelkovo, lahko

korenito spremenil'
»Takojko odidejo mavričarji

s svojo nesnago, bo stanje veli-

ko boljše.«pravi Nataša Serec

Bomo videli.

MALEM
FOTO: LUKA CJUHA

Po
zboru

v

Kočevskem
Rogu
so

se

mavrlčurji
ustavili
na

Metel-

kovi,
čas
pa

si

krujšnjo
s

kitaro
in

petjem.

»Mi smo za 'pc e and love' ter Mavričarji so tako »ekološko zavedal«, da je morala zaradi store imajo Kvartet Enza Fabia-
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GLOSA

(R)evolucijapaciłízmaVmilitarízem
Viko Potočnik je nedavno zelo zaskr-

bela obrambna sposobnost slovenske voj-
ske. Človek kar ne more verjeti svojim
ušesom, ko nekdanja mirovnica na sejah
drža vnozborskega odbora po zamenja vila-

neza Janše žlobudra nič kaj pacifističnoin
včasih celo brani oboroževanje.Ko je bil

obrambni minister grosupeljski Janez , je
vanj streljala tako strupena vprašanja,da
ta še teden dni ni zmogel viseti na podbojih

'

domačih' vrat niti z obema rokama, kaj šele
z dvema prstoma, kot običajno.Vika je to

počelav imenu mirovništva' in zaradi pre-
velikih vreč 'denarja za vojsko. Vsaj tako je
bilo razumeti. Zdaj pa...

Jok, nekajne bo držalo. Nekaj sem moral

v slovenski različici miro vniškegagibanja
spregledati. ?hdi otrok cvetja Jaša L. Zlo-

bec je govoril o potokih krvi, pred tremi leti

pa bi metal rožice pod tanke JLA. Se veda,
kot ga je bilo razumeti pozneje, da bi mokre

rožice povzročilerja venje tanko vskih gose-
mfc. Pa Marko Hren. Miro vnik in pol, ki gre

v nos

vladi. Pobudnik Mreže za Metelko vo. Da te

kap. In zdaj šegospodičnaPptočnik.Neka-

kšna (r)e volucija mirovništvav militarizem
in nasilništ vo ? ,Niti pomisliti ne smem, da

WMArazočaraznasr nim vdorom [nekdanjim - çit'istom,kljub temu pa dejal, da bo stal

3 mm na etc ovr, jer se nastani'o do- poleg mene, ko bom streljal. Da me ne bo

Wii" gLavel strah. Bebo, sem si mislil, kot da me bo tista

antar je celo pristal v dokaj militaristični prekleta puškaM 48, skoraj večjaod mene.

OŠZ? ?ąe-((56,

bi bil njen vzrok tržiški Jelko. To, da se

nekateri prelevijo iz mirovnikov v milita-

riste in nasprotno, odvisno od tega, kdo

je obrambni minister, je padla, nizkotno

natolce vanje in vredno obsojanja.
Najbržgre za mojo osebno za blodo. Oči-

tno sta biu' mira vniška deklaracijain I'dć{:._9__J
o počasnemin nenas1 nem raz ruževan 'u

W" emm [nana Qove d,

IAA. Jugoarma a je takratni namig elde-

eso vcev razumela pravilno, jaz pa ne. Ven-

dar se mi zdaj počasiodpirajo oči. Takra tni

borci. o ka terib sem vsaj do danes mislil, da
`

so bili to, pa naj bi trgo valizgorenjskimina-
geljni in nizozemskimi tulipani. Za to vlada

ni mogla odgovoriti drugače,kot da trgo-
vanja in okoriščanjaz orožjem(skoraj) ni

bilo. Svet bi se nam smejal, če bi ja vnosti

razodeli resnico, da je Janša zamešal puško
za belo dalijo.

Pa sem se spomnil svoje da me izkušnje.
Ko sem pred natanko dvanajstimi leti odšel
v vojsko v Vinkovce, sem desetarju dejal,
da se bojim streljati. Ozmerjal me je s pa-

kaj manj udarila -v ramo, če bo ob meni.

Šeledanes razumem njegovo nara vnost ge-
nialno filozofijo. _

-

JOŽE BIŠČAK
.

I'



NOVICE Z METELKOVE
Sodlšče

Eden od številnih postopkov, ki tečejona ljubljanskem sodišču v zvea' z

Metelkovo, je tudi ovadba zoper znane storilec zasedbe bivševojašnicena

Metelkovi 10. septembra 1993. Obdolžnica bremeni Boruta Brumna,
Marka Hrena, Nicka Jeffsa, Nino Kozinc in Miha Zadnlknrja, da so

tisto noč ob 23. uri nasilno zasedli tuje nepremičnine.Namestnik temeljne-
ga tožilca Damjan Gantar se je trudil eno leto, da bi dobil vse storiloe,
vendar ni imel veliko sreče.Doslej je uspel z nasilno privedbo ujeti le Miha

Zadnikarja, ki se je branil z molkom, in Marka Hrena, ki se je predal sam.

Hren, ki naj bi bil zaslišan tudi 17. 10. 1994, se je doslej seznanil z

obtožnico,odslej pa naj bi se tudi on branil z molkom. Obtoženi »metelkov-
ci« pravzaprav bolj kot kar koli dmgega z zanimanjem pričakujejosoočenje
s_pričami,ki naj bi potrdile kaznivo dejanje.

'

Sport
V petek so se v dvorani na lliriji v Zgornji Šiškina prijateljski košarkarski

tekmi pomerili »metelkovci-2227-Stripcore«z izbrano ekipo Združeneliste
socialdemokratov. Kljub temu, da so »metelkovci« zmagali z 61 z 55 in je
tekmo prenašaltudi Radio Študent,se skupščina»Metelkove« od projekta
»košarka« distancira. Trdijo namreč,da »metelkovci«strankarsko predvo-
lilno obarvane tekme ne bi nikoli odigrali. »S komunisti so igrali Stripco-
rovci,«pravi Marko Hren.

Energetika
Na Metelkovi so kar nekaj časa imeli elektriko, ki so jo na različne,

legalne in manj legalne, načine dobivali v soseščini. Kot kaže,pa se je
Elektro Ljubljana, spodbujena z dopisom Ministrstva za kulturo, v katerem

jih Sergij Peljhan obvešča,da bodo odslej na Ministrstvu poravnavali
stroške za elektriko, odločila kulturnikc prisiliti, da elektriko napeljejo
legalno. Zato so delavci Elektro Ljubljana v zadnjih dneh že nekajkrat
prekinili tok nelegalno napeljanih kablov. Pogajanja med Metelkovo in

Ministrstvom za kulturo so se začela v ponedeljek 17. 10.1994.

Ekologija
Metelkovci so se pod vodstvom Mazge in sponzorstom oertiñkatne

Krone odločili očistiti štiri lokacije. Ta vikend so začeli v Izoli in čistili do

Pirana, drugi vikend naj bi pgsPraviliobrežjeSore v Medvodah, do novega
leta pa jih čaka še Sava v Cmučah in obala od Ankarana do italijanske
meje.M

Miha D. Štamcar,Janl Sever
fotoDIEGO GOMEZ

Stripcorovec preprečujeLevu Krelłu prodor pod koš



Kao
Delo, 2. decembra to. ,(54 54
Po volitvah vlada narodno enotnostl?

(O Hrenovem sindromu)

Ob sedanjih dogodkih na Slovenskem sem se ne-

hote s omnil prizadevanj mirovnika Hrena pred
deset nevno vojno, ko je priporočaldemilitariza-

cijo Slovenije, s .čimer naj bi svetu dali zgled za

vsesplošnorazorožitev.

Način takega razmišljanjaje bil v modi mirovni-

kov osemdesetih let, vendar 'e bil predlog še zelo

mladega g. Hrena stojem istvu vendarle nekaj
posebnega. Bilje tipičnoslovenski, avantgarden in

strahotno naiven ter zaradi tega mazohističen.Če
bi ga uresničili,bi bü'za'Slovenijokatastrofalen`
Vsa zgodovina Slovencev od naselitve do danes,
in tako bo še zelo zelo dolgo, je borba za prostor
in jezik. -Ne glede na kulturo, ki smo jo vrskali

od zahodnih in sevemih sosedov in zaradi katere

smo resnično del zahodnega sveta. sta bila itali-

janski in nemški svet naša stalna nasprotnika in

zaradi našemajhnosti naša dedna sovražnika.To

sta še danes, ne glede na obdobja mirnega sožitja
in tesnih kulturnih stikov.

Predstava, ki si jo je zahodni svet ustvaril 0 Slo-

vanih v času njihovega prihoda, je živa še danes.

Kdor pozna odnos večine do Slovencev v Italiji
in na avstrijskem Koroškem,pozna v tem odnosu

duh, ki so ga opisali žeprvi poročevalcio Slova-

nih. Kljub časovni distanci sta ga enako dojemala
Piccolomini in Ippolito Nievo, ki sta videla v naših

krajih in ljudeh zgolj temno barbarsko deželo.
Zato je tudi predstava ItalijanOv in Nemcev o

enakopravnosti Slovencev temu ustrezna. V tem

kontekstu je npr. zahteva po dvojezičnostina me-

šanih ozemljih v Italiji in Avstriji sprejeta z naj-
večjimodporom med velika večina prebivalstva.
Ko omenjam večino moramo vedeti, da je ljudi z

ekstremno negativnim odnosom do Slovencev v

Italiji in Avstriji malo, vendar vedno potegnejo za

seboj sicer nevtralno večino ravno zaradi stoletja
ukorenjinjene negativne šablone o Slovanih. Tako

mišljenjeje zakoreninjeno tudi med najboljšimi
italijanskimi hišnimi in osebnimi prijatelji mojih
slovenskih sorodnikov v Italiji.

Kako se boriti proti taki ignoranci in zaplanka-
nosti, ki sta najhujšasovražnikadialoga na ena-

kopravni podlagi? Predvsem je tu nacionalni po-
nos, ki v politiki izključujegentlemanske poteze
v korist nasprotnika. Nacionalni ponos pa lahko

temelji le na državotvornihdejanjih, ki pa jih je v

-našizgodovini malo. Čeizvzamemo Karantanija,
premoremo Slovenci sar`no dve. Maistrova prido-
bitev dela južneŠtajerske,kar je njegova osebna

`

zasluga, in pridobitev Primorske ter dela Notranj-
ske po drugi svetovni vojni, kar je izključnaza-

sluga NOB. V kontekstu izoblikovanja sedanje
slovenske državesta to svetinji, o katerih bi mo-

ral obstajati nacionalni konsenz, v katerega ne

moremo posegati s svetovnonazorskimi diskurzi,
ki jemljejo enemu ali drugemu dejanju pomen in

veljavo.

S tega zornega kota je zanikanje pomena NOB

nerazumljiva in usodna napaka. Mene Primorca
in moje rojake prizadeva toliko bolj, ker vem,
s kakšnim žarom so primorski fantje in dekleta

osvobajali Primorsko. Spominjam se svoje stare

mame, ki je umrla med drugo vojno. Zaradi staro-

sti in oslabelosti je vsak dan molila za skorajšnjo
smrt, vendar je kot marsikatero Primorka prosila
boga, naj ji da le še toliko življenja,da bi dočakala
svobodo, kar je tedaj pomenilo izgon Italijanov in

Nemcev. Po vojni je bil staršemnacionaliziran del

nepremičnin.Najbližjisorodniki so se iz strahu

pred kolektivizacijo izselili v Italijo, pri čemerjim
je bilo zaplenjeno premoženje.Lahko rečem,da

je bila moja rodbina materialno močnoprizadeta,
vendar se NOB ni nikdar odrekla. Nad osebno
nesrečoje prevladala zadovoljstvo za pridobljeno
Primorsko.

'

"
`

Ocenjevati takratne dogodke z današnjimiočmi
je absurdno. V optiki državotvornih dejanj igra
ideologija podrejeno vlogo. V borbi za jezik in

prostor, na katerem bi ta jezik lahko govorili,
ni bilo atlernative, kar je Kocbek kljub travmam

dokazal s svojim zgledom. Eno. je odločiti se v

duhu katoliške morale, po kateri se je Kocbek
nedvomno ravnal, drugo pa enačiti slovenstva s

katolištvom,kar je privedlo do narodnega izdaj-
stva, to pa sodelovanje z okupatorjem take vrste,
kot so bili Italijani in Nemci, pa ne samo nacisti in

fašisti,gotovo je.

Vera je stvar posameznika, ne naroda. Moralne
vrednote pa niso rezervirane le za katoličane.

Vizija boljšegasveta, ki so jo gojili komunisti,
je temeljila na enakih moralnih načelih,kot jih
poznajo krščanstvoin druga verstva. Prenekateri
zahodni intelektualec je v možnost obstoja takega
sveta takrat resno verjel.

Zakaj sem na začetku omenil Hrena? Spomnil
sem se nanj zato, ker ima njeg0v način razmi-

šljanjamnogo skupnega z načinom razmišljanja
razmišljanjakrščanskih demokratov, da NOB ni

bil osvobodilni bolj proti okupatorju, temveč le
krvava revolucija. Hren0vski mazohistični naboj
je viden v siepem opravičevanjukolaboracije z

dednim nasprotnikom, ki temelji zgolj na sve-

tovnonazorski dilemi, zanemarja pa nacionalno

obrambni vidik, kije državotvornoedino relevan-

ten. V tistem trenutku ni bilo pomembno, kdo in

zakaj je vodil boj proti okupatorju, temveč le to,

da je bil uspešen.S tem ne opravičujempovojnih
pobojev ujetih domobrancev in njihovih svojcev
niti komunistične vizije sveta, kot se se je izobli-
kovala v praksi, ostaja pa zgodovinska zasluga
našegakomunističnegagibanja, da je del bivšega
italijanskega ozemlja danes slovenski.

Lahko bi se zadovoljili z ugotovitvijo, da je od-

vzemanje bistva NOB predvolilna poteza, ki naj
bi služila nabiranju glasov med potomci in somi-

šljenilčidomobrancev. Vendar so bila Peterletova

dejanja v pogovorih z Italijani in Capudrov odgo-
vor Finiju v Figaroju naravnana na teza, da so

bili Italijani žrtve komunistične vojske, iz česar

izvira po mojem tudi Peterletova moralno drža
in popustljivost, ki močno spominja na Hrenov

pravičniškisindrom. Fojbe rta Tržaškem so bile

z zgodovinskega vidika le zadnje dejanje dolgole-
tnega nasilja, ki ga je začela italijanska stran nad
Slovenci po prvi svetovni vojni.

Zato so tudi pogovori z Italijo ena naših velikih

diplomatskih napak, kar je tudi Bučarjevomne-

nje. Treba je pač vedeti, kdaj pokazati dobro in

kdaj slabo voljo, na ponos pa se ne sme pozabiti.
Nacionalni ponos in nadstrankarska modrost pa
sta v diplomaciji obvezna. Posledica Peterletovega
dojemanja NOB je slab priokus zaradi ponavlja-
nja zgodovinskih napak, saj je opravičevanjeko-

laboracije z Italijani in Nemci z borbo proti ko-

munizmu močno podobno popuščanjuitalijanski
strani zaradi komunističneganasilja nad italijan-
skimi Istrani. Stvari so patekale pačnekoliko dru-

gače.
Ladislav Places, Ljubljana



OGENJ NA METELKOVI

Umrl zaradi zastrupitvez ogljikovimmonoksidom
Požar na podstrešjuMere/kove 78 naj bi povzroC/I kratek stik na neonski sveti/ki
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priblizno ob peti uri zju-
traj je stavbo na Metelko-
vi ulici 18 zajel ogenj. ki

je uniCil polovico ostre-

_sja in zahteval eno smr-

tno Zrtev.

Kriminalisti so ugoto-
vili. da je poZar povzrocil
kratek stik na neonski

svetiLki, ki je bila pritrje-
na na lesen strop, saj naj
bi agregat, ki stavbo sicer

oskrbuje z elektriCno

energijo. prejsnji veCer

izkljucili. ReSevalci so v

stavbi nasli moskega, ki

je zaradi zastrupitve z

ogljikovim monoksidom

kasneje v bolníSniCi

umrl. Pri pokojnem so

nasli osebno izkaznico

Ivana Stanjka. starega pe-
tintrideset let, stanujOCe-
ga na Brilejevi ulici v

Ljubljani.
PoZor je povzroCiI za vec kot milijardo in pol tolarjev skode (Foto: Denis SorkiC) (A- 2-)

/I- @LJ/7



požaruna MetelkOvieden mrtev
ljubljana - V prostorihstare vo-

jašnicena Metelkovi je v soboto

prišlodo požarazaradi kratkega
stika na stropni neonsld svetilki.

Stropjebilleseanohmje zgore
lo celotno ostrešje,iz poslopja pa
so rešiJi:is-letnega Ivana Stajnka,
ki pa je zaradi hudih opeklin ob

7.15v bolnišniciumrl. Ogledna sku-

pina UNZ Ljubljana je ugotovila,
da objekt ni bil priklopljen na elek-
tričnoomrdje, napaja pa se iz ag-

regata moči5 kilovatov, kije v eni
izmed sosednjihstavb. V soboto naj
bi bilo hišnoelektričnoomráepod
napetostjod02130,aatopanajbi
agregat To so delali zara-

di prevelikega hrupa in pritožbso
'

u
g

ov. Ogenj so pogasili gasilci
'

B Ljubljana, škodopa ocenju-
o jejo na okoli 1,600.0(I) SIT. 1. M.
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8. stran ir DELO

Umrl v požaru,
kijeizbruhnil

na Metelkovi
LJUBLJANA, 11. decem-

bra - V požaru,ki je izbruh-
nil v nekdanji vojašnicina

Metelkovi, je v soboto umrl

35-letni Ivan Stajnko z Brile-

jcve ulice v Ljubljani.
Ljubljansko policijo ozi-

roma operativno-komunika-
cijski center so o požaruna

Metelkovi obvestili v soboto

zjutraj in ogledna skupina,
ki so jo poslali tja, je ugoto-
vila, da je zagorelo okrog pe-
tih zjutraj. Goreti je začelo
na podstrešjuobjekta št. 18,
ogenj pa se je tako hitro širil,
da je zajel in uničil polovico
ostrešja.

Kot se je izkazalo, je bilo

žarišče požarav podstrešni
sobi, ki je obrnjena na Masa-

rykovo cesto, vzrok pa je po

vsej verjetnosti kratek stik v

neonski svetilki, kije bila pri-
trjena na lesen strop. Preisko-

valci so ostanke svetilke našli
na tleh, medtem ko so bili do-

vodi električnih žic v svetiko

zataljeni.
Stavba sicer ni priklo-

pljena na električno omrežje,
kadar je potrebno, pa dobi

elektriko iz petkilovalnega
agregata, ki je v eni od se-

sednjih zgradb. Kot so še

ugovotili. je agregat v pe-
tek zvečer delal. izklopili pa
so ga okrog pol desetih, kot

vsak večer.Zaradi preveli-
kega hrupa se namreč so-

sedje stalno pritožujejo.
Ogenj na Metelkovi so po-

gasili ljubljanski poklicni ga:
silci - petnajst mož s sedmuni

vozili - škode.kijo je povzro-
čil ogenj, je za najmanj'mi-
lijon 600 tisoč tolarjev. reše-
valci pa so v Klinični center

odpeljali močno opečenega
neznanca. ki je bil v podstre-
šni sobi, ko je izbruhnil požar,
za katerega' se sprva sploh
ni vedelo, kdo je. Opekline
so bile tako hude, da je že
čez dobri dve uri v bolnišnici

umrl. Na sodno-medicinskem
inštitutu so kasneje ugotovili,
da gre za Ivana Stajnka.K
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Mladi Ljubljančanje dve uri po požaruumrl zaradi zastrupitve s C 0

Opomin iz Metelkove ulice
Prostore stare vojašnicebo treba urediti, s

LJUBLJANA, 12. - V objektih stare vojašnicev Metelko-

<
, ulici, ki so bolj znani po gibanju Mreža za Metelkovo v

Ljubljani, je marsikdo že našel zavetišče. Kulturno življenje
tamkaj je kar živahno, vendar so prostori urejeni le za silo,
težave so s kurjavo in razsvetljavo, kar pa mladih ne moti

tako, da se ne bi tam zabavali, marsikdo pa leže tudi k po-
čitku. Neurejenost, ki je že nevarna, je bila v soboto usodna

za mladega Ljubljančana.Požar, ki je izbruhnil v soboto

navsezgodaj zjutraj, pa opominja.

Goreti je začelo okoli 5. ure

v stavbi številka 18 stare voja-
šnice v Metelkovi ulici, v sobi,
ki je obrnjena na Masarykovo
cesto. V treh prostorih je bilo
več mladih, ki pa so se dovolj
hitro umaknili na plano. Tja je
pohitelo 15 gasilcev s sedmimi

vozili. V enem od prostorov so

odkrili mladega moškega.Oži-
vljati so ga poskušaliže gasilci,
vendar brez uspeha. Možakar
se je zastrupil z monoksidom
'1 treba ga je bilo odpeljati v

,olnišnico,kjer je kmalu za-

tem umrl. Po vsej verjetnosti
gre za 35-lemega Ivana Stajn-
ka iz Brilejeve ulice št. 8 v

Ljubljani, saj je imel pokojni
pri sebi osebno izkaznico s tem

imenom.

Plameni so zajeli ostrešjein
ga polovico uničili. Gasilci, kot

nam je povedal Jože Ložnar iz

ljubljanske gasilske brigade, so

ogenj hitro lokalizirali, vendar

so imeli dela vse do 14. ure.

Kaže, da je bil vzrok požara
kratek stik na neonski svetil-

ki, ki je bila pritrjena na lesen

aj postajajože smrtno nevarni

Pogoriščev sobi, kjer je izbruhnil požar.(Foto: Nace Bizilj)

strop. Stavba, v kateri je za-

čelo goreti, ni bila priključena
na električno omrežje,temveč
se je napajala iz petkilovatnega
agregata, ki je v eni od sose-

dnjih Zgradb. Agregat so izkla-

pljali, ker so se zaradi trušča,

ki ga je povzročal,pritoževali
sosedje. Tako naj bi bilo hišno

električno omrežjepod nape-

tostjo do 21.30 v petek, potem

pa ne več. Gmotne škode naj
bi bilo za 1,600. 00 tolarjev.

MI AVIPOTNIK
_.__.-
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vsebinske

spremembe. to pa je oblast nad

seboj, vi pa hočete imeti oblast

nad nami!
JOŽEF JA RH.
Nušičeva 3.

Celje

Mladika v Rimu,
Bemini v Ljubljani, da

o marinah ne govorimo
Ali nekaj temu podobnega.

Pred kakimi 25 leti. ko smo se

bodli za bolj inteligentno novo

Prešernovo,sem primerjal ana-

logno rešitev v južnoitalijanski
Materi, kjer so menda cesto

skoznjo spravili v »tunel«,»me-
tro«. Uredništvo je tisti del pri-
Spevka izrezalo in, kar je ostalo,
objavilo na koncu diskusije s ka-

kim mesecem zamude. Tokrat
2" primerjava morda ni tako po-

membna, a po svoje utegne biti

celo zabavna.

Kranjska metropola Ljubljana
nima samo podobne zgodbe kot

Milano, mislim Mrežo za Metel-

kovo, o čemer je Delo pisalo.
Tudi v zvezi z Mladiko ima sko-

raj identično zgodbica s tisto, ki

se je srečno končala te dni v Ri-

mu. Tam so namreč prejšnjite-

den končno izpulili Beminijevo
palačoBarberini samozadovolj-
nim in nenadomestljivim oficir-

jem italijanskega vrhovnega šta-
ba. ki so v njej imeli svoj olicirski

klub dolgih 45 let in več. Tako

dolgo je namreč trajala bitka za

to, da bi v palačopostavili muzej

italijanSKega Slikarstva od Du-

ecenta do Settecenta. kakih 1500

platen. od katerih jih je vsaj 300
čemelo v kleteh palačein čakalo,
kdaj se bodo olicirji blagovolili
preselili v drugo. nič manj ple-
menito vilo. Nikakor se niso dali.
Še JLA so pri nas uspeli prej
deložirati. Ah, da: leta 1995, ko

naj bi bila palačaBarberini resta-

vrirana in muzej odprt, bodo

praznovali stoletnico ustanovitve

muzeja. Našim muzealcem se pa
res mudi. da hočejoimeti svoj
muzej že po 70 letih. bi človek
rekel. . . Bitka za palačoBarbe-

rini je zadnje leto in pol vodil

sedanji italijanski minister za kul-

turo in naravno dediščino,sicer
odlični novinar Alberto Ronc-

hey: »Dejstvaso dejstva. Ta vla-

da tehnikov ne bo odšla tako, da

bi pustila probleme. kot jih je
našla.« pravi. Jeseni 1989, ko se

je izolska podeželska»piovra«
(saj se spominjate TV filma)
spravila nad Izolo s svojo mari-

no. je po naključjuhkrati objavil
komentar o navtičnem turizmu

Ast'altar il mar. Tega tudi naš

koprski županočitno ni prebral
- ali bi kaj pomagalo. da bi obva-

roval Koper pred lastno piovro,
ko bi bil. pa ne vem. Vem samo,

da bo semedelski zaliv doživel
usodo izolskega in da tem monta-

njarjem. ki upravljajo naša me-

sta. ni mogočedo živega.(V slo-

varjih tujk ne najdete montanjar-
jev v tukajšnjcmpomenu.)

ZDRA VKO VATOVEC.

Garibaldijeva 1,

Koper

DA.,
42.3.«,
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Stimulacijaadrenalina 59
Vsaka dovolj hitra glasba. po-

sebej pa močni rock. zadovoljuje
potrebo po vznemirjenosti, ki

povzročapospešeno izločanje
adrenalina. KoprivniškiOver-
now so najbolj izrazit primer

, takšne rockovske skupine v bliž-

nji okolici. Pred štirimi leti so

Overllow presenetili z neverjet-
no hitro. drvečo in energično
poetiko. polno svežine in elana

po eni strani ter spevnosti. lah-

kotnosti in vitalnosti po drugi.
Neobremenjeno črpanjeiz ra-

zličnih virov so presenetljivo hi-

tro oblikovali v izrazito samo-

svoj izraz. ki je izžareva! pred-
vsem nezadržno energičnostin
spodbujal visok nivo adrenalina

s hitrostjo igranja. ki je jemala
sapo. Toda ravno zato. sem

v zadnjem letu videl njihove sla-

be nastope. ko so zaradi strem-

ljenja po čimhitrejšiglasbi kon-

certno razočarali. ker jim je
zvok razpadal, največkratzaradi

nezmožnosti bobnov in ritma. da

bi ta sledil drvenju kitare.

Lanski nastopi na daljšiturne-

ji po Evropi pa so očitno očvrsti-

li skupino in tako smo nazadnje
na Metelkovi v Ljubljani končno
lahko slišali dober koncert sku-

pine Overllow. Poetika Over-

llow puščavtis mladostne vital-

nosti. optimizma in radostne

sproščenosti.kakršne v tej obliki

ne najdemo pri nobeni skupini.
Drvenje sicer onemogočakakš-
ne posebne variacije bobnanja in

tudi kitara bi lahko bila bolj
izrazita, toda znotraj zastavlje-
nega formata imajo Overflow

dovolj variacij, da se pesmi ne

spremenijo v brezoblično gmoto
- sicer razpoznavnega stila - kjer
bi pesmi bile prevečpodobne
ena drugi. Tudi v dodatkih zai-

grani priredbi Pogues in R. E.

M. sta potrdili. da Overt'low

z nedvomno rockovsko poetiko
transformirajo raznorazne vplive
v glasbo, katere največjiadut je
ravno vesela. neagresivna in

prodoma glasbena energija.
Nastop celjske predskupine

Ditka Haberl v K4
V okviru nedeljskih klubskih

večerov v K4. ki pripadajo Roza

discu. bo ob pol dvanajstih zve-

čer nastopila ena prvihglam iz

slovenske evergreen ponudbe l

- Ditka Haberl.

Baby Zdravo sem ujel šele pred
koncem. toda iz slišanegaje bilo

očitno. da celjska trojica podob-
no goji energičnoin drvečo glas-
bo. vendar z malce tršimi roc-

kovskimi in punkovskimi koreni-

nami. e so Overllow na ravni

glasbenega vtisa bliže Ramoncs.

so Baby zdravo bliže Motorhead
m ocitno perspektivna skupina.
Ena redkih pri nas 5 prodornim
in encrgićnimrock izrazom. ki je
ekspresiven brez nepotrebnega
kompliciranja. zato pa koncert-

no tudi tako svež. Za notranjo
trdnost njihove poetike pa bo

vseeno potrebno še nekaj zore-

nja in resnega dela; kot da fantje
sicer vedo, kaj hočejo,še vedno

pa iščejoza to prava izrazna

sredstva. MARJAN OGRlNC

»Metelkovci«

imajotežavetudi

kar sami s seboj
Tiskovna konferenca Mreže

za Metelkova ob polletnici
vaanja v nekdanji vojašnici

Na včerajšnjitiskovni konferen-

ci v klubu Art na Metelkovi je
Marko Hren v imenu pisane druš-
čine. ki je pred šestimi mcscci za-

sedla načete objekte v nekdanji vo-

jašnici.ponudil v premislek nekaj
dejstev. predvsem pa opozoril na

nemogočpoložaj.ko mestna oblast

z nizkimi udarci zatira »kultumo

sceno« (te šest mesecev nimajo vo-

del). in pa na dejstvo. da se »sce-

na«. združena v Mreži za Metelko-

vo. ni dovolj posvetila oblikovanju
lastne identitete. posledica pa so

bile komunikacijske tezave med

različnimi skupinami.

Ob polletnici »oživljene«Metel-

kovc tamkajšnje»scena« sporoča
marsikaj: kdor se ne čudi mestnim

oblastem. naj se zbudi. zgodi naj
se voda (priskrbita jo lahko mini-

ster za okolje in minister za notra-

nje zadeve). mestno posest naj do-

bijo tisti. ki ji bodo vdahnili zivlje-
nje. ne pa špekulantiitd.. pred-
vsem pa o kulturi ne bi smela odlo-

čati mestna vlada (dodali so. da je
zapravila priložnost.da bi ila

1995 Ljubljana mesec dni evropska
kulturna prestolnica). l. B.



Quovadis', Metelkova?
cs Biserka Kameža'

`

:Kmalu bo 'minilo leto, ko smO .lahko'pfekféradijskih
"varioiiposredno'spremljali dnevne dogolłikéíłf'vvnekdanji
:vojašniciunaMeželkovi,ki jo jez izgolvloírom;da johoče
{MestoLjubljanaporušiti,ponOČí:iaSilžioTeaSedla
'Mrežaza' Metelkova (MZM). :SlediliAQSQipaživípredstaz/L

viistraiilz,:fp'ravn ih _nasledli
*

:Čiijíh',družbenopo-
"

"c :ihorganizacij,dajevseíhítèeM` mestnim

SkupščinaMeg/`taiij pravili.kar

Žnja'AMetelkovi,kjer bi lahko pospravili- ljiibljansko,Ž
oblastjo. Tudi dobrodelni/1. akcijilčíŠD'žövlił'jaleležal-
nike in čistila,m` manjkalo,']ľ>adalSkinapad, kot so

.zapisali v izjavi sami člani tako imenovaneľskupščine
MZM, pa je še pred njegovo izvedbo*podprloministrstvo

,za kulturo. Vsplošm'medijskiG'JfOľijiVSOŠSexustvdU'alí
.člankiz naslovi »Metelkova vedno_.jal_1,dš{,`Člani
:inžein njeni strastni privrženCi,Daíšíolžíľ'áblliłtbľjali,

V

í ivetľljubljanskealternative. TufČ'ŠGSŽžiíèlgso'ponur
Trez'jigulniverzi,iie/'07157101ni :Liizilldlidéü
j,jíiLíkp.vnisekciji, pa :Skladu'za vedñeeľvdražbo,

'

' `

{MŠ-ž?Ká'ndídc'töelízee

je odvzela_`
ivanje;

"

V

.I

'

'

:s: “mesečni»vrtiljak«se je
V 7_ i_

Sodišče skleniloáda ora MZM “izplrazm'ti
:slapbľejlziso v zakonin' lasti MCSM Ljubljane, in Sicer v

VSkladu s pričakovanjise. to;seveda .ni

so?se i-wastavanzM »tito-že:v :čakal:
>

'nam' öbdobjzzpanadazjevaam im" í *ki so 15h

reselíl Sodriev-ľdvorane,

Pospre'mili .z `dejavhošt7iiiiz :naučila`ia`mgnífškegaflma
Goli-v'sedlu. Te šenaprej na tiheni podpira tild:
uradna politika. Da je vešča cinizma, je dokazala5
sprejetim sklepom o dodelitvi stavb [Mesta `Ljubljana

.

MZM in Slovenskemu etnografskgmu muzeja.
Tako jC

rešila dva problema, saj bo mladim omoeeçrfana-

daljnjo geloizacijo in 2 njo povezano apolztzcnosl,
.

slovenska narodna dediščina pa bo namesto v narodni
l

muzejski hiši še naprej skrila v skladišču-Med_' l

razcvetom liberalizma pac' ni zdravo spodbujal! "0704'
i z

1

I

nih čustev,pa tudi krivdo za nastalerazmefe,k" 1

1prestopajo meje kriminala, tokrat m mogoce nikomur

\ naprtiti. a


