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Ana Kučan

Kamp s konceptom

O

d letošnjega poletja sem se pos-

lovila na plaži kampa Pineta v

Fa žani. Prebudili so se spomini

na davno minula počitnikovanja

na morju. Spomini na šotore, vo-

nj po alepskem boru, na to, kako nas je

mama poslala nabirat borove iglice, da

smo spali na mehkem, in na to, kako je

teta Stanka vpila, ko je v svojem lepem

natikaču našla škorpijona. Resda je bil

majhen, a od takrat naprej smo na kam-

piranju nosili samo še japonke.

Na š odnos do narave je ambivalenten

– po eni strani jo občudujemo in iščemo

stik z njo, po drugi pa si želimo nadzor in

čim manj neprijetnosti. Ta odnos je pos-

tal imenitna tržna niša: zacvetela je po-

nudba dopustovanja v naravi z vsem ci-

vilizacijskim udobjem. Nekdanje tabor-

jenje, pri katerem nas je od narave ločilo

le šotorsko platno, je zamenjalo bivanje

v naseljih mobilnih hišk, v katerih za

udobje žrtvujemo stik. Narava je postala

ozadje za p(r)odajanje skrbno izobliko-

vane izkušnje z blagovno znamko.

Glamping, kamp s konceptom, je nova

pojmovna prikazen, izrazito marketin-

ška skovanka, ki namiguje na sonarav-

no, ekološko ozaveščeno dopustovanje,

zares pa jo prav malo brigajo nosilna

sposobnost prostora in dejanski učinki.

Gre za kampiranje v naravi v luksuznih

šotorih in mobilnih vilah, kampiranje,

zdr uženo s hotelskim udobjem, ki ga go-

st predvsem drago plača.

V naravi take dejavnosti je, da išče

najlepša prizorišča, najbolj neokrnjeno

naravo. Če bi za tak kamp ustrezno lo-

kacijo poiskali s postopki prostorskega

načrtovanja, vključno s presojo vplivov

na okolje, bi ji z vidika varstva okolja

te žko kaj očitali. Ker je ne, ji lahko oči-

tamo hinavščino, saj dopustovanje v

»sozvočju z naravo« pomirja našo eko-

loško ozaveščeno vest, škodo pa pome-

te pod preprogo. Še bolj problematična

je, ko na primer začne preurejati stare

kampe, saj nov koncept z novimi cena-

mi izrine prejšnje, manj premožne gos-

te. Primer take marketinške sprevrže-

nosti je otok Obonjan pri Šibeniku. Mla-

dinsko letovišče s plažami, tabori, šp or-

tnimi površinami in z vso potrebno in-

frastrukturo, zgrajeno s samoprispev-

kom in z mladinsko delovno akcijo, so

novi lastniki »nadgradili« v razkošni

kompleks z velnesom, jacuzziji, s klima-

tiziranimi šotori, z dizajnerskimi resta-

vracijami, bari in klubi na prostem, v

katerega si vnuki tistih, ki so ga gradili,

ne morejo več privoščiti vstopa.

Pri nas je zadeva po primeru Bled po-

stala velika modna muha. Množično se

pojavljajo glampingi raznih vrst in oblik

in vsi po vrsti brez kakršnih koli preve-

ritev in soglasij posegajo v kakovosten

krajinski prostor. Eni bolj, drugi manj

sprejemljivo. Ker so hiške majhne, jih in-

vestitorji lahko opredelijo kot naprave,

pri čemer se izognejo zahtevi po grad-

benem dovoljenju. Postavljajo jih vsev-

prek, največkrat na kmetijska posestva

ali ob obale jezer. Vsak izumlja nekaj

novega. Kolikor projektantov in investi-

torjev, toliko različnih tipov hišk z ra-

zličnimi poimenovanji. V Marini Porto-

ro ž se je pojavil celo plavajoči glamping,

menda se dobro prodaja in investitorji

imajo v načrtu nadaljevati tudi na dru-

gih mirnih vodah.

Res je, da za postavitev posamezne

hišice na domačem vrtu ni smiselno za-

gnati aparata za pridobitev gradbenega

dovoljenja, a za glamp je to nujno, saj ne

gre za nič drugega kot za turistično na-

selje. To pa potrebuje ustrezno komu-

nalno infrastrukturo, sanitarije, dosto-

pe in parkirišča, zaradi česar ne gre za

enostaven, temveč za zahteven objekt.

Zato so nujne preveritve na vseh rav-

neh pridobivanja dovoljenj ne glede na

to, ali je v vlogi investitorja občina ali

zasebnik. Z vidika odgovorne rabe pros-

tora je najbolj smiselna navezava na

obstoječa turistična območja. A pro-

gram v takšnem kampu je obrnjen nav-

znoter, javna raba v bližini je v večini

primerov motnja. Hitro se pojavi nape-

tost med javnim in zasebnim, predvsem

takrat, kadar se glamping umešča na

območja, ki so že cilji izletov ali drugih

rekreacijskih dejavnosti, ali kadar ob

mirnih vodah zaseda prostor, ki je, kot

določa ustava, javno dostopen.

Na prvi pogled je zadeva videti neš-

kodljiva, saj so je polna usta narave. Ker

pa ni nobenih zahtev po preveritvah po-

sega, se manjši investitorji zadeve po-

gosto lotijo po domače in na horuk, brez

dolgoročnega cilja in strategije, večji pa

plenilsko izkoriščajo lepote naše ljube

domovine. Prostor je omejen pri tem, ali

dejavnost vanj umestimo ali ne. Če jo, je

ključno vprašanje, koliko, kam in kako.

Hišica ali dve za popestritev ponudbe

na turistični kmetiji verjetno nista veli-

ka obremenitev za okolje. Prej sta glede

na zdaj že pregovorno pomanjkanje do-

brega okusa lahko estetska katastrofa,

vendar ta vsaj ne zadeva prav veliko

ljudi. Problem je »ustvarjanje destina-

cij« na še nedotaknjenih območjih v

vsaki občini in vasi. Zdi se, da so žup ani

glamping zdaj prevzeli kot novo razvoj-

no pobudo, ko so si že zgradili svoje po-

slovno-obrtne cone. Problem se razraš-

ča, saj so luknje v zakonodaji priložn o st

za hitro bogatenje. Tudi v gorah že ima-

mo glambivake, kar je contradictio in

adiecto. Bivak je zavetje v sili, ne pa na-

domestek za planinsko kočo. A očitno je

pomembno, da imamo koncept. Pa če-

prav brez koncepta. ×

...................................................................
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film

Slovo igralke Tanje Poberžnik

Te dni se je poslovila filmska igralka

in sodnica Tanja Poberžnik, ki se je

na filmskih platnih pojavila konec

70. let, odkril pa jo je režiser Ma t j a ž

Klopčič. Zaigrala je v njegovem tele-

vizijskem filmu Zadnja šolska naloga

(1977) in pozneje še v filmu I ska nja

(1979). Bila je tudi Ana v kultnem fil-

mu Okupacija v 26 slikah (1978) reži-

serja Lordana Zafranovića, v prvem

televizijskem filmu Emirja Kusturi-

ce Neveste prihajajo, Vojko Duletič

pa ji je v filmu Draga moja Iza name-

nil vlogo partizanke Jelke. Partizan-

ka je bila v filmu Nasvidenje v nasled-

nji vojni Živojina Pavlovića. × ku l

intervju / Aksinja Kermauner, predsednica DSP

Ne po ustavi ne po srcu

A

ksinja Kermauner se mesec

dni po prevzemu predsed-

niške funkcije v Društvu slo-

venskih pisateljev (DSP) že

srečuje s prvim primerom, ki

zahteva javni odziv. Sloven-

ski tednik Demokracija in založba No-

va obzorja sta namreč objavila razpis

za izvirno slovensko pravljico, ki naj bi

spodbujala domoljubje. Kako? Denimo

z obravnavo nevarnosti, ki jih prinaša

multikulturalizem, pa z liki, ki so lah-

ko tudi poosebljene živali, pri čemer

naj pozitivne junake predstavlja do-

mača živalska vrsta, vsiljivce oziroma

negativce pa tujerodna invazivna vr-

sta, med drugim piše v razpisu.

Na DSP so se odzvali s peticijo, v

kateri najostreje obsojajo zlorabo

o t ro ške literature za rasistično propa-

gando, pridružilo pa se jim je že več

kot 180 organizacij. »Nekaj časa smo

ra z m i šljali, ali bi se sploh odzvali, ker

s tem razpis ponovno generiramo,

kar je voda na mlin tistim, ki so ga

objavili. A do zlorabe otrok imamo

ničelno toleranco, o tem se ne pole-

mizira,« je jasna nova predsednica.

Kako ste ta razpis, ki poleg spornih

rasističnih zahtev tudi sicer ponuja

pri motivih in načinu upodobitve

tako malo ustvarjalne svobode,

d oživeli kot avtorica mladinskih del?

O ustvarjalni svobodi tu ni govora.

Očitno je, da gre za ciljni razpis, le

da cilj ni spodbujanje literarnega us-

tvarjanja, temveč podpihovanje so-

v ra štva. Vemo, da otroke zgodbe, ki

jih preberejo, zaznamujejo za vse ži-

vljenje, otroški in mladinski pisatelji

pa se moramo zavedati te odgovor-

nosti. To je grobo poseganje v otro-

kovo duševnost, če jim odrasli ponu-

jamo zgodbe, ki niso v skladu z os-

novnimi etičnimi normami, saj jih

bomo s tem zbegali.

Pisanje za otroke je nadvse resno

delo in zahteva polno etično odgo-

vornost. Otroška in mladinska knji-

ževnost pri nas še nimata tistega

mesta, ki jima pripada – tudi neka-

teri kolegi, ki pišejo za odrasle, ju ne

jemljejo dovolj resno. Premalo je za-

vedanja, da mi oblikujemo mladega

bralca, ki bo nekoč odrasel bralec in

bo bral njihove knjige. Še več – ce l o

ustvarimo ga.

Zato je bilo nujno, da se na

razpis odzovete tudi v imenu

pisateljskega društ va?

Ne le kot predsednico DSP, tudi kot

pisateljico in človeka me žali, da se

o t ro ška književnost zlorablja za na-

mene nekega prepričanja, in sicer

takega, ki je v nasprotju z moralnimi

načeli in vrednotami odprtega sveta

ter empatične družbe. Stališče, da je

neki narod boljši kot drugi, je med

drugim pripeljalo v drugo svetovno

vojno, zdaj pa se spet po vsej Evropi

nevarno približujemo taki situaciji.

V hipu lahko postanemo preganjani,

begunci, zgolj srečo imamo, da živi-

mo na območju, kjer že več kot 70

let ni bilo vojne.

Pisateljsko društvo se ne želi uk-

varjati s politiko, tako bi se odzvali

ne glede na to, katera politična

stran bi tak razpis objavila. Društ vo

je od ustanovitve tu tudi zato, da za-

kriči, ko zazna krivico. Spodbujanje

s ov ra štva med narodi in narodnos-

tmi je prepovedano tudi po ustavi,

ne le po srcu.

Ampak pripravljalci razpisa pravijo,

da so zgolj zapolnili tržno vrzel, češ

da nekateri starši že dolgo pogrešajo

sodobno domoljubno pravljico in

ima navsezadnje vsak bralec pravico

do literature po svojem okusu.

To so za lase privlečeni izgovori, ne-

dopustno je za spodbujanje nestr-

pnosti na tak način izrabljati »voljo

bralcev«. Literatura je tu zato, da

nam odpira nove svetove, ne pa, da

se udinja zahtevam trga. Ker je raz-

pis namenjen otrokom do desetega

leta, ti pa še nimajo razvitega kritič-

nega aparata, je tako postopanje ze-

lo nevarno. Otroke je v vsakem pri-

meru treba zaščititi kot eno najbolj

ranljivih skupin. V pravljicah od Gr-

dega račka do Pepelke dostikrat

zmaga junak, ki je reven, odrinjen,

tuj. Zakaj bi otroke s pravljico učili,

da je treba tistega, ki je malo druga-

čen, ki ni naš, zatirati? To nima no-

bene povezave z domoljubjem. Tudi

jaz sem močno domoljubna, nikakor

pa nisem šov i n i s t i č n a .

Ste se avtorji s podobnimi

primeri razpisov v zgodovini,

denimo v socializmu, že srečevali?

Za razpise, ki bi tako nezakrito in

naravnost kot ta Demokracije spod-

bujali nestrpnost, ne vem. Tako Cer-

kev kot socializem sta seveda prire-

jala besedila, Tisoč in ena noč je bila

na primer »pokristjanjena«, socialis-

tični prevod Pike Nogavičke govori

namesto o originalnem praznovanju

b ožiča o novem letu in podobno.

Verjetno vsi sistemi s pomočjo li-

terature oglašujejo svoja prepričanja

– za splav ali proti njemu, homofo-

bične ali pravljice LGBT –, je pa se-

veda velika razlika, ali s pravljico

ščuvamo k sovraštvu do drugačnih,

»nenaših«, ali z njo širimo obče člo-

ve ške vrednote, odprtost. Koliko

t a kšna besedila zares sodijo v litera-

turo, je drugo vprašanje. Ko izposta-

vimo poučnost, pedagoškost, politič-

ne interese, se literarna vrednost

največkrat povsem izgubi.

Pravite, da društvo v danem primeru

ni hotelo iti v politične razprtije, a

va še članstvo je svetovno nazorsko

razdeljeno. Tokrat do vas ni prišel

noben negativen odziv glede peticije,

v prihodnosti utegne biti drugače.

Kako nameravate presegati

morebitna notranja nestrinjanja?

Pri nekaj več kot tristo članih se z

našim protestom gotovo kdo tudi ne

strinja, a ima vso možnost, da se o

tem opredeli posebej. Upravni odbor

je protest podprl, tega pa so izvolili

člani sami. Naloga društva je že od

leta 1872, da opozarja na krivice in

ščiti žrtve, po besedah enega od us-

tanoviteljev Davorina Trstenjaka čla-

ne zavezuje v vseh niansah demo-

kratske drže in zvestobe humaniz-

mu, v uporu proti avtoritarnosti, so-

čutenju z razžaljenimi in s ponižani-

mi. Vedno bomo branili pravico dru-

gih, da mislijo drugače – vendar ne

na škodo otrok.

Kako je lahko društvo, ki si med

drugim prizadeva za pomoč avtorjem

z vojnih območij, apolitično?

Nekateri prejšnji predsedniki so se

močno angažirali v politiki, a zame

je ščitenje žrtev apolitična stvar. So

begunci politično vprašanje? Ali ni-

so človeško? ×

...................................................................

TMaja Šučur

...................................................................

»Ne želimo se ukvarjati s politiko, tako bi se odzvali ne glede na to, katera politična stran bi tak razpis objavila.

Spodbujanje sovraštva med narodi in narodnostmi je prepovedano tudi po ustavi, ne le po srcu,« poudarja predsednica

DSP Aksinja Kermauner. FMatja ž Ru št

Očitno je, da gre za ciljni

razpis, le da cilj ni

spodbujanje literarnega

ustvarjanja, temveč

podpihovanje sovraštva .

Glamp ni nič drugega kot

turistično naselje.

To pa potrebuje ustrezno

komunalno infrastrukturo,

sanitarije, dostope in

p arkirišča, zaradi česar

ne gre za enostaven,

temveč za zahteven objekt.


