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Ocena Filma

Dva za enega
Peter Kolšek

Soba 408
avtor Martin Turk
RTV Slovenija
2. 11. 2009
in
Trst je naš
avtor Žiga Virc
AGRFT in RTV Slovenija
2. 11. 2009

Sredina slovenska filma – prvi srednjega in
drugi kratkega metra – nimata seveda nič
skupnega, a šele oba skupaj ponujata
komplementarno dolžino celovečerca.

Takšna programska kompozicija je torej predvsem
praktična (in jo pozdravljamo tudi v primeru
kakšne prihodnje ponovitve), hkrati pa je v najbolj
elitnem terminu omogočila ogled dveh boljših
slovenskih izdelkov iz zadnjega časa; eden od njiju
je pravzaprav celo razvpit.

Petdesetminutni igrani film Martina Turka Soba
408 (prav srednja dolžina ga žal veže skoraj

izključno na televizijsko prikazovanje) je na
letošnjem portoroškem festivalu za najboljši film
izbrala žirija publicistk in filmskih kritičark. S tem
najbrž ni bilo rečeno, da je to film »za ženske«, ali
film, s katerim bi imeli moški težave, ampak samo
to, da je pač razmeroma dober film. Posnet
črno-belo spominja na stare holivudske
melodrame, kar Soba 408 po žanru tudi je,
racionalna, tudi asketska naracija pa ga približuje
bergmanovski introspektivni psihologiji. V kateri
naj bi prišli na dan površnost in praznota
ljubezenskih razmerij, vseenost, avtomatizem
polaščanja, samevanje v dvojini – in na drugi
strani stumulativnost ljubezenskega azila samega
po sebi. Hotelska soba ni toliko prostor svobode (ki
jo imajo štirje udeleženci erotičnih razmerij itak
dovolj), pomembnejša je njena fetišistična
razsežnost kot sprevržen ostanek nekakšne
romantične idealitete. »Idealno« ljubezensko
razmerje med učiteljico Vero (Maja Gal Štromar) in
pekom Emilom (Matej Puc) je torej mogoče samo v
tej edini hotelski sobi, zunaj socialnih kontekstov.

V tem je tudi odgovor na logično vprašanje, zakaj
za vraga se morata ljubimca dobivati v hotelski
sobi, če pa živi on sam v svojem stanovanju. Gre za
erotično zvezo (niti ne seksualno in še manj
ljubezensko), ki lahko obstaja samo v tej
psihološko omejeni in socialno neobstojni obliki.
Turku je uspelo z narativnim minimalizmom
(kamor spada tudi srednjemetražni obseg)
povedati razmeroma veliko.

***
Drugače je z drugim, komaj

sedemindvajsetminutnim filmom Trst je naš!, ki je
pravzaprav diplomsko delo Žige Virca. Tudi ta je
sicer nabit s pomeni, ampak transparentno
pozunanjenimi, v tem kratkem filmčku vse kipi od
»akcije«, velikih projektov in še večjih »ideoloških«
zastavkov. »Mi smo ponosni borci 9. korpusa NOV
Jugoslavije,« so ene prvih besed, ki nas takoj
postavijo v epske razsežnosti. Gre za zabavno
deziluzijo, ki temelji na mitomanstvu in

megalomanstvu. Nosilec obojega je sicer lunatični
posameznik (herojska vloga znamenitega
Primorca Gojca), toda vanj so položene aspiracije
zakasnelih titoistov, jugonostalgikov,
razčustvovanih veteranov in otrok, ki nikoli ne
odrastejo. Kmet in v prostem času (a ta je v njegovi
glavi neomejen) komandant Franc ravna s svojo
titovko, ki mu jo je nekoč podaril oče, kot Mojzes s
skrinjo zaveze. Tako je mladi avtor iz pristne
primorske in tudi nacionalne bolečine (izgubili
smo Trst) ustvaril nekaj, kar je hkrati aktualizacija
resentimenta in tudi že njegova parodija. To je film,
v katerem se smejemo lastni nesrečni usodi, hkrati
pa z zadnjimi besedami, da je zdaj, ko smo fiktivno
osvojili Trst, »na vrsti Istra«, v polje smešnega
pripeljemo tudi … ve se, kaj.

Da je dodatnega smeha in posmeha vredna
nedavna burna reakcija italijanskega zunanjega
ministrstva (ki je očitno izgubilo razsodnost že ob
naslovu Trst je naš!), je samo veseli dodatek k temu
duhovitemu filmu. Gre za bitko, ki je nismo hoteli, a
smo jo kljub temu dobili.

Prizor iz filma Trst je naš!, v ospredju levo Gojc
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Soba 408 – Maja Gal Štromar in Matej Puc.
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Zakaj ne marajo
oble evropske ničle?
Igor Bratož

V časih si je lahko misliti, da je mogoče tako rekoč vse, samo
trdna volja je potrebna. Zgodbica je slišati takole: po dolgem
lobiranju so pred letom dni predsedniki in predsedniki vlad
držav članic Evropske unije na svojem vrhunskem srečanju

zahtevali, da Ecofin, Svet za ekonomske in finančne zadeve, v katerem
sedijo finančni ministri držav članic in odločajo o evropski davčni
politiki, preveri možnost, da bi članice, ki bi si to pač želele, lahko v
nekaterih sektorjih uporabljale znižano stopnjo davka na dodano
vrednost (DDV), predvsem za storitve, ki se zagotavljajo na lokalni
ravni in ne predstavljajo resne grožnje nemotenemu delovanju
notranjega evropskega trga. In se je marca res zgodilo, Ecofin je na
seznam izdelkov in storitev, za katere države članice lahko stalno
uporabljajo znižano stopnjo DDV, če presodijo, da je to v njihovem
interesu, uvrstil tudi zvočne knjige. V birokratsko nadzorovani evropski
paradiž so – ne brez negodovanja nekaterih vpletenih – uvedli novo
stalno izjemo! Vsekakor nekaj presenetljivega za kraljestvo, v katerem
je bila celo ukrivljenost banan in kumaric pred časom določena s
posebno direktivo.

In ob tem bi lahko kdo pomislil, da bi bilo mogoče preprosto zajahati
val in z malce več lobiranja v prihodnosti izsiliti/si pripogajati/izprositi
tudi še kaj drugega, na primer uvedbo ničodstotnega obdavčenja knjig.
Prav s takim donkihotovskim zastavkom je na nedavni seji Sveta
ministrov za izobraževanje, mladino in kulturo EU v Bruslju nastopila
slovenska ministrica za kulturo Majda Širca. Njena utemeljitev, ki so jo
pomagali formulirati tudi predstavniki Javne agencije za knjigo, katere
direktor je Slavko Pregl, do prejšnjega tedna predsednik slovenskega
pisateljskega društva, ki je na začetku delovanja kot enega svetlih ciljev
delovanja agencije navedel tudi »reševanje problematike DDV na
knjigo«, se je osredotočila na težko diskutabilno dejstvo, da je
»dostopnost knjig v matičnem jeziku (…) življenjskega pomena za
obstoj številnih kultur«, dodala pa je še ugotovitev, da bi bilo z ničelno
stopnjo obdavčitve mogoče »izboljšati dostopnost knjig končnim
potrošnikom« in s tem zagotoviti tudi večjo dostopnost »vrhunskih
umetniških vsebin, zapisanih v jezikih, ki jih primerjalno v Evropi
govori manjše število ljudi«. Slovensko ministrico so podprli kolegi iz
Irske (ta hip z Veliko Britanijo in Poljsko edini trije člani elitnega kluba
držav z ničodstotnim DDV za knjige), Litve (devet odstotkov), Malte (pet
odstotkov), Belgije (šest odstotkov), Slovaške (deset odstotkov), Finske
(osem odstotkov) in Luksemburga (trije odstotki), a mnogi dvomijo, da
bi lahko s svojo pobudo uspela, kljub zaklinjanju dobro plačanega
bataljona malce distanciranih bruseljskih tehnokratov, birokratov in
diplomatov, varuhov kolektivne evropske identitete, ki vedo vsakomur
povedati, da so resnično evropsko bogastvo prav evropske kulturne
različnosti in da z največjo vnemo venomer in povsod podpirajo
»spodbujanje kulturne različnosti in medkulturnega dialoga«. O
predlogu ministrice, katere institucija ima sedež v skorajšnji svetovni
prestolnici knjige, so nekateri v Sloveniji namignili, da bi bil morda
lahko uspešen, če bi pač prihajal iz okolja, ki se zanj resno zavzema,
doslejšnja zgodovina slovenskih poskusov zniževanja obdavčitve knjig
pa ni ravno bleščeča, prej narobe: vsi predlogi so doslej klavrno
propadli. Je pa hkrati res, da so se različni predlagatelji zavzemali za
različne rešitve, eni zahtevajo uporabo ničelne stopnje DDV na knjigo
in pika, drugi dodajajo pomembno podrobnost, namreč vračilo
vstopnega davka (pri tem se postavi novo vprašanje, kako sredstva
pravično razdeliti). A podrobnosti niti niso pomembne, bolj šteje to, da
bo morala slovenska gesta v Bruslju dobiti nedvoumen odgovor. Da
bomo lahko brali novo poslastico v neoprijemljivem evrokičastem
leporečju, ne gre dvomiti.

Dražba hiše Sotheby's je pokazala,
da je trg z umetninami sicer še vedno
negotov, potem ko je bil 15 let ume-
tno prenapihnjen. Finančna kriza je
ošibila ruske tajkune, ki so prej na
dražbah malone sistematično kupo-
vali umetnine, odnesene po boljševi-
stični revoluciji, in jih tako vračali v
domovino. S tokratne dražbe so naj-
dragocenejši predmeti iz družinske
zapuščine ruske carske družine šli v
– Združene države Amerike. Dražba
je tudi pokazala, kako pomembno je
poreklo ponujenih predmetov, saj so
tisti, ki so pripadali cesarskim druži-
nam, najbolj zaželjeni. Zapuščina
Romanovih, ki je bila izgubljena 91
let in so jo letos našli na Švedskem, je
dosegla ceno 7,8 milijona evrov, kar
sedemkrat več, kot so pričakovali. In
pomenljivo je to, da bolj ko so se
predmeti dražili, bolj so ameriški
kupci številno prekašali tiste iz nek-
danje Sovjetske zveze. Do zdaj so na-
mreč vedno močno prevladovali ru-

ski kupci, ko so se prodajali ruski
predmeti.

Povsem drugače pa je bilo na loče-
ni prodaji ruskih slik, na kateri so iz-
tržili 4,5 milijona evrov, pričakovali
pa so med 8,5 milijona in 12 milijoni.
Kljub nižji vrednosti ruskih umetnin
od pričakovanih pri Sotheby's oce-
njujejo, da je položaj na trgu vendar-
le boljši, kot je bil pred pol leta. Ko pa
so bili na vrsti predmeti Romanovih,
so bili vsi, razen enega, prodani draž-
je, kot so bile njihove izklicne visoke
cene. Rekordno ceno, skoraj šestkrat
višjo od izklicne, je na dražbi dosegla
Fabergejeva cigaretnica iz štiribarv-
nega zlata in okrašena z dragulji, ki jo
je za 672.638 evrov kupil Američan.
Vojvodinja Marija Pavlovna jo je do-
bila za darilo ob 25. obletnici zakon-
ske zveze. Tudi številni drugi pred-
meti so presegli prejšnji dražbeni re-
kord iz leta 2006.

Predmeti na dražbi, predvsem ci-
garetnice in manšetni gumbi, so pri-

padali veliki vojvodinji Mariji Pa-
vlovni (1854–1920) in njenemu mo-
žu velikemu vojvodi Vladimiru Ale-
ksandroviču (1847–1909), bratu car-
ja Aleksandra III. Vojvodinja je, v
nevarnosti po boljševistični revolu-
ciji leta 1917, zapustila Rusijo, svoje
dragocenosti pa je, skrite v dveh bla-
zinah, dala shraniti na švedskem ve-
leposlaništvu v Sankt Peterburgu.
Dragulje so nato prenesli v Stocko-
hlm, kjer so bili skoraj stoletje poza-
bljeni, kajti Marija Pavlovna, ki je
umrla v Parizu, ni zanje povedala ni-
komur. Morda se je bala, da jih bo
zahtevala Sovjetska zveza, Švedi pa

so o njih tudi molčali, da to ne bi
vplivalo na odnose med državama.
Počasi se je na dragocenosti pozabi-
lo, ko pa je rusko zunanje ministr-
stvo selilo svoje arhive, so jih našli.
Izročili so jih dvema potomcema
družine Romanov, ki sta se odločila
za prodajo na dražbi.

Dragocena
pesnikova zapuščina

Na dražbi Baudelaireove zapušči-
ne, ki jo je pripravila avkcijska hiša
Drouot v Parizu, pa so poleg Rož zla
imenitno prodali tudi druge predme-
te, 180 kosov iz zapuščine slovitega
pesnika, v vrednosti 4.050.000
evrov, kar je dvakrat več, kot so pri-
čakovali. Zbirka pisem, knjig in dru-
gih predmetov je bila v lasti fonda
Aupick-Ancelle, ki se je prenašal iz
roda v rod. Pesniška zbirka Rože zla
je izšla v 1500 izvodih. Posebnost
izvoda, ki so ga tokrat dražili, je v
tem, da ima tudi pesnikove zaznam-
ke. Baudelaireovo pismo njegovemu
odvetniku Narciseu Ancelleju, z da-
tumom 30. junij 1845, ki je znano kot
O samomoru, je doseglo vrednost
225.000 evrov, kar je prav tako re-
korden znesek za pismo nekega pe-
snika. Pred dražbo je bilo ocenjeno
na od 50.000 do 70.000 evrov.
J. G.

Trg umetnin

Dražbi z rekordnimi cenami
Na dražbi v Londonu prodaja dragocenosti carske družine Romanov – V Parizu za Baudelaireove
Rože zla iztržili vrtoglavih 775.000 evrov – Za kupce je pomembno poreklo ponujenih predmetov

V tem tednu sta bili dve zanimivi dražbi, ki dajeta slutiti, da je trg z redkimi
deli umetnikov po obdobju zelo očitne krize morda začel oživljati. Tako so
dragocenosti ruske carske družine Romanov na dražbi v Londonu prodali
po rekordnih cenah, medtem ko so slike ruskih avtorjev, ki so jih prodajali
ločeno, dosegle nižje cene od predvidenih. V anale pa bo šla tudi dražba v
Parizu, na kateri so za vrtoglavih 775.000 evrov prodali izvod prve izdaje
zbirke pesmi Rože zla (Les Fleurs du mal) iz leta 1857 Charlesa Baudelairea z
avtorjevim posvetilom.

Marija Pavlovna
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Poleg Viscontijevih mojstrovin
Smrt v Benetkah in Somrak bogov je
bil prikazan film Manji (1964) nad-
vse posebnega japonskega moderni-
sta Jasuze Masumure (1924–1986),
med drugim Viscontijevega, Fellini-
jevega in Antonionijevega učenca.
Četudi je Masumura opus 58 filmov
posnel v kontekstu komercialne
filmske industrije, je s svojo nenava-
dno ironijo in transgresivno senzibi-
liteto ter erotiko že v času življenja
veljal za posebneža, ki je bolj kot na-

klonjenost občinstva doživljal obču-
dovanje kolegov in filmskih pozna-
valcev. Manji je turbuletna, od pate-
tičnih emocij prekipevajoča ljube-
zenska zgodba med dvema ženska-
ma, ki ob klasično glasbeni podlagi
ter rahlo ironičnem melosu v uniče-
valni vrtinec zapleteta še »svoja«
moška.

Keith Haring, urbani fant ulice
Čeprav večina ni nikoli slišala za

ameriškega umetnika Keitha Harin-

ga, je njegovo slikarstvo stiliziranih
človeških likov in anatomskih delov,
ki na prvi pogled asociirajo na posli-
kave latinskoameriških Indijancev,
vtisnjena v kolektivno zavest, saj se
njegova slikarska ikonografija poja-
vlja na izdelkih široke potrošnje, od
majic do skodelic, njeni odbliski in
ponaredki pa tudi v oglaševalskih in-
dustriji. V celovečernem dokumen-
tarnem filmu Svet Keitha Haringa je
režiserka Christina Clausen inten-
zivno življenje enega najvplivnejših

slikarjev druge polovice 20. stoletja,
pa tudi geja, ki je leta 1991 pri enain-
tridesetih umrl za aidsom, predstavi-
la večplastno in slikovito. V filmu
spregovorijo tako njegovi družinski
člani in prijatelji kot pripadniki vi-
talne newyorške umetniške scene v
osemdesetih letih prejšnjega stole-
tja, med njimi koreograf Bill T. Jones
in Yoko Ono, katere motor je bil prav
umetniško obsesivni Haring, ki je
kot avtor vizualne podobe sodeloval
z Grace Jones in Madonno na začet-
ku njune kariere. Dokumentarni
film razkriva tudi njegove tople in
empatične poteze; Keith Haring, ki
je med drugim študiral na newyorški

Šoli za sodobno umetnost (SVA), je
kljub hitremu mednarodnemu ko-
mercialnemu uspehu ostajal urbani
fant ulice in je od ZDA prek Latinske
Amerike, Evrope pa do Azije s svoji-
mi živobarvnimi in komunikativni-
mi grafiti prostovoljno poslikaval
šole, bolnišnice in puste mestne lo-
kacije, pred smrtjo pa je ustanovil
fundacijo, namenjeno otroškim pro-
gramom in organizacijam, ki poma-
gajo obolelim za aidsom.

Letošnji festival se v ljubljanski
Kinoteki, celjskem kinu Mali Union
in koprskem Mladinskem in kultur-
nem centru končuje v nedeljo. V
programu, ki obsega več kot trideset
filmov, vsekakor priporočamo ogled
celovečernega filma Otrok riba, ki ga
je argentinska režiserka Lucia Puen-
zo posnela po svojem romanu in je

bil prikazan na letošnjem Liffu. Film
odlikuje kinematografsko pretanjen
način, s katerim se režiserka loteva
ljubezenskega razmerja med dekle-
toma iz različnih socialnih slojev v
kontekstu trde in nasilne latinskoa-
meriške družbe. Vsebinsko zanimi-
va sta igrana dokumentarna filma
Romski fantje Čehinje Rozálie Kohu-
tove in Vaška romanca – lezbična lju-
bezen Madžarke Kriszte Bódis o po-
sameznikih, ki jih preči več manjšin-
skih identitet – socialno depriviligi-
rane, nacionalne, v obeh primerih
romske, in pa istospolne.

Jutri je v Kinoteki na ogled tudi
film Drugi način (1982), ki ga je mad-
žarski režiser Károly Màkk leta 1982
posnel po romanu Erzséebet Galgóc-
zi. Ker režiser zaradi lezbične temati-
ke o razmerju med politično novi-
narko Evo in njeno prijateljico Livio
v svinčenih časih ni mogel prepričati
domačih igralk, je angažiral Poljaki-
nji – Grazyno Szapolowsko in Jadwi-
go Jankowsko-Cieslak, ki je za to vlo-
go na canskem festivalu leta 1982 do-
bila zlato palmo, film pa je leta 1983
dobil nagrado občinstva na film-
skem festivalu v San Paolu. Zelo gle-
dljiv in mestoma duhovit je main-
streamovski celovečerni film Patrik
1,5 švedske režiserke Elle Lemhagen,
ki bi ga tudi zaradi aktualne tematike
o pravici istospolnih partnerjev do
posvojitve otrok prav lahko odkupili
slovenska nacionalna oziroma ko-
mercialna televizija.

Ljubljanski festivalski program se
v Kinoteki konča jutri, v nedeljo zve-
čer pa bodo v Kulturnem centru Q na
Metelkovi prikazali še dva filma s se-
ksualno bolj eksplicitnimi prizori, in
sicer Prvakinjo režiserke Shine Loui-
se Houston ter Uničene režiserjev
Harryja in Bernarda Schumanski.
Mojca Kumerdej

Organizator gejevskega festivala
je Društvo ŠKUC, selektorji
programa pa so Brane Mozetič,
Luka Pieri, Mojca Rugelj, Igro
Španjol in Suzana Tratnik.

Petindvajseti festival gejevskega in lezbičnega filma

Drugačna ljubezenska razmerja
Ta konec tedna se v Ljubljani, Celju in Kopru končuje 25. festival gejevskega in lezbičnega filma – Premišljen in kakovosten program vključuje
od celovečernih in kratkih igranih filmov do dokumentarnih filmov – Eden letošnjih fokusov je tudi slovenska kinematografija

Poleg dveh kratkih filmov v sobotnem otvoritvenem večeru so bili v letošnjem programu kinematografske klasike
z istospolno tematiko na festivalu prikazani trije domači filmi: pred desetletji razvpita Ubij me nežno in Maškarada
– slednja v necenzurirani integralni verziji – režiserja Matjaža Hladnika, in pa skoraj nepoznan polurni film Vojka
Duletiča, ki v kinematografijo svoje istopolnosti nikoli ni vnašal neposredno, ampak na visoko estetiziran, včasih
hermetičen način. Slednje velja tudi za polurno mojstrovino Tovariši, ki ga je Duletič leta 1964 posnel po naročilu
Velenjskega rudnika zato, da bi film mlade fante navdušil za rudarski poklic. Vendar naročnik – in verjetno še kdo
– z izdelkom ni bil zadovoljen. Film namreč ni zanesena udarniško kolektivistična propaganda, ampak moderni-
stična notranja drama brez dialogov, v kateri prefinjeno razgaljeni erotizirani gojenci rudarske šole oscilirajo med
stanji eksistenčne samosti in nežnega tovarištva.

Iz filma Manji (1964) japonskega modernista Jasuze Masumure
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Večnost in sprememba
Mednarodni filozofski simpozij. Atrij
ZRC SAZU, 4. in 5. december od 9. ure
do 13.30 in od 14.30 do 18.30.
Na dvodnevnem filozofskem simpozi-
ju z naslovom Večnost in sprememba,
ki ga organizira Filozofski inštitut ZRC
SAZU, bo nastopila vrsta uglednih filo-
zofov mednarodnega slovesa. Loren-
zo Chiesa, Gernot Kamecke, Ozren Pu-
povac, Bruno Besana, Oliver Feltham,
Rado Riha, Fabien Tarby, Jelica Šumič
Riha, Peter Hallward, Frank Ruda, Pa-
trice Maniglier in Alberto Toscano se
bodo v svojih predavanjih lotili tako
osnovnih filozofskih konceptov kot
nekaterih ključnih, tudi aktualnih,
vprašanj politične misli. Je. K.

Na obeh straneh po ena zadeva
producentsko hišo Arsmedia, ki jo
vodi Franci Zajc, ter filmsko uspe-
šnico Petelinji zajtrk. Med skladom
in producentom so bile namreč o
distribuciji tega filma sklenjene kar
tri pogodbe; Arsmedia toži sklad,
ker ji ta ni izplačal denarja po eni iz-
med njih, sklad pa toži Arsmedio za
vračilo sredstev, ki so bila tej pro-
dukcijski hiši nakazana – glede na
formalna pravila – v previsokem
znesku. Zadeva se sliši absurdno in
krivdo zanjo gre najbrž prej kot ne
pripisati skladu, ki je pač sklepal po-
godbe, kakršne je. Sklad je sicer Ar-
smedio trikrat poklical k poravna-
vi, vendar se, kot trdijo na skladu,
Arsmedia na pozive ni odzvala.
Druga tožba sklada se nanaša na
produkcijsko hišo Emotion film
(Danijel Hočevar) in projekt Nemir,
ki seže še v čas direktovanja Filipa
Robarja Dorina in za njim Saše Jo-
vanovića, predsednik nadzornega
sveta sklada pa je bil tedaj sedanji
državni sekretar na ministrstvu za
kulturo Stojan Pelko. Gre za zahte-
vo vračila sredstev za projekt, ki ni
nikoli ugledal luči filmskega platna.
Sklad pa toži še produkcijska hiša
Antara, prav tako zaradi projekta
izpred skoraj desetih let; to je film
Andreja Zdraviča Gozd, tožba pa se
nanaša na zahtevek za plačilo, ki

naj bi ga moral sklad nakazati pro-
ducentu, pa ga ni.

Ostrouška je bila razrešena
zakonito

Med javno odmevnejšimi dogod-
ki, ki so prišli na sodišče, pa je bila
gotovo razrešitev direktorice skla-
da Irene Ostrouška. Ostrouška je bi-
la imenovana februarja 2005, ko je
nadzorni svet sklada še vodil Stojan
Pelko. Maja 2005 je bil nadzorni
svet v celoti zamenjan, njegov pred-
sednik pa je postal Stane Malčič. Za-
radi nepravilnosti pri delu so Ostro-
uško razrešili po slabih dveh letih
mandata konec oktobra 2006, za v.
d. direktorja sklada pa imenovali
Malčiča. Ostrouška je na upravnem
sodišču začela spor, dosegla zača-
sno uredbo, vendar je tožbo konec
januarja lani s pravnomočno sodbo
sodišča, ki je razsodilo, da je bil po-
stopek njene razrešitve izpeljan za-
konito, izgubila. Zatorej ne drži, kot
sem zaradi napačnih informacij za-
pisala v torkovem članku Do kdaj še
vedno ista zgodba?, da je bila njena
razrešitev, ki je potekala v času mi-
nistrovanja Vaska Simonitija, neza-
konita.

Ostrouška, ki ji je tudi prenehalo
delovno razmerje, se je potem obr-
nila na delovno in socialno sodišče
in v tožbi med drugim zahtevala od-

škodnino. Konec septembra letos je
tudi delovno sodišče izreklo sodbo,
v kateri je njene zahteve zavrnilo.
Sodba sicer še ni pravnomočna, saj
je imela Ostrouška, ki po naših in-
formacijah prihaja na ministrstvo
za kulturo za področje avdiovizual-
nih razpisov, možnost, da se pritoži
na višje delovno in socialno sodi-
šče.

Drugače je bilo z razrešitvijo Jel-
ke Stergel, ki je bila za direktorico
sklada po dvoletnem obodbju ve-
dejev (Stane Malčič, Denis Miklav-
čič, Igor Prodnik) imenovana ob
koncu mandata prejšnje vlade, to-
rej 1. novembra 2008. (Mimogre-
de, zoper postopek njenega imeno-
vanja se je pritožil eden izmed pre-
ostalih kandidatov, Igor Kadunc,
vendar neuspešno. S postopkom
imenovanja Jelke Stergel za slo-
vensko predstavnico v Euroimage-
su pa se ni strinjal nekdanji pred-
stavnik Igor Koršič, vendar tudi
njegova pritožba ni bila uspešna.)
Že januarja letos je nova vlada na
predlog ministrice za kulturo Maj-
de Širca predčasno razrešila tri
skladove nadzornike, Igorja Pro-
dnika, Staneta Malčiča in Jožeta
Pogačnika, namesto njih pa imeno-
vala dramatika Dušana Jovano-
vića, pravnika resornega ministr-
stva Nikolo Todoroviča in Marjeti-
co Mahne, prej uslužbenko finanč-
nega, zdaj zdravstvenega ministr-
stva, sicer pa tudi predsednico sve-
ta stranke Zares, ki je med drugim
postala predsednica nadzornega
sveta sklada.

Na predlog novega nadzornega
sveta in ministrstva za kulturo je

vlada aprila letos, torej po petih me-
secih mandata, Jelko Stergel razre-
šila, za direktorja po pooblastilu pa
imenovala Denisa Miklavčiča, sicer
člana nadzornega sveta. Tudi Ster-
gelova se je pritožila upravnemu
sodišču, ki je julija izdalo pravno-
močno sodbo, da mora vlada odloč-
bo o njeni razrešitvi odpraviti. Vla-
da se je na to sodbo odzvala s po-
novno razrešitvijo Jelke Stergel, ki
se je zoper postopek razrešitve po-
novno pritožila, upravno sodišče pa
je tudi tokrat izdalo začasno ured-
bo, ki skladu preprečuje, da bi na
podlagi razpisa, objavljenega aprila
letos, lahko imenoval novega di-
rektorja sklada. Na sodbo upravne-
ga sodišča Stergelova, ki je na skla-
du trenutno zaposlena kot strokov-
na sodelavka, še čaka.

Na potezi nadzorniki sklada
Sklad tako še naprej po pooblasti-

lu vodi Denis Miklavčič, ki mu je
vlada zaradi opisanih zapletov že
dvakrat podaljšala mandat vedeje-
vstva; ta mu sicer poteče konec de-
cembra. Vendar mora nadzorni
svet že pred tem izpeljati postopek
njegove razrešitve (prav o tem smo
pisali v torkovem članku Do kdaj še
vedno ista zgodba?), saj je računsko
sodišče pred dobrima tednoma od
vlade zahtevalo, da zaradi ugotovi-
tve hude kršitve obveznosti dobre-
ga poslovanja in kršitve obveznosti
dobrega poslovanja sklada razreši
odgovorno osebo sklada. Vlada je
tako prejšnji teden s korespondenč-
nim sklepom pozvala nadzornike
sklada, da Miklavčiča razrešijo.
Ženja Leiler

Filmski sklad

Razrešitve, vedeji in druge tožbe
Filmski sklad je ena najmanjših javnih ustanov na področju kulture, pa ven-
dar je med vsemi morda najbolj pod udarom medijske javnosti. Od tod tudi
občutek, da je institucija, ki jo poleg vsega drugega pretresajo tudi številne
tožbe. In v resnici skoraj ne mine leto, da zoper sklad ne bi bila kakšna vlo-
žena ali pa bi jo zoper koga drugega vložil sklad. Po navedbah pristojnih na
skladu sta tako zoper to osrednjo nacionalno filmsko ustanovo trenutno
vloženi dve tožbi, prav tako ima dve vloženi tožbi tudi sklad.


