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Gledališka publika zbrala 1400 evrov za odškodnine
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PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ, PREŠERNOVO GLEDALIŠČE, 25.671,

Gledališka publika zbrala 1400
evrov za odškodnine izbirsanim
Kot smo poročali angažirana predstava o problematiki izbrisanih v Prešernovem
gledališču Kranj z naslovom 25.671 vključuje tudi publiko. Med drugim
tako da jo poziva k donaciji za odškodnine izbrisanim. Na štirih dosedanjih
uprizoritvah in na generalki je predstavo spremljalo nekaj več 900 gledalcev
ki so skupaj prispevali 1400 evrov za izbrisane so sporočili iz Prešernovega
Denar po vsaki predstavi pošljejo Vladi Republike Slovenije z dopisom
da je namenjen za odškodnine izbrisanim.
Kuverte z denarjem je vlada posredovala ministrstvu za notranje zadeve.
Tudi tam pa so bili presenečeni in so denar poslali ministrstvu za fnance. Tam
so takoj po praznikih v torek gotovino vplačali na podračun proračuna Republike
Slovenije pri Banki Slovenije.
V nadaljnjih dneh bo ministrstvo za fnance skladno z utečenimi procedurami
v okviru fnančnega načrta ministrstva za notranje zadeve odprlo ustrezno
namensko proračunsko postavko v višini pravic porabe prejete donacije so
pojasnili na ministrstvu in zagotovili da se bodo donirana sredstva uporabila
za namene izplačila odškodnin za izbrisane. Za to je pristojno ministrstvo za
notranje zadeve ki v sodelovanju z ostalimi resorji pripravlja ustrezne zakonske
podlage potrebne za izplačila odškodnin izbrisanim.
Pred koncem meseca si lahko na vladi obetajo še nove kuverte z denarjem
saj bo predstava 25.671 ponovitev v kranjskem gledališču doživela tudi 18. 19.
in 20. aprila. Kasneje pa bodo sledila še gostovanja nekatere kulturne ustanove
so se namreč odzvale na poziv Prešernovega gledališča naj odprejo vrata tej
politično angažirani predstavi.
Predvidoma maja bodo predstavo odigrali tudi posebej za predstavnike
vlade in poslance Državnega zbora. Gledališčniki s predstavo namreč apelirajo
tudi na slovensko politiko ki pa se nanjo zaenkrat ni odzvala kot bi si želeli.
gledališča.
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