
PIKA NA POGOVOR 

 

»Producent« Peter Andrej je svoje zadnje, precej dolgo pisanje, zaključil z besedami: »S tem tudi 

postavljam piko na najin pogovor!«. Morda je malce preveč hitel z izjavo. Upam, da bo še kdaj 

spregovoril z mano. Javno. Tako si je namreč sam želel. Bilo dobro, ko bi se še malo pogovarjali in 

razčistili nekatere, neresnice, polresnice in denunciacije ter grožnje, ki jih v svojem javnem sporočilu 

zapisuje. Kaj je torej P.Andrej napisal takega, da je zbudilo mojo pozornost? 

 

Najprej je hotel postati »zgodovinar« in je v »najin pogovor« evociral pokojni SZDL, Rumlkukl, svoje in 

moje otroke, dejstvo, da mi je zmeraj pravil ti…Psst! Kaj pa ima to opraviti z Glazerjevimi dnevi in 

visokim nivojem diskusije, ki si ga menda želi? Naj pusti pri miru vsaj babice, dedke in druge, ki s to 

kolobocijo, kakršno je zakuhal, nimajo nič. Mene pa je to vseeno spomnilo na dejstvo, da sva skoraj 

»letnika«. Jaz sem že upokojen, P.Andreju pa do upokojitve tudi ne more manjkati več prav veliko. 

Morda bo šel v pokoj direktno iz centra za mlade, kjer si sedaj, kakor se pritožuje, služi skopo 

odmerjeni kruh. A ko smo Cezam (drugi, ne on) ustanovili, smo ga tam zaposlili in tam vztraja, »dela 

že 12 let«. Tudi plačo bi lahko imel kanček višjo, a naše pobude (in podpore), da bi dokončal kakšno 

srednjo šolo, ni sprejel, realiziral. V javnem sektorju pa so plače vezane na dokončano stopnjo 

izobraževanja. 

P.Andrej je javni uslužbenec. Pravi, da dela kot producent pod okriljem javnega zavoda CEZAM ter v 

sodelovanju s (politično) skupino ZA in študenti iz vrst KURS. No, tudi z drugimi, a le, če za to 

prispevajo še svoja sredstva. Zato sem ga pisno »zaprosil« za številko računa, a ga je to vznejevoljilo 

in dotacije pač ni dobil. Najbrž z nami ne želi sodelovati. Niti v primeru, če bi kaj »primaknili«. 

Producent Andrej bi rad nastopal kot amfibija. Enkrat bi bil P.Andrej osebno, ki skorajda 

»dobrodelno« pridobiva sredstva za Cezam (Kot da ni zaposlen v Cezamu in kot da za to ni plačan!), 

drugič bi bil uradni producent, ki koordinira delo in deli javna sredstva brez razpisa. Naj izrazim 

bojazen, da so »njegovi stroški« nekajkrat večji od »pridobljenih« sredstev. Zdi se, kot da se ne more 

odločiti, kaj bi bil raje: javni uslužbenec, samostojni kulturni delavec, ki živi od svoje uspešnosti na 

trgu in državne podpore, producent, plačan od občine… Potem bi bil spet malo zasebnik in se huduje, 

če kdo ne skriva dopisov z njegovega elektronskega naslova, ki ga sicer uporablja uradno v dopisih 

javnim osebam…Enkrat si jemlje pravico razsojati, drugič, ko postane kakšna zadeva neugodna, pravi, 

da on nima s tem nič, češ da sta na primer župan in podžupan odločila, kdo ne more biti vključen v 

Glazerjeve prireditve…In vključi le ZA ter KURS. Joj, kakšna zmeda! P.Andrej se bo moral kar 

»namučiti« z odgovori in se ne skrivati za »piko na najinem pogovoru«. Ali pa bo ponovil basen o lisici 

in kislem grozdju ter se odločil, da »pametnejši (on seveda) odneha«. 

P.Andreju, javnemu uslužbencu, iz javnih sredstev plačanemu producentu, uveljavljenemu umetniku 

iz »ruškega bazena«…, ki si je »izmislil in še sedaj vodi…najodmevnejše …mednarodne projekte…, pa 

zanje ne dobi nobenih posebnih plačil (kakšno lamentiranje!), nagrad ipd.«, zgodovina ne gre prav 

dobro od rok. Lahko postrežemo s fotografijami. Dokumenti. Sicer pa pravi: »Nič niste dali, ne da bi 

zato kaj dobili«. Torej je le nekaj vzel? In doda, da se pokvarjena politika spomni na umetnike le 

takrat, ko jih »rabi, da dobi zastonj nastop«. Že spet ta »zgodovina«. V istem članku naš producent 



piše, da je politiki vse odslužil, da je delal po principu »daj-dam«, da torej ni nastopal zastonj. Najbrž 

mu je v podzavesti ostalo, da smo ga nekateri podpirali v njegovih ustvarjalnih naporih…Pijaca, bi 

rekli naši nekdanji bratje. Že spet »ne gre skupaj«.  

Da bi se opral vsakega suma o pristranskosti, pripiše še, da ne potrebuje volilnih točk (je kot 

personificirana  »čista umetnost in stroka«), ker ni kandidat za župana. Najbrž so ga ZAjevci 

»nepooblaščeno« napisali na seznam svojih političnih pretendentov, o njegovi politični kandidaturi  

obvestili vse občan(e)ke, najbrž zato sodeluje predvsem z ZA…Včasih se je precej rad udinjal še 

drugje, celo pri LIRI in občini, ki ju je vodil Vili Rezman. Janko Glazer je v neki svoji pesmi napisal 

»Danes tukaj, jutri tam!« P.Andrej, ki je to Glazerjevo pesem najbrž preskočil, pa je drugje zelo 

odločno trdil, da »prejšnja vladajoča garnitura« ni za »ohranjanje Glazerjevega imena«, za 

»promocijo najvišjih ustvarjalnih dosežkov in ustvarjalcev« ter »kulturni brand Ruš« (Uh, kako učeno 

to zveni!) ni naredila nič«. Slab zgodovinski spomin in intelektualna nekorektnost našega producenta  

sta zopet stopila na plano. Spregledal, da je ruška politika takoj po Glazerjevi smrti sprejela odločitev 

o poimenovanju tukajšnje osnovne šole po Janku Glazerju, da se naša knjižnica (Morda pa tja nikoli 

ne zaide?) že več deset let ponaša z njegovim imenom, da so ruška društva, šole, knjižnica in občina… 

nenehno skrbeli za Glazerjevo dediščino. Celo nekateri posamezniki. Leta 2000 je takratni župan Vili 

Rezman predlagal Janka Glazerja za častnega občana, kar je občinski svet soglasno podprl. A P.Andrej 

meni, da se je »zgodovina začela šele z njim« in »njegovimi Glazerjevimi dnevi«, leta 2011. In z 

županom U.Štancem, ki je prepoznal potencial Andrejevih kulturno umetniških inovacij ter ga je takoj 

podprl. Le na prireditvah jih prav pogosto ne vidimo, če nimata na njih kakšnih »službenih (plačanih?) 

obveznosti«. Podobno je s podžupani in nagrajenko Prešernovega sklada Marušo Zorec, še eno 

neuradnih snovalk ZAjevske politike v Rušah? 

Naš producent je odgovoril na mojo zahtevo, da se poroča o izvedbi lanskih Glazerjevih dni. Povedal 

je, da je bilo vse zelo pregledno in podrobno načrtovano. Poročilo je bilo predano občini. Tej vase 

zaverovanosti skorajda nima smisla oporekati. Če je naš Peter tako rekel, bo že držalo. A kaj je 

povedal? 

Najprej to, da on ni nič kriv, če je slučajno kaj narobe. Vse odločitve sta sprejela »ključna« kulturniška 

odločevalca, župan Uroš Štanc in podžupan Drago Pečnik. Tudi odločitev o tem, da nihče, ki ni 

CEZAM, ZA ali KURS, ne more biti deležen sredstev za prireditve  ob Glazerjevih dnevih »za druge 

programe ob 120 letnici pesnikovega rojstva«. Tako so uspešno »izključili« druga društva…Kdo je 

županu in podžupanu »naročil« takšen sklep, brez sleherne pravne osnove, še ni jasno. Jasno pa je, 

da jim številke in »partnerji« delajo težave, saj jim nekaj že spet ne gre skupaj. Preštejte in seštejte 

navedeno v vaših »poročilih«… 

LIRA je že predlani (2012) načrtovala usklajeno delo ob 120 letnici Glazerjevega rojstva. Pozivali smo 

k temu z uradnimi dopisi. Najprej V.Rezman, 7.januarja 2013 z dopisom javnemu skladu za 

ljubiteljsko kulturo v Rušah (JSKD). Dva dni kasneje občino z dopisom z identično vsebino še 

L.Pepelnik, predsednik društva LIRA. O odločitvah, kaj namerava občina podpreti, smo bili seznanjeni 

19.marca, tik pred jubilejem, daleč prepozno! Morda celo namerno. Takrat so prireditve že tekle, 

plakati in vabila objavljeni…! Do danes pa nismo prejeli zapisnika s sestanka, ki ga je terjala LIRA in ga 

je župan sklical, čeprav je od takrat minilo več kot leto!!! Tudi ponovnega sestanka v tednu dni župan 

ni sklical, kakor je obljubil. Zapisnik prvega sestanka je bil sicer takoj narejen! A nekako je »obtičal« v 

predalu župana. Ali pa morda v predalu podžupana ali direktorice B.Muršič ? Se je podobno zgodilo z 



»natančnim finančnim poročilom po končanih prireditvah«, ki jih je bil po županovem sklepu dolžan 

»pripraviti CEZAM«?  

Le zato, ker je vsa polemika nastala pravzaprav zaradi mojega poziva, da uskladimo aktivnosti v 

spomin in čast Janka Glazerja in da se predstavi poročilo o izvedenem, naj na kratko zapišem nekaj 

dejstev. 

Prvič: pobudo za usklajevanje sta dala leta 2013 V.Rezman in društvo LIRA. Letos tudi. Vse je 

dokumentirano. Z malce zamude se je predramil P.Andrej, javni uslužbenec in producent…ter to 

pobudo »vrnil«. Povedano drugače, želel nam je »prodati« naš lastni predlog. Verjetno so se 

kamarilovsko, koalicijsko prej uskladili. Za njegovo »vabilo« smo se morali zahvaliti,ker so želeli 

»promovirati«, vknjižiti »na svoj račun« prireditve, za katere niso nič prispevali. Celo kot pasivni 

udeleženci se niso »registrirali«, če niso slučajno tja »zašli«. Napovedali smo, da bodo takrat, ko bodo 

oni pričeli s promocijo, z Lirine prireditve »Janko Gla(s)zer & rodoljubje«, nekateri mediji najbrž že 

poročali. Natanko tako se je potem tudi zgodilo. Predstavitveni letak prireditev  Glazerjevi Dnevi, ki 

ga je verjetno »skoordiniral« naš producent P.Andrej, sem dobil po pošti štiri dni po naši prireditvi. 

Poglejmo sedaj še, kako »naš producent Peter Andrej, argumentira »poročilo« o izvedbi tretjih 

Glazerjevih dni v »režiji Petra Andreja«. 

Skupaj je bilo sredstev, namenjenih prireditvi, 6540 eur. 

Od tega društvu Franjo Sornik: 200 eur za pogostitve. Društvo je organiziralo predavanje Alenke 

Glazer, postavitev lesene plastike (skulpture) v čast Janka Glazerja, likovno razstavo Draga Moma, 

srečanje Poezija in glasba, izdalo je zbornik in izvedlo javno predstavitev zbornika s kulturnim 

programom. 

Društvu LIRA je bilo namenjenih 100 eur. Društvo je realiziralo svoj napovedani program: strokovno 

srečanje šolskih knjižničarjev; vseslovensko strokovno srečanje o knjigah in knjižnicah na »ruškem«; 

medobčinski natečaj otroške pesmi; otroški pesniški maraton; izdalo je dve knjigi: o »ruških 

knjižnicah« in knjigo »otroških pesmi«, javno predstavljenih na dveh kulturnih prireditvah; razstavo 

Glazerjevih del in razstavo starih župnijskih knjig (dvakrat); dobrodelni knjižni sejem v Rušah in v 

Selnici; izveden je bil posvet o ruških muzejih (»Glazerjevina«), ki se ga občinska arhitektka Maruša 

Zorec ni udeležila, čeprav je v svojem »poročilu« pisala, da se ukvarja s tem. Je celo že nekaj 

projektirala…Morebiti bo za koga zanimivo, da društvo LIRA v svojem predlogu programa in oceni 

stroškov prireditev, kar je terjal župan Štanc, ni prosilo za finančno podporo. Le za pomoč Režijskega 

obrata, skupno informiranje in pokroviteljstvo. Župan se ni niti odzval, kaj šele, da bi kaj podprl. Ni 

želel biti pokrovitelj otroškega pesniškega natečaja, sta pa zato natečaj in druge aktivnosti podprla 

župana iz Selnice in Lovrenca. 

Skupaj je bilo za društvi Franjo Sornik in LIRA predvidenih celih 300 eur. 

Pretežni del programa Glazerjevih dni, kakor si ga je verjetno določil javni uslužbenec, producent 

P.Andrej, je najbrž terjal preostalih ca 6200 nepojasnjenih eur (več kot 95% stroškov) za:  

-precej slabo obiskano likovno razstavo in svečano akademijo 

-koncert Glazerjevih pesmi 



-nastop P. Ternovška ter M.Javšnika in kex.ov (skupaj s KU-KU in Kulturnim klubom nomadi – v Rušah 

»slabo prepoznavnima«-razen v računovodskih izkazih) 

-predavanje B.Teržan o arheološki podobi Ruš (ki ni niti omenila dveh zadnjih arheoloških raziskav, ki 

jih je naročila in plačala občina leta 2009, in ki je še kar »trosila« nesmisle o ruški »jezuitski 

gimnaziji«)  

-koncert Mie Žnidaršič… 

-razstava oblikovanja ??? 

- inovacijo »Politiki recitirajo« (sam sem s pisnim pojasnilom odklonil sodelovanje v profaniranju 

J.Glazerja, kakor si ga je zamislil naš slabo plačani javni delavec, producent P.Andrej). 

Domnevam, da je P.Andrej odločil, kako se je »delilo« teh ca.95% sredstev. A upam, da ima 

prepričljive argumente, kako da on »nima nič s tem« in da naj odgovore iščemo pri županu in 

podžupanih, ki bi jih po moje rad malo »namočil«. 

Naš javni uslužbenec, producent, politični »neaspirant«, zagovornik transparentnosti, uveljavljeni 

umetnik, ustvarjalec iz »ruškega bazena«…pa terja od mene še javni odgovor, poročilo, »od kod moji 

klobuki in kje so«. Sledi: 

Nekdanji župan Vili Rezman (tri mandate, prej načelnik, član izvršnega sveta-beri občinske vlade od 

leta 1992…) je bil nekako »prepoznaven« po njegovih klobukih. Producent sprašuje, kje jih je dobil in 

kdo jih je plačal. Za prvič (čeprav Rezmanov klobuk zanima še nekatere »komentatorje« in svetnike) 

kratek javni odgovor: 

Vili Rezman je bil izvoljen (v prvem krogu, kar se je še dvakrat ponovilo) v letu 1998. Takrat je bil 

naprošen, da prevzame pokroviteljstvo nad »Ruškim martinovanjem« in je več kot deset let ostal 

»boter«. Podedoval je star, zamaščen klobuk in »verižico« iz zamaškov »radenske«. Najprej je naročil 

izdelavo nove »verižice«, ki bi nekako povezala Ruško vinsko pot z vinom in trto, ne pa z »radensko«. 

Kupil (naročil) je tudi nov klobuk za prireditev, katero je nekoč obiskalo do 3000 ljudi. Lani je bilo na 

»razglasitvi« vinarja leta celih osem občanov. Vse v režiji Turistično informacijskega centra (TIC), 

precej povezanega s plačanim medijem občine BKTV in nekdanjega uradnega županovega svetovalca 

(plačanega) Boštjana Lesjaka. Sam sem, ko sem bil župan, zavrnil Lesjakovo ponudbo za svetovanje in 

informiranje. Ni dobil niti centa. 

Potrjujem, da sta bila kupljena za prireditev »martinovanje« dva klobuka. Mislim celo, da jih je bilo 

več, a nimam listinskih dokazov o tem. So pa ti dokazi zagotovo na občini. Kot župan sem naročil tudi 

veliko drugega promo materiala (majice, kape, brezrokavniki, izdelki ročnodelskih krožkov…), s 

katerim so občani izkazovali svojo pripadnost občini…Danes tega res ni več in številni Rušani še 

zmeraj prihajajo k meni z vprašanjem, kje bi lahko dobili kakšno občinsko majico…Majice, kape, 

brezrokavnike…so dobili številni občani, svetniki, javni uslužbenci, gostje na občini... Tudi naš 

producent P.Andrej. Z veseljem so jih nosili. V »mojem« obdobju. Zakaj jih danes to moti, ne vem! 

Klobuke, ki jih P.Andrej omenja in terja »poročilo« o njihovi usodi, pa sem namenjal (podaril) 

posamičnim revnejšim občanom, ki so me zanje prosili-nekateri jih še zmeraj nosijo. Prišli so ponje v 

županovo pisarno. Nekatere so dobili člani folklornih in drugih društev. Tega bi se morda spomnili 

nekateri moji bivši sodelavci, ki so vedeli tudi, v kateri omari in na kateri polici so bili klobuki, 



verižica…Tam je kaj ostalo tudi takrat, ko nisem želel več kandidirati in sem odšel. A ne vem, ali po 

tudi javno očitani strahovladi in šikaniranju aktualne oblasti še imajo toliko poguma, da bi to 

povedali. Majice itd. so ponosno nosili svetniki, člani uprave, ljudje iz vsakdanjega življenja…, pa tudi 

pridaniči! Ne bom poimensko našteval, koga vse štejem mednje. Sicer pa, kar zadeva klobukov, sem 

jih daroval veliko več, kot mi jih g.Peter očita. To pomeni, da sem nedvomno podarjal tudi klobuke, ki 

so bili plačani iz mojih osebnih sredstev. 

Gospod Peter Andrej, javni uslužbenec, producent mladinskega centra »tik pred penzijo«, ZAjevski 

politični aktivist… očitno ni zadovoljen z mojim delom, skrbjo za mnoge, tudi za mednarodno 

uveljavljene umetnike iz »ruškega (ZA)bazena«. Čakam (že več mesecev) še na odzive številnih drugih 

kritikov. Podpisane, z argumenti podprte, ne »komentatorske«, enovrstične . Bojim se, da jih ne bo 

prav veliko. Na to sklepam iz »groženj« (javnih) »gospoda P.Andreja«, ki mi javno naznanja, »da mi 

noben klobuk več ne bo pasal« (citat velecenjenega producenta in umetnika P.Andreja), »ker se bo to 

kmalu zgodilo«. Ja,tako grozi. Potem, tako najbrž meni, odzivi ne bodo več potrebni. Za sedaj še ne 

vem, ali se bo tega lotil osebno ali bo najel »gorile«, kljub »najnižji plači«, ki jo prejema, ali bo 

pogrom nad mano sponzoriral kak njegov ustvarjalni kulturniški partner, društvo? Vsekakor pa jaz 

zaznam v sporočilih našega uveljavljenega umetnika in javnega uslužbenca, ki to zaradi plače najraje 

ne bi bil ( P.Andreja), ustavno prepovedano netenje sovraštva, nestrpnosti …kazensko pregonljiva 

dejanja. To bom prepustil za to pristojnim organom. Sam imam kar nekaj dela s študijem, pisanjem in 

podobnimi, manj »trdimi« opravili. 

Petra, gospoda na nivoju, ki se boji, da ga bom »osral« (citirano po Petru), ki grozi moji glavi (klobuku)  

javno prosim le za pojasnilo, kako se me namerava lotiti! Kako bo mojo glavo obdelal tako, da ji ne bo 

»pasal«(spet citat) noben klobuk več? Da se malo pripravim. Morda pa bi bilo bolje, da se o tem 

pogovoriva, preden bo napravil še kakšno »umetniško napako«. 

 

Vili Rezman, Ruše, 17. Marca 2014 

 

PS 

Ko smo že ravno tik pred Glazerjevimi dnevi, še nekaj o odnosu našega umetnika Petra do poezije 

Janka Glazerja. V svojem pisanju zasramuje moj predlog županu (že lanskem), da bi izdali žepno 

knjižico Glazerjevih pesmi, ki bi jo dobila ob 120 letnici gospodinjstva v občini, katere častni občan je. 

Strošek bi bil manj kot euro za izvod in manj kot 30 centov na občana. Alternativno sem predlagal, da 

pesmi natisnemo v Ruških novicah, ki jih tudi dobi vsako gospodinjstvo in dodatnega stroška sploh ne 

bi bilo. Prej sem za soglasje povprašal Alenko Glazer, nosilko avtorskih pravic. 

Petrov odziv na moj predlog je srdit. Zapisal je, da se grem Božička. Da bi zastonj delili poezijo? In 

dodal: »…komu pa? Kaj pa, če kdo ne bere tega? Kar tako na slepo?« 

Res spoštljiv, prav »umetniško estetski« odnos našega kantavtorja do pesnika, poezije, 

sokrajanov…Dodajam le: »Kaj pa, če Peter nikoli več ne bo vpisan na kakšno srednjo šolo ali celo 

fakulteto? Jih bomo nehali graditi, jih bomo zaprli ali celo porušili? Morda bi pa jaz lahko prodrl s 

predlogom, da bi ruška gospodinjstva dobila vsaj po en Petrov CD, če že več ne zmoremo!? 



 

 

 

 


