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Občinske novice
Napadalci pridejo
zelo blizu in hitro
Maja je na Brdu potekala konferenca z naslovom
Kibernetska varnost – izzivi uporabnikov
digitalnih storitev v organizaciji Mestne občine
Kranj in Regionalne razvojne agencije Gorenjske.
Maša Likosar
Brdo pri Kranju – Sodelujoči
strokovnjaki, politiki in
predstavnik mednarodno
uveljavljenega podjetja so
predstavili izzive digitalne
preobrazbe v kontekstu kibernetske varnosti. Župan
Matjaž Rakovec je pojasnil,
da so po podatkih Evropske
komisije kibernetski napadi
med najhitreje rastočimi
oblikami kriminala, ki so
leta 2020 svetovno gospodarstvo stali 5500 milijard
evrov. Direktor Regionalne
razvojne agencije Gorenjske
– BSC Kranj Rok Šimenc pa

nosti občin in njihovih ustanov. Dejal je, da zaposlene v
javni upravi najbolj skrbi neodobreno dostopanje do občinskih in drugih podatkov,
njihovo spreminjanje in zloraba, izbris in onemogočanje dostopa.
Na okrogli mizi so poleg Gaborja razpravljali tudi minister za obrambo Matej Tonin, Iztok Podbregar s
Fakultete za organizacijske
vede, Gorazd Božič iz SI-CERT, Mihael Nagelj, predsednik Sekcije za kibernetsko varnost pri GZS in
koordinator IKT Hm – Kibernetska varnost in Ratko

Slovenci v tuje filme
Pobudnik festivala Krafft je bilo lani Društvo slovenskih avdiovizualnih igralcev, katerega novi predsednik
je igralec Jurij Drevenšek. S poznavalcem razmer na mednarodnem trgu filmskih igralcev sva se
pogovarjala o pomenu društva in festivala kot enega gradnikov pri promociji slovenskih igralcev v tujini.
Igor Kavčič
Ko sva se dogovarjala za intervju, ste dejali, da boste v
drugi polovici maja odsotni.
Seveda, sem pomislil, snema se druga sezona serije
Primeri inšpektorja Vrenka
in brez enega obeh inšpektorjevih pomočnikov, ki ga
igrate, ne gre ...
Na Televiziji Slovenija so se
odločili, da me v drugi sezoni ne bodo angažirali. Sicer
smo bili dogovorjeni drugače, a so na moje začudenje
deset dni pred snemanjem
odpovedali sodelovanje in
enostransko prekinili pogodbo.
Gre torej za vaš novi angažma v tujini?
Tokrat odhajam v Srbijo,
kjer bom z Draganom Bjelogrlićem snemal celovečerni
igrani film. Gre za koprodukcijo treh držav, ob Srbiji
še Slovenije in Črne gore,
igrali bodo še igralci iz Francije, angažiran pa sem za
eno večjih vlog.

Govorniki so poudarjali pomen zavedanja in aktivnega
ukrepanja na področju kibernetske varnosti. / Foto: Primož Pičulin
je poudaril, da je Gorenjska
prva v državi z regijsko strategijo digitalne preobrazbe.
"Kakor se hitro priklopimo
na internet, tako hitro smo
lahko tarča napadalcev, ki
pridejo zelo blizu," je povedal osrednji govornik Milan
Gabor, direktor podjetja Viris. Dodal je, da je človeška
nepazljivost pogosto glavni
razlog, da kibernetska grožnja preide v napad. Tilen
Gorenšek, direktor IPM Digital, je predstavil rezultate
raziskave o kibernetski var-

Mutavdžić, regionalni tehnološki uradnik CEE Microsoft. Razpravljali so o oceni
varnosti Slovenije na področju kibernetske varnosti, primerni zakonodaji, kompetencah posameznikov in
možnostih izboljšave. Poudarili so sodelovanje in poznavanje ter razumevanje
področja, kar se odraža tudi
v ključnih smernicah konference, ki so bile ob koncu
podane kot osnova za memorandum, ključni dokument konference.
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Imate status samozaposlenega v kulturi. Kakšne so
sploh možnosti za delo za
igralca, ki ni zaposlen v
enem izmed slovenskih repertoarnih gledališč?
Vedno težje je. Posebno v
zadnjem obdobju, ko so zaradi epidemije gledališča
tako rekoč zaprla svoja vrata
za igralce na svobodi. Če
komu izmed nas uspe, je to
največkrat pod tako slabimi
pogoji, da iskreno ne vem,
kako kolegi, ki so odvisni le
od te vrste dela, sploh preživijo. Žal je taka trenutna situacija v Sloveniji, zato je za
igralca lažje, če je čim bolj
raznolik, da lahko deluje na
več področjih. Je pa tako življenje predvsem stresno,
ker moraš vedno znova razmišljati, kje, kaj in kako boš.
Pred štirimi leti ste bili eden
ustanoviteljev Društva slovenskih avdiovizualnih
igralcev, od aprila ste tudi
njegov predsednik. Zakaj je
bilo po vašem mnenju ob
siceršnjem Združenju
dramskih umetnikov Slovenije novo društvo nujno?
Združenje, kakorkoli se je
že trudilo, se primarno ni
zavzemalo za pravice avdiovizualnih izvajalcev, zato se
je pokazala nujnost, da ustanovimo cehovsko društvo. V
smislu priznavanja igralčevih pravic smo v primerjavi s
kolegi iz tujine v zelo podrejenem položaju. Glasbeni izvajalci imajo priznane pravice za ponovno predvajanje,
igralci jih nimamo. Paradoks je v tem, da bo glasbenik, čigar glasba se predvaja
v nadaljevanki, dobil nadomestilo, igralci pa ne. Pou-

Predsednik DSI igralec Jurij Drevenšek / Foto: Igor Kavčič
darjam, da ne gre za tekmovanje z glasbeniki, navajam
zgolj primer. Smo zadnja država v Evropi, kjer to še ni
urejeno.
Drugi razlog je bil, da med
igralci dvignemo zavedanje
poklicnega ceha, saj želimo
ustvariti platformo, ki bo
združevala vse slovenske
igralce. Po štirih letih lahko
rečem, da smo na tem področju naredili več, kot smo
si na začetku predstavljali.
Kako velika in raznolika je
članska baza društva?
Trenutno nas je v društvu
okrog 350 članov različnih
statusov, izkušenj in generacij. Pri pogojih za vstop v
društvo se zgledujemo po
tujini in vztrajamo pri profesionalizmu, saj vsak, ki je v
televizijski reklami prodal
šunko za 20 evrov, še ne
more biti igralec. Tako dvigujemo tudi igralske standarde in se hkrati zavzemamo za čim boljše delovne
pogoje za naše delo, za pravična plačila in podobno …
Tu sledimo razvitim filmskim državam.
V upravnem odboru društva
smo igralci različnih starosti, prekarci in zaposleni,
prihajamo iz različnih slovenskih regij in imamo dobro komunikacijo s člani.
Pomembno je, da smo med
seboj čim bolj povezani, kar
nam za zdaj uspeva.
V zadnjih letih tuji filmski
producenti v Sloveniji vse
pogosteje iščejo lokacije za
snemanje filmov. Kako tujim agentom predstaviti slovensko igralsko moč?
Naša primarna naloga je –
in ta bo predstavljena tudi
na festivalu v Kranju – spletna platforma slovenskih
igralcev, ki jo pripravljamo
po strogih profesionalnih
standardih. Na njej bodo
igralci objavili svoje portfolie
z življenjepisi, izobrazbo, fotografijami, videoposnetki,

dosedanjimi izkušnjami, na
podlagi česar bodo lahko tuji
agenti in režiserji izbirali.
To bo neke vrste igralski katalog, kakršnega doslej pri
nas nismo imeli, v razvitih
filmskih državah pa so take
platforme osnova pri vzpostavljanju igralske ekipe.
Kakšen je lahko pri promociji slovenskih igralcev pomen festivala Krafft, katerega eden osrednjih organizatorjev je prav vaše cehovsko
društvo? V letošnjo izvedbo
prihaja strokovni program
ReActing as a Star ...
Kranjska občina nam je
močno stala ob strani, da
smo lani lahko zagnali festival, ki ga vsaj v Evropi doslej
nismo poznali, saj ima ob
odličnih filmskih projekcijah, namenjenih publiki, poudarek na igralcih in problematikah, s katerimi se
srečujemo pri svojem delu.
Ob tem smo Krafft prepoznali kot veliko priložnost za
povezovanje s filmskimi
profesionalci v regiji Balkana, sosednjih držav in tudi
širše. Vedeti moramo, da pri
nas poklica casting direktor
in agent ne obstajata, v tujini pa sta to dva pomembna
dejavnika v filmskem svetu.
Na festivalih z druženjem,
mreženjem in predstavljanjem naših članov tem ljudem se lahko v prihodnosti
dejavneje vključimo kot soustvarjalci evropskega pa tudi
svetovnega filma.
V okviru programa ReActing as a Star se bodo festivala udeležili nekateri pomembni odločevalci iz
tujine, producenti, casting
direktorji, agenti, prišli pa
bodo tudi igralski kolegi iz
drugih držav. Pomembno
je, da se začnemo povezovati tudi na mednarodnem
področju.
In ob tem tujim producentom poleg slikovitosti pokrajine in arhitekture predstavi-

ti, da ima Slovenija tudi
odlično igralsko moč ...
Absolutno so to prednosti,
ki jih tuji producenti, poleg
na primer cenovnih ugodnosti, lahko dobijo pri nas. Moramo se zavedati, da za tujino Slovenci v kulturnem
smislu praktično ne obstajamo. To lahko sklepam iz lastnih izkušenj v tujini. Smo
mali otok z dvema milijonoma ljudi, ki govorimo svoj
jezik, zato smo za velike
igralske vloge tržno nezanimivi. Če se ozremo čez našo
južno mejo, se odpre prostor
s skoraj 20 milijoni ljudi, ki
govorijo podoben jezik.
Zato je treba nas predstavljati na malo drugačen način,
nam dati več pozornosti, da
se bodo tudi tujci začeli zavedati, da smo v tej mali državi igralci, ki v svojih sposobnostih ne zaostajamo za
tujimi stanovskimi kolegi.
Drži pa, da je to za zdaj tudi
stvar naše širše kulturne politike, koliko si ta sploh drzne gledati tudi čez naše
meje. Na festivalu v Kranju v
tem smislu delamo zelo velike korake in veseli me, da je
poleg Občine Kranj to prepoznal tudi Slovenski filmski center, ki je pristopil v ta
projekt.
Igralci v tujini najpogosteje
filmske angažmaje iščete
sami. Vam to dobro uspeva,
v zadnjih letih ste igrali na
Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, ZDA ... Imate agenta v
tujini, ki vas ponuja?
Seveda. V svojih bazah me
imata dva agenta. Ena je
Anila Gajević, ki iz Sarajeva
deluje za Balkan in celotno
Evropo, drugi pa je berlinski
agent Georg Georgi, ki pokriva Evropo in tudi svet.
Slednjemu me je priporočila
casting direktorica enega
prejšnjih projektov, saj je
bila presenečena, da še nisem imel agenta. Brez agenta lahko pošiljaš na avdicije
elektronsko pošto, posnetke,
življenjepise, a v tej množici
igralcev zelo težko prideš
zraven. Ko delam avdicije v
tujini, namreč običajno tekmujem s Srbi, Hrvati, Makedonci, Čehi, Slovaki, Poljaki,
Rusi. Za zahodni svet smo
vsi mi Slovani.
Torej bi tudi Krafft lahko postal pomembna tržnica slovenskih igralskih kadrov za
angažmaje v tujini?
K temu pravzaprav tudi stremimo. Želimo, da bi festival
ne le v Sloveniji, ampak tudi
v regiji, pri naših sosedih in v
državah bivše Jugoslavije, postal referenca za ponudbo dobrih igralcev. Mislim, da smo
to že na začetku drzno zastavili v to smer, kar je edino
prav. Letos bomo na Krafftu
odprli še kakšna vrata več.

