
 



 
 
 
Uvodnik 
 
 
Pred vami je 11. številka fanzina Stripoholik, na 
katero ste sicer morali čakati malce dlje kot po 
navadi, a se je čakanje izplačalo, saj vam v 
tokratni številki, ki jo krasi naslovnica Darjana 
Jurinčiča, ponujamo nekaj odličnih risb in 
prispevkov. 
 
Izzy je napisal recenzijo stripa Magician: 
Apprentice (Čarovnik: Vajenec), ki je nastal po 
knjižni predlogi Raymonda E. Feista. Še več 
zanimivega branja vam prinaša prispevek Stripov 
ni nikoli preveč, Denis Hass v prispevku The 
Dog in pričujoči psi opisuje svojo prigodo v 
trafiki, medtem ko je Kristijan Zrim poskrbel za 
zanimivo reportažo iz razstave stripa na temo Miki 
Muster, ki je potekala v Naskovem dvorcu v 
Mariboru. 
 
Prinašamo vam tudi fotoreportažo iz stripovske 
delavnice za otroke, ki je potekala v okviru IV. BD 
Stripfesta in jo je vodil Simon Sanda. 
 
Omenjeni avtor se je tokrat predstavil s kratkim 
stripom Superman, Karmen Sanda pa nas je 
razveselila kar s štirimi kratkimi stripi. V Galeriji in 
s kratkim stripom Land of Confusion je svoj 
talent na ogled postavil Andrej Dušič, Gašper 
Antauer se predstavlja s kratkim stripom 
Družinsko drevo, Romeo Štrakl pa je prispeval 
kratki strip Pošasti. 
 
Ne spreglejte pregleda stripovskih izdaj v Sloveniji, 
ki so izšle v letih 2009 in 2010. Mimogrede: na 
spletnem forumu forum.striparna.com lahko do 
28. februarja 2011 glasujete za najboljšo 
stripovsko izdajo v Sloveniji v minulem letu. Med 
vsemi, ki boste glasovali, bomo izžrebali lepe 
nagrade. 
 
Obenem vabljeni na letošnje strip bazarje, ki bodo 
predvidoma 19. marca, 18. maja, 17. 
septembra in 17. decembra 2011. 
 
Vsi, ki bi želeli s svojimi prispevki sodelovati pri 
nastajanju fanzina, nam pišite na e-naslov 
stripoholik@gmail.com. 
 
 
 
Robert Fras 
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Raymond E. Feist:  
Magician: Apprentice 
(Čarovnik: Vajenec) 
 
 
Tale strip bo (oziroma je) poslastica za vse 
ljubitelje fantazijskega žanra. Strip je namreč 
nastal po knjižni predlogi enega od velikanov tega 
žanra – Raymonda E. Feista.  
 
Seveda me je začel prežemati dvom, ko sem 
izvedel, da bodo začeli risati strip po knjižni 
predlogi. Vsak sam pri sebi ve, kako je s tem. 
Nikoli me ni toliko skrbela risba kakor pa to, kako 
bodo predstavili vse skupaj. Kajti ko bere knjigo, si 
vsak bralec drugače predstavlja stvari, strip pa 
bralce poenoti oziroma so predstavljene tako, kot 
si jih je zamislil risar. 
 
Magician je v bistvu začetek sage, ki se dogaja na 
svetu, imenovanem Midkemia in trenutno obsega 
24 knjig. In prav vse se navezujejo na prejšnje. 
 
Pa dovolj o knjigah. Midkemia je svet, ki bi lahko 
časovno ustrezal srednjemu veku, s to razliko, da 
se v njem pojavi še cela četa nenavadnih bitij. To 
pa so: zmaji, vilinci (ki se tu delijo na več vrst, v 
stripu za sedaj spoznamo Vilince Luči in pa 
Bratovščino Temne poti), škratje, goblini, troli, 
prikazni, pa še kaj se najde. 
 

 
 
Zgodba se suče okrog dveh mladih prijateljev, 
Thomasa in Puga. Prvi je najboljši med svojo 
generacijo, drugi pa zaradi nizke rasti in "rahle" 
štoravosti zadnji. In prav njega se dvorni čarovnik 
usmili in ga vzame za vajenca. Tu se vse začne. 
Pug uporablja magijo na način, ki ga na tem svetu 
ne poznajo in reši princeso Caroline pred troli. 
Potem pa s Thomasom odkrijeta razbitino ladje, ki 

ne pripada njihovemu svetu. Tujci so prišli skozi 
čarobni portal (rift) iz drugega sveta. Princ Borric 
se odloči, da bo kralja posvaril pred tujimi 
zavojevalci in druščina se odpravi v Krondor, kjer 
živi princ Erland. Pot jih pelje skozi Zeleno srce, 
gozd, kjer jih napade Bratovščina Temne poti, 
potem pa še goblini. Rešijo jih škratje, ki jih 
popeljejo skozi Sivo gorovje. V tunelih pod 
gorovjem jih napade prikazen in Thomas je 
odsekan od druščine. Vsi pomislijo na najslabše, a 
Thomas uide prikazni in se znajde v sobani zmaja 
Ruagha, ki se mu iztekajo dnevi. Pred smrtjo da 
zmaj Thomasu neprecenljivo darilo - bojno opremo 
Ashen Shugarja, zadnjega izmed Gospodarjev 
zmajev - bitij, ki so bila najmočnejša in 
najmogočnejša v vesolju. Medtem pa se Pug in 
Borric znajdeta v Rillanonu, glavnem mestu 
kraljestva, kjer kraljuje nori kralj Rodric. 
 

 
 
To naj bo sedaj vse o vsebini, da komu ne bom 
pokvaril preveč bralnih užitkov ☺. 
 
Skratka, do sedaj je izšlo 12 zvezkov pri Marvelu, 
da pa se jih dobiti v trdi vezavi po 6 skupaj. Glede 
na obsežnost same zgodbe Magician bo trajalo še 
kar nekaj časa, da pokrijejo to zgodbo. Kar je 
seveda super, le tempo izhajanja bi moral biti 
hitrejši. 
 
O risbi sami ne bom razglabljal, ker vsak vidi 
narisano drugače. Se pa pozna, da so po prvih 
treh zvezkih zamenjali risarja, kar se mi zdi dobra 
poteza, saj so se mi zdeli liki preveč v stilu mang. 
Vendar, kakor pravim, naj vsak preceni zase. 
  
 
 

Izzy
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Stripov ni nikoli preveč 
 
 
 
Generacija ljubiteljev stripov, ki je odraščala in 
stripe vzljubila v času nekdanje Jugoslavije, je bila 
navajena na reden "odmerek" stripov. Povprečen 
bralec in ljubitelj stripov – no, če smo natančni, 
smo jim v tistem času večinoma rekli kar romani – 
je v tistih časih obiskal kiosk vsaj enkrat tedensko 
in se domov z nasmeškom na obrazu vrnil z dvema 
stripoma: na enem se je na naslovnici bleščal 
napis Zlatna serija, na drugem pa Lunov magnus 
strip (LMS). V obeh izdajah novosadskega 
Dnevnika so se pojavljali različni junaki, med njimi 
so nostalgikom zagotovo še kako dobro znani 
Zagor, Mister No, Tex Willer, Mali rendžer, Dylan 
Dog, Veliki Blek, Komandant Mark, Kapetan Miki … 
Gre za junake, ki so marsikomu polepšali otroštvo 
v času, ko še nismo poznali računalnikov, 
interneta, mobilnih telefonov in ostalih tehnoloških 
novosti, brez katerih si danes več ne moremo 
predstavljati normalnega življenja. 
 

 
 
Dnevnikovi stripi so pričeli izhajati davnega leta 
1968, v nekdanji Jugoslaviji pa so jih brali vsi, stari 
in mladi. Tudi sam sem se nad njimi hitro navdušil, 
najbrž zaradi očeta, ki sem ga veselo spremljal pri 
branju stripov. Barvite naslovnice in zanimive risbe 
so poskrbele za to, da jabolko ni padlo daleč od 
drevesa. Takoj ko sem se naučil brati, mi je moral 
oče dati kakšen strip iz svoje zaloge. Sicer sem 
stripe – za razliko od nekaterih vrstnikov – prebiral 
le doma ali pri babici, nikoli v šoli ali kje zunaj. 
Potreboval sem udobno zavetje doma, tako da 
sem se lahko vživel v čarobni, zanimiv in 
pustolovščin poln svet, ki se je dogajal znotraj 
platnic stripa. Vsak teden znova sem starše prosil 
za tedanje dinarje, se z največjim veseljem zapodil 
proti kiosku, odhitel domov in se udobno zleknjen 
na kavču ali postelji prepustil stripom. Vase sem 
srkal sličico za sličico, stran za stranjo, strip za 

stripom. Verjamem, da sem bil le eden izmed 
mnogih zanesenjakov, ki so v tistih časih "goltali" 
stripe in se vedno znova veselili obiska kioska, kjer 
so jih vsak teden znova čakale nove, pisane 
naslovnice. Ni bilo lepšega občutka kot se s 
stripom pod roko odpraviti domov. Tedaj se bralci 
stripov niso preveč ozirali na kvaliteto tiska, 
ohranjenost stripa, cenzuro, občasne neoriginalne 
naslovnice – skratka zadeve, ki danes odločajo o 
tem, ali bo stripovska scena nekega založnika 
popljuvala ali pohvalila. V tistih časih je bilo 
pomembno le, da stripi redno prihajajo na kioske 
in s seboj prinašajo obilo bralnih užitkov in nove, 
zanimive zgodbe. 
 
Devetdeseta leta so prinesla spremembe 
 
Lepe stvari žal ne trajajo večno, kar smo ljubitelji 
stripov občutili na lastni koži. Leta 1991 je prišlo 
do razpada Jugoslavije in tako Zlatna serija kot 
Lunov magnus strip sta pričela počasi, a zanesljivo 
ugašati – dokončen konec je sledil leta 1992, že 
leta 1991 pa stripi niso več prihajali na slovenske 
kioske. Ljudje širom nekdanje skupne države so se 
tedaj ubadali s popolnoma drugačnimi in 
resnejšimi težavami kot s tem, ali bodo stripi, ki so 
jim bili zvesti vrsto let, še naprej izhajali ali ne. 
Stripi so v tistem času dobili drugoten pomen, v 
ospredje so prišle življenjske težave, soočanje z 
negotovostjo in ubadanje s vprašanjem, kaj bo 
prinesla prihodnost. Otroke in odrasle je doletela 
kruta realnost vojne, ki je v Sloveniji na srečo 
trajala le deset dni. 
 

 
 
Ne vem, kako so se z nenadnim pomanjkanjem  
novih stripov spopadali moji vrstniki (tedaj sem bil 
star deset let), toda kolikor se spomnim, sam 
nisem imel neke abstinenčne krize. Verjetno zato, 
ker sem imel doma še kup starejših, neprebranih 
stripov, ki sem jih občasno v dar dobil od 
sorodnikov in znancev, deloma pa tudi zato, ker so 
stripi počasi dobili drugoten pomen in počasi pričeli 
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toniti v pozabo. Moje zanimanje za stripe se je 
pričelo vse bolj ohlajati, čez nekaj časa pa sem 
praktično vse stripe, ki sem jih imel – in teh ni bilo 
tako malo – podaril ali prodal. In nikakor nisem bil 
edini. Kdo ve, koliko stripov je tedaj zamenjalo 
lastnika ali še huje, pristalo v smetnjakih. 
 

 
 
Stripovska abstinenca na kioskih se je končala leta 
1994, ko je z izdajanjem stripov pričela Slobodna 
Dalmacija in stripe kmalu pričela pošiljati tudi na 
kioske v Sloveniji. Izbira prvega junaka, ki ga je 
poslala na kioske, je bila povsem pričakovana in 
logična – Zagor je bil (in je še danes) najbolj 
popularen junak na področju bivše Jugoslavije. 
Strip z naslovom Lov na vuka je bil rahlo drugačen 
od Dnevnikovih stripov, ki smo jih bili doslej vajeni. 
Slobodna Dalmacija je za razliko od Dnevnika 
stavila na trde platnice, boljši papir (in tisk), srbski 
jezik se je umaknil hrvaškemu (Zagorjev zvesti 
spremljevalec Čiko je tako postal Chico), a je bolj 
ali manj šlo le za malenkosti, čeprav je bilo 
potrebno priznati, da se je bilo potrebno na te 
malenkosti navaditi. Slobodna Dalmacija je na 
veselje ljubiteljev stripov oživila nekatere nam 
dobro znane Bonellijeve junake (denimo Zagorja, 
Dylan Doga, Texa Willerja, Mister Noa, Martina 
Mysterea), zagotovo pa je zaslužna za to, da s(m)o 
sedaj že odrasli nekdanji bralci stripov znova segli 
po njih. Mnogi današnji zbiralci stripov so 
predvsem zaradi Slobodne Dalmacije v tistem času 
"odkrili" stripe – nekateri prvič, nekateri pa so po 
nekaj letih obudili svojo strast do stripov, in sicer 
ravno zaradi tega, ker so na kiosku slučajno 
zagledali svojega (nekoč) najljubšega junaka iz 
otroštva oziroma najstniških dni. Sam sem se 
znova "zagrel" za stripe pred približno desetimi 
leti, ko sem na morju na kiosku nenadoma 
zagledal Zagorja. Nisem mogel verjeti in strip kar 
nekoliko nezaupljivo vzel v roke, čez nekaj dni pa 

že marljivo pričel zbirati in iskati prejšnje številke 
ter se znova "nalezel" stripovskega virusa, ki me ni 
zapustil do danes in me verjetno še dolgo ne bo, 
če sploh kdaj. Seveda velja omeniti, da so se na 
slovenskih kioskih v devetdesetih pojavili tudi 
nekateri stripi v slovenščini (Alan Ford, Komandant 
Mark,Veliki Blek in Kapetan Miki), kar je zagotovo 
tudi pritegnilo kakšnega ljubitelja stripov, ki ni znal 
nekdanje srbohrvaščine.  
 

 
 
Novi časi, novi junaki in založniki 
 
Pomembno je bilo, da so se stripi in junaki, ki smo 
jih poznali, znova vrnili na kioske in tako znova 
postali dostopni širšemu krogu bralcev. Čeprav je 
bila v devetdesetih letih prejšnjega stoletja bera 
stripov bolj ali manj skromna (poleg občasno 
izdanih albumov so glavnino stripovske bere 
predstavljali stripi Slobodne Dalmacije in kasneje 
Ludensa, ki je po odločitvi splitskega založnika, da 
preneha z izdajanjem stripov, prevzel večino 
junakovi in nadaljeval, kjer je Slobodna Dalmacija 
ostala), to niti ni bilo tako slabo. Bralci stripov so 
namreč medtem odrasli in se pričeli zanimati za 
nove žanre, junake in risarje, ne le za tisto, kar je 
ponujal Bonelli. Pomembno vlogo pri odkrivanju 
novih junakov je seveda odigral internet, ki je 
obenem združil ljudi, "okužene" s stripi. 
Stripovi.com je spletna stran, s pomočjo katere so 
se združili in spoznali številni ljubitelji stripov, med 
njimi tudi tisti iz dežele na sončni strani Alp. 
 
Z leti je število izdanih stripov (in z njimi tudi 
stripovskih junakov) pričelo počasi, a zanesljivo 
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naraščati, enako kot število založnikov, čeprav 
moramo priznati, da so nekateri po le nekaj 
izdanih številkah neslavno odšli v zgodovino 
(Abaton, Vanini), nekateri pa se iz meseca v mesec 
trudijo obdržati na tržišču (Van Gogh). V zadnji 
letih je prišlo do zanimivega preobrata. Če so se 
prej – če izvzamemo albume – bili na voljo le tako 
imenovani kiosk stripi, torej stripi, ki so bili 
natiskani v relativno visokih nakladah, z relativno 
nizko ceno in dostopni na praktično vseh kioskih, 
se je to delno spremenilo konec leta 2004. Tedaj 
je pričela stripe izdajati založniška hiša Libellus, ki 
so jo – za razliko od "navadnih" založnikov – 
ustanovili stripovski navdušenci. Njihova formula je 
bila nova, a se je izkazala za uspešno: celotna 
zgodba, trde platnice, odlično oblikovanje, 
kvaliteten tisk in papir, majhna naklada (ki poskrbi 
za to, da se prodajo skoraj vsi izvodi) in temu 
primerna cena. Libellus in Fibra, ki je nastala dve 
leti kasneje, vsako leto izdata ogromno stripov – 
Fibra predvsem nekoliko drugačnih, lahko bi dejali 
manj komercialnih. Tukaj pri distribuciji 
pomembno vlogo odigrajo striparne, ki jih je moč 
najti praktično v vsaki državi nekdanje skupne 
države, kajti te stripe bi bilo zaman iskati na 
kioskih. Mimogrede – za tiste, ki tega morda še 
niste vedeli – striparno imamo tudi v Sloveniji, 
natančneje v Ljubljani, kjer se nahaja Striparnica 
Buch. Libellus in Fibra sta postavila, kar zadeva 
kvaliteto in dizajn stripov, letvico postavila zelo 
visoko. V začetku leta 2008 je stripovsko sceno 
obogatil še srbski založnik Veseli četvrtak, ki stripe 
na kioske prinaša vsaki četrtek (v šali bi lahko 
dejali, da gre za novodobni Dnevnik), tukaj pa so 
seveda še številni ostali založniki: Ludens, Strip-
agent, Bookglobe, Van Gogh, Darkwood, Beli put, 
Phoenix Press, System Comics in številni drugi. 
Tudi v Sloveniji nismo prikrajšani – če le omenim 
izdaje Studia Risar (med njimi revijo Strip 
bumerang), Zbirko Miki Muster in kar nekaj 
slovenskih stripovskih izdelkov – med njimi je 
najbolj aktualen ponatis Lavričevega albuma Rdeči 
alarm. 
 
Se je stripovska scena dokončno prebudila? 
 
Dejstvo je, da je sta stripovska scena in 
založništvo na področju nekdanje Jugoslavije 
dejavni kot že dolgo ne. Lahko bi dejali, da se 
vračajo stari, dobri časi, čeprav moramo na to 
gledati z veliko mero realnosti. Stripovskih 
navdušencev ni več toliko kot nekoč, kar je v času, 
v katerem otroci odraščajo ob igranju video iger in 
računalniku, povsem razumljivo. Tako ne 
preseneča, da številni stripi izhajajo le vsaka dva 
ali tri mesece, nekateri še redkeje – prodaja je 
tista, ki določa ritem izdajanja. Obenem se 

dandanes skoraj vsak ljubitelj in zbiralec stripov 
sooča z dilemo. Še pred nekaj leti je bilo 
stripovskih izdaj bistveno manj, tako da ni bilo 
težko kupiti vsega, kar je izšlo. Sedaj je drugače. 
Stripovski navdušenci so zaradi obilice izdaj v 
zadnjem času postali selektivni. Čeprav nekateri še 
vedno kupijo vse kar izide, se je pojavila 
racionalnost. Če pomislimo, da samo Libellus in 
Fibra skupaj letno izdata več kot 80 različnih 
stripov, cena posameznega primerka pa se 
navadno giblje med deset in dvajset evrov, potem 
smo že blizu zajetnega zneska. Če k temu dodamo 
še kiosk stripe in številne druge albume, je očitno, 
da lahko nakup stripov pošteno stanjša denarnico. 
Dodatne dileme so se pojavile s podvajanjem 
nekaterih izdaj in junakov. Veseli četvrtak je na 
primer pričel izdajati Mister Noa in Texa Willerja od 
prve številke naprej, oba junaka "zapakiral" v več 
kot 600 strani debel strip, sestavljen iz nekaj 
epizod. In tisti, ki kupujejo omenjena junaka v 
izdaji Libellusa, se sprašujejo: kupovati tudi izdelek 
Veselog četvrtka ali ne?   
 

 
 
Kljub takšnim in drugačnim dilemam: stripov ni 
nikoli preveč. Zakaj? Danes izhaja veliko različnih 
junakov in žanrov, bistveno več kot v času 
nekdanje skupne države. Tako širokega izbora 
nekoč ni bilo. Stripi imajo danes potencial, da 
lahko pritegnejo širšo ciljno publiko, za vsak okus 
se nekaj najde. Če se bodo le današnji otroci, ki 
morda v trgovini ali na kiosku starše uspejo 
prepričati v nakup stripa Ben 10, pričeli zanimati 
tudi za ostale pisane naslovnice stripov, ki jih bodo 
zasledili poleg trenutno svojega (edinega) 
stripovskega junaka, potem bodo morda odkrili 
kakšen drug, zanimiv strip. In postali radovedni, se 
pričeli zanimati za stripe. Tako kot številni (danes 
odrasli) stripovski navdušenci leta pred njimi. Jezik 
ni ovira. 
 
 

Robert Fras
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The Dog in pričujoči psi 
 
Zadnjič sem si vzel čas, da grem na kavo in ker 
sem bil sam, sem se odločil, da si kupim tudi 
časopis. Ugotovil sem namreč, da moje ne 
spremljanje dogajanja v okolju delno vpliva na 
moje cilje in dejanja. Neki dogovori namreč 
vpletajo tudi osebo, ki se je znašla v nekih 
političnih igricah, katere govore o človeku, ki so ga 
pojedli neki psi, čivave, pudlji, ali nekaj takega, ne 
vem, nikoli nisem bil poznavalec kinologije. In ko 
sem se srečal s posrednikom me je debelo 
pogledal, češ kako ne vem, kaj se dogaja. Poleg te 
novice mi je na pladenj postavil tudi zgodbo o 
smukačici, ki so jo polomili, pa je vseeno uspela 
doseči cilj in še nekaj kratkih zgodb, ki so očitno 
švignile mimo mene. 
 
Zato sem se odločil, da ta dan bom pa kupil 
ČASOPIS! Televizijski sprejemnik tukaj imam, 
vendar več kot gumba ON/OFF ne uporabljam in 
tam se mi vedno prikaže eno in isto – Viasat 
History. Naravnost obožujem ta kanal, ki prikazuje 
pomembne zgodovinske dogodke na popoln način, 
skozi zgodbe posameznikov, odigrane prizore in 
sestavljanke ohranjenega video zapisa. 
 
Tako vstopim v trafiko (vedno mi je bil zanimiv ta 
naziv, a nikoli si nisem vzel časa, da povprašam, 
kolikšen je ta promet, ki ga opevajo) in prijazni 
znanki, pri kateri kupujem tobačne zvitke, naročim 
dve škatlici rdečih in ČASOPIS. Gospa me gleda in 
reče: 
 
"Kateri časopis pa?" 
 
Vprašanje me udari kot strela z jasnega. Saj res, 
komu zaupati? Verjetno so eni rdeči, drugi zeleni, 
tretji rumeni, čisto črnega pa dejansko nisem 
opazil. 
 
"Tistega, ki je najbolj aktualen in ki pove največ!" 
zmagoslavno odvrnem. 
 
Odgovor še bolj zmede ta prijazni obraz, ki prične 
naštevati. Naslovi so mi še vedno znani, nekateri 
delajo, drugi ne, nekateri so slovenski, drugi 
štajerski in tako naprej. Ves čas naštevanja se 
ogledujem naokoli, kjer me iz papirnate gmote 
gledajo neznani obrazi, plastificirani ovitki 
svetlikajo svetlolasa dekleta in kričijo -  vzemi me. 
 
Zmeda postaja vse večja, saj sta se za menoj 
pojavila še dva moška, ki čakata na svoj nakup. In 
takrat ga zagledam. Tam v kotu, sramežljivo gleda 
proti meni in mi obljublja, da me ne bo razočaral, 
kot me nikoli ni. Spomin na stare čase, mladost in 

brezskrbnost prebudi v meni tisti žar, ki ga dobi 
mladenič, ko mu po desetih minutah uspe odpeti 
modrc brhke dekline, ki počasi že izgublja 
potrpljenje in naravno vlažnost. 
 
"DYLAN DOG-a mi dajte!" napol zakričim. 
 
Teta me zmedeno gleda, mlajši moški za menoj se 
prične smejati. V tem času nas je bilo že pet v 
vrsti. 
 
"Ste siguren?" mi odvrne. "To ni ravno časopis." 
 

 
 
Pogledam okoli sebe v obraze, nekateri nasmejani, 
drugi že dokaj jezni, se obrnem proti prodajalki in 
kratko razložim: 
 
"Fikcija je fikcija. A vendar v tem stripu bom našel 
veliko več inovativnosti, umetnosti in domišljije, 
kot v vseh teh nebulotičnih kosih dreves, ki vas 
vsak dan obkrožajo…" mirno odvrnem. 
 
Plačam in stopim ven. V bližnji kavarni naročim 
kavico, odprem izdelek, ki kljubuje in se smeji 
vsem slovenskim "marketašem", ki prisegajo na 
konstantno ponavljanje in tedenske izdaje. 
Preberem uvodni del in zopet se znajdem v svojem 
svetu, svetu stran od masovnega posiljevanja, v 
svetu, kjer konec nikoli ni pomemben, v svetu, kjer 
je zgodba čisto vse. Pa čeprav samo v hrvaškem 
jeziku. 
 
Vrnil sem se v svet zgodb, vrnil sem se v svoj svet. 
 

Denis Hass 
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Razstava stripa  
Miki Muster: 
Zvitorepec, Trdonja in Lakotnik 
 
 
V Naskovem dvorcu v Mariboru je od 8. do 30. 
decembra 2010 potekala razstava stripa na temo 
Miki Muster. V sklopu razstave je 10. decembra 
2010 založnik Aleksander Buch predstavil 
najnovejšo, tretjo knjigo iz zbirke Miki Muster in 
življenje in delo ilustratorja Mikija Mustra. Te 
predstavitve sva se udeležila edina Prekmurca, 
Markolar in jaz. 
 

 
 
Buch, ki je osebni prijatelj Mikija Mustra, je 
umetnika in legendo predstavil v samem sijaju. 
 
Muster, ki je tako v stripih kot v risankah in 
ilustracijah zaznamoval posebej nas – srednjo in 
starejšo generacijo, bo z novimi in prenovljenimi 
knjigami svojih del osrečeval še mlajšo generacijo. 
 

 
 
Pogovor, ki je trajal več kot krepko uro, je vodila 
simpatična Petra Sok. Govorilo se je o Mustrovih 
začetkih in njegovega ustvarjanja vse do danes ter 
življenju z risanjem. Vmes je tema nanesla še na 

delovanje in predstavitev Strip.art.nice 
(striparnice) Buch ter najnovejšo izdajo tretje 
knjige iz zbirke Miki Muster, vključno z vso 
problematiko pridobivanja materiala in drugimi 
ovirami. 
 
Glede na to, da je Miki Muster vsesplošno 
medgeneracijsko znano ime v Sloveniji, sem –  
odkrito povedano – pričakoval večje število 
obiskovalcev. A nas je bila le peščica. 
 

 
 
Med drugim so bila v dvorcu razstavljena še dela 
Miki Mustra. Razstavljene so bile njegove 
originalne table, table retuširanih stripov, stare 
Delove in najnovejše naslovnice ter stripi (zelo 
stari, razprodani in najnovejši). Razstavljeni so bili 
tudi njegovi animirani liki, denimo deklica s 
čokolade Gorenjka (tudi čokolada), znamke z 
njegovimi tremi junaki, deležni pa smo bili tudi 
projekcije animiranih kratkih filmov oziroma 
spotov, kot so zajčki Cik-Cak &co. 
 
 

Kristjan Zrim 
(Nobody)
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IV. BD STRIPFEST: 
Fotoreportaža iz stripovske 
delavnice za otroke pod  
vodstvom Simona Sande 
 
 
 

 
 
 

 

 
Nik Holobar, 4 leta 

 

 
Alja Grofelnik, 14 let 
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Alja Sanda, 6 let 

 

 

 
 
 

 
Aljaž, 4 leta 
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neznan avtor 

 
 

 

 
 
 

 
neznan avtor 



lila lili (karmen sanda)                                                           STRIPOHOLIK 
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Evropa 
(Tomaž Lavrič, Fibra) 

 
 
Enostranski 
(Matjaž Bertoncelj)  

 
 
Večstranski 
(Matjaž Bertoncelj)  

 
 
Stigme  
(Forum Ljubljana) 

 
 

Jazbec in ostali svet 
(Forum Ljubljana) 

 
 
Greetings from Cartoonia 
(Forum Ljubljana) 

 
 
Stripburger 49 
(Forum Ljubljana)  

 
 
Stripburger 52  
(Forum Ljubljana) 

 
 

Gemma Bovery  
(Forum Ljubljana) 

 
 
Titeuf: Ne mi težit 
(Vale Novak) 

 
 
Ambrožev Paberkuum 
(Primož Bertoncelj, Joker) 

 
 
Fanzin Stripoholik št. 10 
(društvo..Stripoholik)

 
 

Drakula  
(Tehniška zal. Slovenije) 

 
 
Oliver Twist  
(Tehniška zal. Slovenije) 

 
 
Artemis Fowl  
(Mladinska knjiga) 

 
 
Strip Bumerang 26 
(Risar) 
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Strip Bumerang 27 
(Risar) 

 
 
Strip Bumerang 28  
(Risar) 

 
 
Strip Bumerang 29 
(Risar) 

 
 
Strip Bumerang 30 
(Risar) 

 
 

Strip Bumerang 31 
(Risar) 

 
  
Strip Bumerang 32 
(Risar) 

 
 
Strip Bumerang 33 
(Risar) 

 
 
Strip Bumerang 34  
(Risar) 

 
 

Strip Bumerang 35 
(Risar) 

 
 
Princ noči 1  
(Risar)  

 
 
Princ noči 2  
(Risar) 

 
 
Princ noči 3  
(Risar) 

 
 

Princ noči 4  
(Risar) 

 
 
Princ noči 5  
(Risar)  

 
 
Princ noči 6 (Risar) 

 
 
Rdečebradčeva mladost 2, 
Levje žrelo (Risar) 
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Rdečebradčeva mladost 3, 
Dvoboj kapitanov (Risar) 

 
 
Sveti trikotnik 3  
(Risar) 

 
 
Sveti trikotnik 4  
(Risar) 

 
 
Slovenske pravljice v 
stripu (Mladinska knjiga)  

 

Grimmove pravljice v 
stripu (Mladinska knjiga) 

 
  
Klara in skrivnost jezera 
(TZS)  

 
 
Klara in ugrabitelji  
(TZS)  

 
 
Zgodilo se je čisto blizu 
nas (Ciril Horjak)  

 
 

Tine Furlanič:  
Lizika  

 
 
Ekstremni športi 1 (Tomaž 
Lavrič, Mladina strip)  

 
 
Ekstremni športi 2 (Tomaž 
Lavrič, Mladina strip)  

 
 
Matej Kocjan:  
Maček Omar  

 

Knez Nik: Street stripnik 3 
(Društvo Kralji ulice)  

 
 
Bukvopedija  
(Ciril Horjak / Iztok Lovrić)  

 
 
Matti Hagelberg: 
Holmenkollen (KINO) 

 
 
Slovenski klasiki v stripu 
(Mladina / Stripburger) 
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Krvavo krštenje  
(Simon Sanda)  

 
 
Finžgar Domen: Parfum 
(Gimnazija Bežigrad)  

 
 
 
Število izdaj se v 
zadnjih letih povečuje 
iz leta v leto. Spodaj 
lahko vidite primerjavo 
za leta 2007, 2008 in 
2009. 
 
Stripovska bera  
v letu 2009: 
50 izdaj 
 
Stripovska bera  
v letu 2008: 
43 izdaj 
 
Stripovska bera  
v letu 2007: 
36 izdaj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Glasovanje za naj stripovsko izdajo v 
Sloveniji v letu 2009 
 
Na spletnem forumu http://forum.striparna.com smo, kot vsako 
leto, pripravili glasovanje za naj stripovsko izdajo v Sloveniji v letu 
2009. Prvo mesto si je prislužil album Evropa avtorja Tomaža 
Lavriča, založnika Fibra. Lavrič je z albumom Sokol in Golobica slavil 
tudi že v letu 2008.  
 
Na marčevskem Ljubljanskem bazarju smo izžrebali nagrade med vsemi, 
ki so glasovali. Nagrade so prispevali Tomaž Lavrič, Iztok Sitar, Matjaž 
Bertoncelj in društvo Stripoholik.  
 
Rezultati glasovanja: 
 

1. Evropa (86 točk) 
2. Princ noči 1 (66 točk) 
3. Slovenski klasiki v stripu (59 točk)  
4. Ekstremni športi 1 (58 točk)  
4. Ekstremni športi 2 (58 točk)  
6. Princ noči 2 (54 točk) 
7. Strip Bumerang 28 (39 točk)  
8. Princ noči 3 (36 točk) 
8. Titeuf: Ne mi težit (36 točk) 
10. Strip Bumerang 31 (32 točk) 
 

11. Princ noči 4 (30 točk) 
12. Princ noči 5 (27 točk) 
13. Princ noči 6 (24 točk) 
14. Strip Bumerang 30 (23 točk) 
15. Strip Bumerang 34 (22 točk) 
16. Strip Bumerang 33 (19 točk) 
17. Strip Bumerang 27 (18 točk) 
18. Stigme (16 točk) 
19. Krvavo krštenje (15 točk)  
20. Sveti trikotnik 3 (14 točk) 
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Miki Muster: Zbirka #1, 
1952-1955 (Buch) 

 
 
Miki Muster: Zbirka #1, 
1952-1955, 2. natis (Buch) 

 
 
Miki Muster: Zbirka #2, 
1955-1957 (Buch) 

 
 
Miki Muster: Zbirka #3, 
1957-1959 (Buch) 

 
 

Stripburger 53  
(Forum Ljubljana) 

 
 
Stripburger 54 
(Forum Ljubljana) 

 
 
Novi časi (Tomaž Lavrič, 
Forum Ljubljana) 

 
 
Rdeči alarm (Tomaž 
Lavrič, Stripburger) 

 
 

Graffit #1  
(Graffit) 

 
 
Passion de Pressheren  
(KUD France Prešeren) 

 
 
Haiku strip 6 (KUD 
Apokalipsa) 

 
 
Strašna tekma  
(KDU) 

  
 

Čarovnikov vajenec 
(Vodnikova založba)  

  
Einsteinova življenja 
(DMFA - založništvo) 

 
 
Galilejeva življenja  
(DMFA - založništvo)  

 
 
Iztok Sitar - Striporeki: 
pregovori in reki v sliki 
(Modrijan) 
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Jelena & Matjaž 
Bertoncelj - O škofu, 
mostu in starem gradu 
(Loški muzej) 

  
Matjaž Bertoncelj - 
Eppur si muove: 
Minimundus (KUD 
Apokalipsa) 

 
 
Janez Marija Vianej: 
arški župnik (Družina) 

  
Zagrabi priložnost  
(Urad za publikacije EU) 

  

Manga Biblija 
(Svetilka) 

  
Miša. Mastna past 
(Subkulturni azil/ Frontier) 

 
Strip = The comic - 
Likovni projekt 
(Društvo iZvor)  

 
 
Tomaž Lavrič: stripi = 
comics  
(Moderna galerija/ Galerija 
Miklova hiša) 

  

Titeuf: Moji najboljši 
prjatli (Vale-Novak) 

  
Hermann - Afrika 
(Risar) 

  
Jeremiah: Mali muc je 
mrtev (Risar)  

 
  
Strip Bumerang 36 - 
Inkal (Risar) 

  

Strip Bumerang 37 - 
Largo Winch #2 (Risar) 

  
Strip Bumerang 38 - 
Skobec #2 (Risar) 

  
Strip Bumerang 39 - 
Asceltska megla (Risar) 

 
 
Strip Bumerang 40 - 
Malefosse #1 (Risar) 
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Strip Bumerang 41 - 
Haloween #2 (Risar) 

  
Strip Bumerang 42 - 
Diamanti #3 (Risar) 

  
Strip Bumerang 43 - 
Lomm #2 (Risar)  

  
Strip Bumerang 44 - 
Lomm #3 (Risar) 

  

Strip Bumerang 45 - 
Thomas Noland (Risar)  

  
Appoline: pogrešana 
pri osmih letih (Risar) 

  
Bernard Prince #18 - 
Pretnja na reki (Risar)  

  
Maus: Zgodba o 
preživetju, 2. natis 
(Založba ZRC) 

 

Garfield #1: Garfield je 
zakon! (Graffit)  

  
Garfield #2: Garfield 
na dopustu (Graffit)  

  
Garfield #3: Garfield 
ma vas rad (Graffit) 

  
Garfield #4: Garfield 
vam želi srečno! 
(Graffit)

 

Lucky Luke: Billy the 
Kid  (Graffit) 

 
  
Lucky Luke: Mesto 
duhov (Graffit) 

 
 
Lucky Luke: Tortilje za 
brate Dalton (Graffit) 

  
Lucky Luke: Western 
circus (Graffit) 
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Dave Cooper - Špeh: 
zatreskan v Tino 
(Stripburger) 

  
Kaja Avberšek in drugi 
avtorji - Ču ču čaki 
(Forum Ljubljana) 

  
Kaja Avberšek: Pojoči 
grad - oktober 2010 

  
Katarina Peklaj - Nikola 
v svetu reklam (Forum 
Ljubljana) 

 

Strip je že v redu, 
mama (Stripburger) 

  
Kafka (LUD Literatura, 
Forum Ljubljana)  

  
Saša Kerkoš, Mina 
Žabnikar - Enoletnica 
(Forum Ljubljana) 

 
 
Picko in Packo (Center za 
sl. Književnost) 

 

Ben 10: Kako je nastal 
Ben 10 (Egmont) 

 
 
Ben 10: Trajna upokojitev/ 
Stranki učinki (Egmont) 

 
 
Ben 10: In potem jih je 
bilo 10/Kraken (Egmont) 

 
 
Ben 10: Prikazni iz 
preteklosti (Egmont) 

 
 

Ben 10: Pripravljen za 
akcijo (Egmont) 

 
 
 
Izšlo še: 
 
6 x Power Rangers 
(Egmont) 
 
12 x Tom&Jerry (Egmont) 
 
26 x Miki Miška (Egmont) 
 
4 x Miki Max (Egmont) 
 
 
 
Leto 2010 je bilo 
ponovno rekordno, 
saj je izšlo  kar 56 
izdaj, 6 več kot leta 
2009.  
 
Če k temu prištejemo 
še Egmontove stripe 
Ben 10, Tom & Jerry, 
Miki Miška, Miki Max 
in Power Rangers pa 
smo že pri številki 
109! 
 
Kot vsako leto, bomo 
na spletnem forumu 
forum.striparna.com  
organizirali 
glasovanje za naj 
stripovsko izdajo v 
letu 2010.



 

  

 
ISSN 1854-8210 

(1854-8210) 
 

Kako postati član društva Stripoholik? 
Vsi zainteresirani, ki bi želeli postati člani društva Stripoholik, to storite tako, da izpoljneno in podpisano pristopno izjavo, ki jo dobite na 

internetnem naslovu www.striparna.com/stripoholik/docs/pristopna_izjava.pdf, pošljete na naslov društva:  
Društvo ljubiteljev stripov Stripoholik, Nazorjeva 12, 1000 Ljubljana 
Enoletno članarino 12 € lahko vplačate prek: NLB TRR: 02015-0255808121 

 
Lahko pa seveda tudi pridete na eno od srečanj našega društva ali se oglasite na katerem ob bazarjev, kjer bomo uredili vse potrebno. 

Preberite si tudi statut društva: www.striparna.com/stripoholik/docs/statut.pdf 
 

Primer nakazila:  Ime in Priimek: Darko Tomić - TomDar Zadeva/namen: Članarina 2011 Znesek: 12 € 


