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Like all great arts the motion picture has grown up by appeal to the interests 

of childhood and youth. 

         
Terry Ramsaye, 1926 
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POVZETEK 

 

V pričujočem diplomskem delu postavljamo v ospredje stanje mladinskega filma v 

slovenski kinematografiji. Male države z manjšinsko kinematografijo, kakršna je tudi 

Slovenija se čedalje bolj zavedajo pomena produkcije filmov v lastnem – materinem jeziku. 

S pomočjo materinega jezika se prenaša kulturna dediščina, poudarja se identiteta 

posameznega naroda in prav tako se s pomočjo jezika krepi tudi pripadnost posameznika 

nekemu narodu. Vsaka manjšinska kinematografija ima svojo posebnost filma. Na 

Danskem se ta posebnost imenuje otroški film, v Sloveniji je to mesto zavzel mladinski film. 

Mladinski film je pomemben, a zapostavljen žanr. Kljub vsemu pa nosi velik pomen za 

državo, kakršna je tudi Slovenija in tudi za mladino, ki neutrudno išče svoje mesto v 

družbi. 
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ABSTRACT 

 

In the thesis I explore the state of Slovenian Youth Film production. Small countries with a 

minor cinema, such as Slovenia are increasingly aware of the importance of films in their 

own productions – in their native language. Cultural heritage is transmitted with the 

native language, identity of each nation is emphasised and also, with the help of native 

language, the individual's belonging affiliation to a particular nation is reinforced. Each 

minor cinematography has its own special film genre. In Denmark, this specificity is 

children's film, in Slovenia, it's the youth film. Youth film is an important but neglected 

genre. Nevertheless, it has great importance for a country such as Slovenia and also for 

young people who tirelessly seek their place in society. 
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1 UVOD 

Film predstavlja umetnost gibanja, ki nastaja v času in prostoru. Zametki filma 

obstajajo že od 19. stoletja naprej. Skozi čas se je razvil kot najpogostejša oblika 

zabave ter tudi kot izraz umetnosti. Oboje služi temu, da tako ali drugače zadovolji 

gledalčeva pričakovanja. Že od nekdaj film slovi po tem, da se tematsko in vsebinsko 

prilagaja občinstvu in ne obratno. Temu primerno so se razvili različni filmski žanri in 

mladinski film predstavlja enega izmed njih.  

Splošno velja, da je v slovenski filmski produkciji nastalo malo število celovečernih 

filmov, še najmanj je otroških in mladinskih celovečernih filmov, ki so bili predvajani 

v slovenskih kinematografih. Osredotočili smo se predvsem na produkcijo mladinskih 

filmov v Sloveniji, o čemer pišemo tudi v pričujočem diplomskem delu. Mladinski 

filmi v slovenski kinematografiji predstavljajo kritično točko, čeprav ne edine, a kljub 

vsemu precej opazno tudi s strani filmskih navdušencev. Ni dvoma, da občinstvo in 

interes le tega za mladinske filme obstaja, zatorej imajo mladinski filmi velik pomen 

za gledalce, še posebej za mladostnike. Slovenija velja za malo državo, torej ima 

manjšinsko kinematografijo (pojem manjšinska kinematografija izhaja iz pojma 

»minor cinema« o katerem piše Mette Hjort v Small nation, global cinema, 2005). 

Snemanje filmov v lastnem jeziku je ključno za ohranjanje identitete slovenskega 

naroda, ki ima manjšinski jezik, namreč uporablja ga le okrog dva milijona ljudi. Pri 

vsem tem mladinski filmi nemara igrajo največjo vlogo, saj so pred osamosvojitvijo 

države otroški in mladinski filmi predstavljali najpomembnejšo vejo slovenske 

kinematografije. 
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1.1 Namen, cilji in teze diplomske naloge 

Namen diplomske naloge je predstaviti mladinski film kot filmski žanr, ki se po 

pomembnosti lahko enači z ostalimi filmskimi žanri. Temo smo izbrali, ker je 

pomembna z vidika ustvarjanja filma v kontekstu nacionalne kinematografije v mali 

državi Sloveniji. Predvsem pa želimo, da bi delo koristilo vsem, ki jih zanima 

področje slovenskega mladinskega filma in slovenskega filma na splošno. 

Pri samem delu in pisanju diplomske naloge želimo doseči naslednje cilje: 

-‐ predstaviti slovenske celovečerne filme in pri tem posebej izpostaviti 

slovenske mladinske   filme; 

-‐ opozoriti na pomen filmov v malih državah z manjšinsko kinematografijo 

(tuje:»minor cinema«) in v sklopu tega izpostaviti dansko kinematografijo 

ter jo primerjati s slovensko kinematografijo; 

-‐ opozoriti na problem redkosti mladinskih filmov v Sloveniji; 

-‐ pokazati, da se mladinski filmi v Sloveniji snemajo redkeje kot ostali 

filmski žanri; 

-‐ dokazati, da so mladinski filmi v Sloveniji kljub redkosti uspešni in 

dosegajo visoko gledanost;  

-‐ opozoriti na pomen mladinskih filmov za mladino. 

Osnovni hipotezi, ki ju bomo bodisi potrdili ali zavrgli sta naslednji: 

- slovenski mladinski filmi so kljub redkosti uspešni in med najbolj 

gledanimi slovenskimi filmi; 

 

- trend snemanja slovenskih mladinskih filmov je upadel po osamosvojitvi 

Slovenije. 
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1.2 Metodologija 

Teze bodo raziskane tako v teoretičnem, kot tudi v praktičnem delu. Pri teoretičnem 

delu bomo uporabili sekundarne vire, torej pregled in študij slovenske in tuje 

literature. V pomoč nam bodo tudi članki in spletni viri. Pri praktičnem delu bodo 

podatki pridobljeni z analizo filmov To so gadi (1977, Jože Bevc) in Gremo mi po 

svoje (2010, Miha Hočevar) ter s primerjavo statističnih podatkov o gledanosti 

slovenskih filmov na splošno. Prav tako bomo primerjali število slovenskih 

mladinskih in filmov ostalih žanrov, ki so bili ustvarjeni med leti  od 1948 do 1991 in 

od 1991 do 2010. Za pregled slovenskih filmov bomo izbrali celovečerne filme, 

posnete ali povečane na 35 mm trak, ki so nastali med leti 1931 in 2010 v slovenski 

filmski produkciji ali koprodukciji z večinskim slovenskim deležom in so bili javno 

predvajani v kinematografih. 

1.3 Opredelitev problema in opis po poglavjih 

V diplomski nalogi želimo opozoriti na problematiko povezano z redkostjo 

slovenskih mladinskih filmov, kar je še posebej opazno po osamosvojitvi Slovenije. 

Kljub redkosti mladinskih filmov v Sloveniji, ocenjujemo, da je smiselno raziskati 

tudi uspešnost le-teh, kar bomo ugotavljali z analizo statističnih podatkov o gledanosti 

filmov. Za lažjo predstavo o samem mladinskem filmu bomo povzeli, vsebinsko 

razdelali in analizirali dva zelo uspešna mladinska filma z naslovoma: To so gadi 

(Jože Bevc, 1977) ter Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 2010). V diplomskem delu 

bomo pisali tudi o tem, da imajo filmi v malih državah, kjer obstaja t. i. manjšinska 

kinematografija (tuje: »minor cinema«, pojem oblikuje Mette Hjort v knjigi Small 

nation, global cinema, 2005) poseben pomen, zato se bomo osredotočili na 

raziskovanje tudi na tem področju, osredotočili pa se bomo tudi na pomen mladinskih 

filmov za mladino.   

 

V drugem poglavju diplomske naloge se bomo osredotočili na zgodovinski pregled 

celovečernih slovenskih filmov, posnetih ali povečanih na 35-milimetrski trak, ki so 

nastali med leti 1931 in 2010 v slovenski produkciji (ali koprodukciji z večinskim 

slovenskim deležem) in bili javno prikazani na filmskem platnu. Prva dva filma smo 
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Slovenci dobili že krepko pred letom 1931, zato bomo na kratko omenili še obdobje 

prvega filmskega ustvarjanja. V drugem poglavju želimo prikazati celotni kronološki 

pregled slovenske filmske produkcije celovečernih filmov pred in po osamosvojitvi 

Slovenije. V drugem delu poglavja bomo na razširjen način predstavili zgodovino 

slovenskih mladinskih filmov, ki je bistvena za razumevanje produkcije filmov. V 

sklopu predstavitve zgodovine mladinskih filmov bomo opozorili na filme, ki jih ne 

moremo uvrstiti med filme namenjene mladini, kakor tudi ne med filme namenjene 

odraslim gledalcem. 

 

Filmi imajo v manjšinskih kinematografijah v malih državah kakršna je Slovenija 

velik pomen. Tretje poglavje bo tako namenjeno razpravi o manjšinski 

kinematografiji v malih državah. Najprej bomo obravnavali posamezne parametre, s 

katerimi lahko določeno državo umestimo v kategorijo malih držav. Nadaljnja 

razprava bo tekla o pomembnosti reprezentacije značilnosti posameznega naroda ter 

uporabe materinega jezika v filmih in o tem, zakaj mladinski in na splošno filmi 

domače produkcije redkokdaj dosežejo gledalce izven meja lastne države. V 

drobnogled bomo vzeli državo Dansko, in na primeru njene manjšinske 

kinematografije razložili pomen otroških filmov. Nakar bomo obravnavali slovensko 

kinematografijo, katere pomemben člen je žanr mladinskega filma. 

 

V naslednjem, četrtem poglavju se bomo posvetili teoriji filmskega žanra in omenili 

različne teoretike žanrske kritike. Literarna žanrska kritika ni enaka filmski, razlagi 

tega bomo prav tako namenili nekaj besed. V zadnjem delu poglavja bomo opredelili 

mladinski film kot filmski žanr in hkrati opozorili na probleme opredelitve. Nekaj 

besed bom namenili tudi razlagi pojma mladostnik in opozorili na pomen mladinskih 

filmov za mladostnike.  

 

V diplomskem delu želimo prikazati tudi problematiko povezano z nizkim številom 

posnetih celovečernih slovenskih mladinskih filmov. Z analizo statističnih podatkov o 

gledanosti in produkcije celovečernih slovenskih filmov, želimo v petem poglavju 

pokazati oziroma opozoriti, da v primerjavi z ostalimi filmi različnih žanrov, v času 

samostojne Slovenijie nastaja premalo mladinskih filmov. Govora bo tudi o 

zapostavljenosti in uspešenosti mladinskega filma kot filmskega žanra.  
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Naslednje, torej šesto poglavje bo namenjeno dvema zelo pomembnima filmoma To 

so gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 2010). Prvi sodi v 

obdobje pred osamosvojitvijo države, drugi pa v obdobje po osamosvojitvi. V sklopu 

poglavja bo govora tudi o posebnostih in značilnostih teh dveh filmov, za kar bo 

podana dodatna analiza. 
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2 ZGODOVINSKI PREGLED SLOVENSKIH CELOVEČERNIH 

FILMOV 

Filmsko ustvarjanje med leti 1905 in 1991 
	  
Ob koncu obdobja potujočih kinematografov na Slovenskem, torej v letih 1905 in 

1906, smo Slovenci dobili prva dva pionirja slovenske kinematografije, odvetnika in 

amaterskega fotografa dr. Karola Grossmana ter fotografskega mojstra Davorina 

Rovška. Zasluga za prvi posneti slovenski film gre dr. Karolu Grossmannu z 

naslovom Odhod od maše. Zraven omenjenega je v tistem času posnel še film Sejem v 

Ljutomeru in Na domačem vrtu (Šimenc, 1996: 18-23). 

Vsi omenjeni nekaj minutni filmi so nastali v majhnem kraju na Štajerskem, vendar 

zanje, razen redkih družinskih članov, ni vedel nihče. V pogled so bili postavljeni šele 

več kot pol stoletja zatem, ko so bili posneti. Problem se je pojavil, ker jih zaradi 

formata (17,5 – mm trak), ki ni bil več v uporabi, ni bilo mogoče predvajati. Leta 

1968 uspe Marjanu Cilarju in njegovim sodelavcem iz kino kluba Unikal tri 

Grossmannove filme po zapletenem tehničnem postopku presneti na 16-mm trak. 

Tako je širša javnost leta 1969 na programu Televizije Slovenije prvič spremljala prve 

metre slovenskega filma (Vrdlovec, 2009: 32-34). 

 

Prva slovenska celovečerna igrana filma V kraljestvu zlatoroga (1931, Janko Ravnik) 

in Triglavske strmine (1932, Ferdo Delak) sta bila nema. Film V kraljestvu zlatoroga 

je tako v zgodovino zapisan kot prvi slovenski celovečerni film, katerega je 

produciralo alpinistično-turistično društvo Skala. Igralsko zasedbo so sestavljali 

Herbert Drofenik, Jože Čop, Miha Potočnik, Franica in Anica Sodja. 

Leta 1948 je bilo pomembno leto za slovenski film, saj je bil posnet prvi slovenski 

zvočni film in prvi res pravi slovenski celovečerni film z naslovom Na svoji zemlji 

režiserja Franceta Štiglica. Scenarij za film je po svoji noveli Očka Orel napisal Ciril 

Kosmač. Film je posnel in zmontiral Ivan Marinček. Skozi film je prikazan napor 

partizanov in osvobodilna akcija za osvoboditev dežele izpod rok fašistov. 
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Leta 1951 je Jožetu Galetu uspelo posneti prvi slovenski otroško-mladinski film z 

naslovom Kekec, ki je prvi slovenski film nagrajen v Benetkah (1952) in prodan na 

vseh petih kontinentih. Posnet je bil po pripovedki Josipa Vandota (Kekec nad 

samotnim breznom, 1924). Petdeseta in šestdeseta leta so bila zaznamovana z 

režiserjema Francetom Štiglicom in Františkom Čapom. Gre za obdobje, ko so bili 

ustvarjeni filmi različnih žanrov, od vojne, povojne drame, meščanske melodrame do 

komedij za otroke in mladino. Režiserja France Štiglic in František Čap sta zaslužna 

za prve mednarodne in komercialne uspehe. France Štiglic je režiral film Dolina Miru 

(1956), katerega igralec John Kitzmiller je bil v Cannesu nagrajen za moško vlogo. 

Poleg tega je France Štiglic režiral še filme Trst (1951), Svet na Kajžarju (1952), 

Tistega lepega dne (1962) ter Ne joči Peter (1964). František Čap se je uveljavil kot 

režiser filmov, kot so Vesna (1953), Greh (1954), Trenutki odločitve (1955), Ne čakaj 

na maj (1957), x-25 javlja (1960) ter Naš avto (1962). V šestdesetih letih Slovenija 

dobi nadaljevanje Kekca, Srečno Kekec (1963) in Kekčeve ukane (1968), ki ju je prav 

tako režiral Jože Gale. Sedemdeseta leta so zaznamovali filmi, ki so bili posneti na 

podlagi del slovenskih klasikov. Tako so nastali Pastirci (1973, France Štiglic) in 

Povest o dobrih ljudeh (1975, France Štiglic), Cvetje v jeseni (1973, Matjaž Klopčič). 

Posnamejo tudi filme, kot so Vdovstvo Karoline Žašler (1976, Matjaž Klopčič), Sreča 

na vrvici (1977, Jane Kavčič), To so gadi (1977, Jože Bevc) in film Ko zorijo jagode 

(1978, Rajko Ranfl). Tudi osemdeseta leta so bila plodna, dokaz za to so naslednji 

filmi: Nasvidenje v naslednji vojni (1980, Živojin Pavlović), Učna leta izumitelja 

polža (1982, Jane Kavčič), Nobeno sonce (1984, Jane Kavčič), Ljubezen (1984, Rajko 

Ranfl), Butnskala (1985, Franci Skala), Poletje v školjki (1986, Tugo Štiglic), Moj ata 

socialistični kulak (1978, Matjaž Klopčič) ter Poletje v školjki 2 (1988, Tugo Štiglic) 

(Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 18-234). 

 

Prvih pet let ustvarjanja v samostojni državi	  
	  
Slovenski film se je znašel v kriznem obdobju v prvi »petletki« samostojne države. 

Temu botrujejo skromna produkcija in nizka gledanost slovenskih filmov ter slabe 

ocene s strani filmskih kritikov. To je čas, ko je prišlo do institucionalnih sprememb, 

saj se je ukinil dotlej edini nacionalni filmski studio Viba film, kulturno ministrstvo 

pa je ustanovilo komisijo, ki je bila zadolžena za izbiranje scenarijev in neposredno 

financiralo realizacijo, zaupano t. i. neodvisnim producentom. Takšno stanje je 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  8	  
	  

	  

obstajalo začasno in je na nek način ohranjalo kontinuiteto filmske produkcije vse do 

ustanovitve Filmskega sklada Republike Slovenije v letu 1994. 

 

Celovečerni igrani film, ki so si ga gledalci ogledali kot prvi slovenski film v 

samostojni državi je Babica gre na jug (1991), katerega je režiral Vinci Vogue 

Anžlovar in zanj napisal tudi scenarij. Sproduciralo ga je podjetje Vogue & Kline 

Production. Film si je premierno ogledalo kar 32.309 gledalcev, kar ga postavlja na 

12. mesto najbolj gledanih slovenskih filmov posnetih v času samostojne države. Gre 

za komedijo o begu ekscentrične babice. Film je zanimiv tudi zato, ker je bil v celoti 

financiran iz zasebnih sredstev, država mu namreč ni namenila nobene finančne 

podpore. Istega leta je bil posnet še film Srčna dama (Boris Jurjaševič), v 

koprodukciji Emotionfilm in Viba film. Film Srčna dama (1991) se v smislu 

financiranja razlikuje od filma Babica gre na jug (1991), saj je bil v celoti finančno 

podprt s strani države. Gledanost filma je bila nizka, ogledalo si ga je le 1.111 ljudi. 

Gre za sodobno dramo o hazarderstvu in ljubezni.  

Zadnji film posnet v letu 1991 je bil Triangel (Jure Pervanje) v produkciji Infomedia 

3 Filming. Žanrsko ga lahko opredelimo kot ekološko komedijo s kriminalnim 

zapletom. Gledanost filma je bila prav tako nizka, saj se je številka ustavila pri 2.306. 

gledalcu. Leta 1992 ni bil posnet nobeden film. 

Prvi film posnet v letu 1993 je bil Ko zaprem oči (Franci Slak) v koprodukciji RTV 

Slovenije in Bindweed Soundvision. Gre za melodramo s primesmi politične 

srhljivke, število gledalcev pa ni preseglo številke 2000. Jure Pervanje je isto leto 

režiral lahkotno komedijo o želji po letenju Zrakoplov (koprodukcija Multimedie, 

Viba filma, RTV Slovenije in Sfinge). Prav tako je v istem letu Aleš Verbič režiral 

grozljivko v gorskem okolju imenovano Morano. Film je nastal v produkciji Studia 

37, ogledalo si ga je 5.155 gledalcev. 

Leta 1994 je bila posneta poetična romska pripoved o ljubezni in maščevanju 

Halgato, v režiji Andreja Mlakarja.  

Leta 1995 so bili posneti štirje filmi. Režiser Tugo Štiglic je diktiral film Tantadruj, 

ki velja za priredbo literarne parabole o »božjem« norčku. Film Radio.doc je nastal s 

pomočjo režiserja Mirana Zupaniča, gre za dramo o novinarskem raziskovanju grehov 

starega režima. V tem času so posneli tudi srhljivo dramo o prekletstvu iz preteklosti z 
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naslovom Rabljeva freska v režiji Antona Tomašiča ter Carmen, ki velja za socialno 

dramo o ljudeh na robu, režiral jo je Metod Pevec. 

Čeprav je šlo v tem nekajletnem obdobju za povojni čas, je le eden režiser posnel film 

na to tematiko. To je bil režiser Božo Šprajc, ki je leta 1996 režiral film Felix. Film 

predstavlja dramo o skupini ljudi, ujeti med dvema ognjema desetdnevne vojne 

(Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 260-282). 

 

Prelomnica slovenskega filma 
	  
Leta 1997 je nastal film Ekspres, Ekspres (Igor Šterk), ki govori o ljubezenski magiji 

na vlaku. Istega leta se je režiser Andrej Košak napotil posneti mladinski film 

Outsider, ki si ga je ogledalo kar 90.954 gledalcev. Film še danes zaseda 6. mesto na 

lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov. Hkrati je bil Outsider prvi 

slovenski in tudi jugoslovanski film, ki je bil prikazan v redni distribuciji v vseh 

državah bivše Jugoslavije po letu 1990 (Zvenenje v glavi, Kolosej, dostopno na: 

http://www.kolosej.si/filmi/film/zvenenje_v_glavi/, dne, 10. 7. 2011). 

 

Za Košakov Outsider lahko trdimo, da je filmu vrnil občinstvo, za Šterkov Ekspres, 

Ekspres pa, da gre za film, s katerim je slovenski film po dolgem času znova prodrl v 

svet, saj ga je čakalo uspešno potovanje po mednarodnih festivalih. Zatorej lahko 

povzamemo, da bi leto 1997 zaradi Košakovega Outsiderja in Šterkovega Ekspresa, 

lahko veljalo za prelomnico v slovenski kinematografiji (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 

2011: 608). 

Naslednja filma, posneta leta 1997 sta bila Herzog (Mitja Milavec) in Stereotip 

(Damjan Kozole). 

1998. leta je bilo posnetih več filmov: Brezno (Igor Šmid), Socializacija bika? 

(Zvonko Čoh ter Milan Erič) in odmevnejši med njimi Blues za Saro, ki je nastal pod 

režijsko taktirko Borisa Jurjaševiča, žanrsko ga lahko opredelimo kot kriminalno 

komedijo z okusom filma noir1. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Izraz film noir se je prijel nabora filmov, ki so v Evropo prišli v paketu iz Združenih držav takoj po 
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Leta 1999 so bili posneti filmi Patriot (Tugo Štiglic), Temni angeli usode (Sašo 

Podgoršek) in film V leru (Janez Burger), ki si ga je ogledalo kar 55.988 gledalcev in 

prikazuje komično dramo o večnem študentu. 

Leto 2000 je bilo izjemno bogato s filmi, saj je bilo posnetih kar pet filmov. Andrej 

Mlakar je režiral magično zgodbo o poganski vasi, Mokuš. Damjanu Kozoletu je 

uspel filmski projekt Porno film, ki prikazuje parodično refleksijo pornografske 

industrije. Film si je ogledalo kar 54.915 gledalcev. Tega leta smo dobili tudi uspešen 

mladinski film Nepopisan list Janeta Kavčiča. Film je presegel število 50.000 

gledalcev. Še eden mladinski oziroma najstniški film, ki je bil posnet istega leta se 

imenuje V petek zvečer, v režiji Danijela Srake. Večjo prepoznavnost je dosegel 

režiser Miha Hočevar s filmom Jebiga, ki govori o mladih brezdelnežih in postopačih. 

Število gledalcev se je ustavilo pri 48.490 gledalcu. 

Naslednje leto je bila filmska produkcija še dejavnejša, namreč posnetih je bilo 6 

celovečernih filmov. Najuspešenjši med njimi je bil film Zadnja večerja režiserja 

Vojka Anzeljca, saj si ga je ogledalo 63.173 gledalcev. Ostali so bili: Oda Prešernu 

(Martin Srebotnjak), Poker (Vinci Vogue Anžlovar), Barabe! (Miran Zupanič), 

Sladke sanje (Sašo Podgoršek) ter Kruh in mleko (Jan Cvitkovič), ki je na 

mednarodnem festivalu v Benetkah (2001) dobil Zlatega leva za najboljši debitantski 

celovečerni film. 

To leto je bilo pomembno tudi zaradi tega, ker se od takrat dalje gledanost meri s 

posebnim priznanjem, ki se imenuje Zlata rola2.  

Leto 2002 se lahko pohvali s povečanim obsegom filmske produkcije. Posnetih je bilo 

8 celovečernih igranih filmov, odmevnejši med njimi so bili Ljubljana (Igor Šterk), 

Pozabljeni zaklad (Tugo Štiglic), Varuh meje (Maja Weiss), Šelestenje (Janez 

Lapanje) ter film Zvenenje v glavi (Andrej Košak). 

Komedija o ljubezenski zvezi med Slovenko in Bosancem Kajmak in marmelada v 

režiji Branka Djurića je vsekakor zaznamovala leto 2003, saj se je število gledalcev 

omenjenega filma povzpelo na 155.062. Miha Hočevar se je istega leta napotil posneti 

še eden mladinski film z naslovom Na planincah, vendar film ni dosegel vidnega 

uspeha. Damjan Kozole je režiral film Rezervni deli. Film Pod njenim oknom v režiji 

Metoda Pevca predstavlja komično romantično dramo in je dosegel 37.951 gledalcev. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Priznanje Zlata rola podeljuje Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev. Film pridobi zlato rolo za 

vsakih 25.000 gledalcev, ko film doseže 125.000 gledalcev, se mu podeli Veliko Zlato rolo. 
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Poleg zgoraj omenjenih sta bila istega leta posneta še filma z naslovoma Peterka: leto 

odločitve (Vladko Škafar) in Pesnikov portret z dvojnikom (Franci Slak). 

V letu 2004 je bilo posnetih 6 celovečernih igranih filmov, odmevnejša med njimi sta 

bila Dergi in Roza v kraljestvu svizca (Boris Jurjaševič) ter film Tu pa tam (Mitja 

Okorn), ki si ga je ogledalo celo 33.000 gledalcev. 

Med petimi celovečernimi igranimi filmi leta 2005 sta bila dva, katerih gledanost je 

presegla število 20.000 in sicer Slepilo (Jan Bilodjerič) in Odgrobadogroba (Jan 

Cvitkovič). 

2006. leto je bilo zaznamovano samo z enim filmom z naslovom Kratki stiki (Janez 

Lapajne). 

2007. leto je bilo uspešno leto za režiserja Marka Naberšnika, namreč nastala je 

grenko-sladka pripoved o velikih strasteh malih ljudi, Petelinji zajtrk. Do leta 2007 je 

bil film Petelinji zajtrk najbolj gledani slovenski film vseh časov. 1. mesto je zasedel 

s 183.093 gledalci (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 284-378). 

 

Takšen uspeh je poleg jugonostalgije, optimalnega začetka predvajanja nekaj dni po 

koncu slovenskega filmskega festivala, ko je zanimanje za domači film največje, 

zagotovo botrovala tudi vrhunska promocija filma od začetka do konca predvajanja 

(Rugelj, 2009: 74). 

 

Hanna Slak je 2007. leta pod režijsko okrilje vzela družinsko pravljico z naslovom 

Tea, vendar za film gledalci niso pokazali zanimanja. To leto je bilo posnetih kar 

nekaj celovečernih igranih filmov, vendar razen filma Petelinji zajtrk, nobeden ni 

dosegel vidnejšega uspeha. 

Izmed desetih posnetih filmov leta 2008 niti eden ni presegel števila gledalcev 

15.000. Omenimo jih nekaj, ki so se vsaj nekoliko približali tej številki. To sta bila 

filma Pokrajina št. 2 (Vinko Moederndorfer) z 7.206 gledalci in  Dar Fur – vojna za 

vodo (Tomo Križnar in Maja Weiss) z 11.154 gledalci. 

2009. leta je Boštjan Slatenšek režiral film Toše – The hardest Thing, Damjan Kozole 

pa se je lotil zanimive tematike in sicer drame o na videz brezčutnem in nemoralnem, 

a v resnici krhkem dekletu, gre za film Slovenka z nekaj več kot 20.000 gledalci. 

Posneti so bili še drugi, a brez večjega zanimanja gledalcev zanje. 

Leto 2010 je zaznamovalo število štirih posnetih filmov: Piran – Pirano (Goran 

Vojnovič), Circus Fantasticus (Janez Burger), ki je bil zanimiv že s tega vidika, da v 
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njemu ni bilo moč zaslediti dialoga, Oča (Vladko Škafar) in zadnji na vrsti, a ne 

zadnji temveč prvi na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov vseh časov: Gremo 

mi po svoje, režiserja Mihe Hočevarja, kateremu je uspelo z mladinsko komedijo o 

taborniških prigodah v objemu gora v kinematografe privabiti celo 205.430 gledalcev 

(Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 380-422). 

 

2.1 Podrobnejši pregled slovenskih mladinskih filmov 

	  
Od Vesne do osamosvojitve 
	  
Prvi film, namenjen mladini, nas popelje v leto 1953, ko je nastanl film Vesna 

(František Čap) in velja za peti celovečerni zvočni film, ki je bil posnet v Sloveniji. 

Vesna nas popelje skozi romantično komične situacije, ki jih doživljajo dijaki oziroma 

mladostniki prav vsak dan. Film Vesna še za današnji čas velja za izjemno uspešnega, 

saj se je število gledalcev, ki si je ogledalo ta film zelo približalo številki 100.000. 

»Še dandanes so filmske uspešnice z več kot 100.000 gledalci v slovenski 

kinematografiji izjeme, povprečno pa ima slovenski film v kinu okoli 10.000 

gledalcev« (Ali se filmski hiti izplačajo, Dnevnik, dostopno na: 

http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/dnevnik/288927, 25. 6. 2011). 

 

Vse od najstniške Vesne pa do osamosvojitve Slovenije smo Slovenci bili priča 

nagajivim, očarljivim, s smehom obarvanim mladinskim filmom. Prelomnica je prav 

gotovo rojstvo samostojne države. Razloge bomo podali v pričujočem poglavju. 

Naš namen je izpostaviti problematiko redkosti mladinskih filmov v času samostojne 

države. Da bi lažje razumeli problem, se bomo podali h koreninam mladinskih filmov 

v Sloveniji in pot zaključili pri filmu, kateri je »dosegel zeleno vejo«, kakor so uspeh 

ali napredek učenca pogovorno poimenovale osnovnošolske učiteljice. 

V nadaljevanju Vesne, Ne čakaj na maj (František Čap, 1957), se je uspešnost filma 

ponovila, saj je film je prav tako dosegel visoko stopnjo gledanosti.  

Film Ne čakaj na maj zagotovo predstavlja posebni film, saj ga ne moremo tipično 

uvrstiti v kategorijo mladinskega filma, ker so liki v filmu že odrasli. Tovrstni filmi so 

nov pojav v slovenski filmski kinematografiji in zanje lahko trdimo, da gre za filme, 
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ki so jih filmski ustvarjalci želeli uporabiti tako, da bi ugajali bodisi mladinskemu, 

bodisi odraslemu občinstvu. Kot že omenjeno so liki v filmu odrasli, a je tematika 

značilna za mladinske filme, saj ponazarja druženje mladih, odklonskost mladih, 

zavračanje avtoritete ter tegobe in zaplete v medsebojnih odnosih značilne za 

mladostnike. Več o tem »hibridu«3, bomo zapisali, ko bomo predstavljali filme po 

osamosvojitvi Slovenije, torej po letu 1991, ko se ta oblika oz. »hibrid« začne 

pojavljati pogosteje.  

Leta 1961 je bila posneta moralistična drama o »zlati mladini« šestdesetih let z 

naslovom Nočni izlet, ki je polna najstniške zaljubljenosti, zabav, konfliktov s starši 

ter prevar. 

Poskus ponovnega mladinskega filma se izvede 1967. leta s filmom Grajski biki (Jože 

Pogačnik), ki govori o mladinskem prestopništvu in o življenju v mladinskem 

vzgojnem domu. 

Naslednje leto je Boštjan Hladnik posnel film Sončni krik, gre za mladinsko komedijo 

z erotično ter tudi kriminalno vsebino. Govori namreč o dveh tatovih in najstniku 

Tomažem, ki ju razkrinka. Hkrati pa se ubada še z gručo dijakinj aranžerske šole, ki 

jih je vseskozi vlekel za nos. Dve leti kasneje, torej 1970. leta je bila posneta drama o 

mladostnem prestopništvu, Oxygen (Matjaž Klopčič), katere gledanost je bila nizka, 

saj ni presegla 2000 gledalcev. Zopet lahko trdimo, da gre za poseben »hibrid«, saj je 

tematika izrazito mladinska, vendar v filmu igrajo odrasli liki. 

Jože Gale je istega leta posnel vojno dramo Onkraj. Film predstavlja brezciljnost 

sodobne mladine, ki zaradi nesrečne ljubezni išče uteho v zabavah, alkoholu in 

drogah. 

1974. leta je bil posnet film Pomladni veter, katerega je režiral Rajko Ranfl. Filma ne 

moremo uvrstiti v kategorijo mladinskih filmov, saj v njem igrajo odrasli liki, a s 

svojimi dejanji in obnašanjem nekoliko spominjajo na mladinsko tematiko, za katero 

je značilno dokazovanje ljubezni, pretepanje zaradi punce ter laganje z namenom 

ugotavljanja resničnih čustev partnerja. 

Leta 1977 je Jože Bevc posnel lahkotno mladinsko komedijo z naslovom To so gadi. 

Film predstavlja živahne mladeniče Štebetovih, ki sosedom vsaki dan zagodejo s 

takšno ali drugačno potegavščino. Ko se namesto gospodinje Rozi k njim preseli 

njena nečakinja Meri, s svojo ljubeznivostjo prav vsem Štebetovim zmeša glavo. Film 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Film, v katerem igrajo odrasli liki, a je tematika izrazito mladinska. 
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je veljal za najuspešnejši slovenski film pred osamosvojitvijo države ter je dosegel 

celo 112.394 gledalcev.  

Že naslednje leto smo dobili sentimentalno pripoved o težavah najstnikov Ko zorijo 

jagode (Rajko Ranfl).  

Krizno obdobje je film, ki je bil posnet 1981. leta (Franci Slak) in je tako kot že nekaj 

prej omenjenih filmov, »hibrid« med mladinskim in odraslim filmom. 

Šele štiri leta kasneje se je slovenska kinematografija lahko pohvalila z mladinskim 

filmom Janeta Kavčiča z naslovom Nobeno sonce, pri katerem gre za dramo o 

izgubljenih iluzijah najstnice. Še istega leta je Rajko Ranfl režiral dokaj uspešni 

mladinski film Ljubezen, ki prikaže najstnika Marjana v času italijanske okupacije, 

kateri podleže čarom Lenke in na koncu izgubi nedolžnost z lahkoživo simpatizerko 

nemških okupatorjev Mileno. 

Prvega dela filma Poletje v školjki, režiserja Tuga Štiglica, ne moremo šteti med 

mladinske filme, saj v njem igrajo otroci in prikazujejo otroško radovednost, 

nagajivost in neumorno raziskovanje. Zato pa lahko med mladinske filme štejemo 

drugi del Poletja v školjki. Tokrat so otroški liki že najstniki, razvije se tesna vez med 

Mileno in Tomažem, hkrati pa se mladi jazz baletniki spopadajo s težavo, ki nakazuje, 

da bodo izgubili prostor namenjen vadbi plesa. 

To je bil zadnji »pravi« mladinski film pred osamosvojitvijo države in če ocenimo 

stanje ugotovimo, da je delo slovenskih filmskih ustvarjalcev v sklopu produkcije 

mladinskih filmov, precej skopo (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 32-234). 
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Mladinski filmi v samostojni državi 
	  
Stanje in število posnetih mladinskih filmov po letu 1991 ni nakazovalo, da se bo 

produkcija izboljšala v smislu povečanja števila filmov namenjenih mladini. Po letu 

1991 se izrazito poveča snemanje filmov, namenjenim odraslim gledalcem, ki 

spominjajo oziroma nakazujejo podobnost s tematiko predstavljeno v mladinskih 

filmih. Tovrstnih filmov nikakor ne moremo uvrstiti med mladinske filme, vsekakor 

pa jih ne smemo zanemariti. Pojavijo se kot nekakšen »hibrid« med filmi 

namenjenimi mladini in filmi namenjenimi odraslim. Tudi v tem primeru težko 

določimo spodnjo in zgornjo mejo občinstva. Filmski teoretiki in poznavalci o tem 

pojavu ne razglabljajo in zaenkrat lahko samo sklepamo, kakšni so razlogi za to. 

Bodisi, ker tovrstne filme ne tretirajo kot posebnost v slovenski kinematografiji, 

bodisi ker tovrstne filme uvrščajo med filme, ki so namenjeni odraslemu občinstvu ali 

jih preprosto uvrščajo med mladinske filme. Za lažje razumevanje pomena termina, 

bomo skozi diplomsko nalogo uporabljali izraz »hibrid«.  

 

Ob vsem tem raziskovanju o mladinskem filmu, se nam odpirajo nova vprašanja. V 

slovenski kinematografiji točne definicije o mladinskem filmu ni. Poznamo več 

različnih definicij od različnih avtorjev. Kot že omenjeno v kategorijo mladinskih 

filmov prenekateri avtorji uvrščajo otroške in celo družinske filme in pri tem 

poudarjajo, da so meje med posameznimi filmi tako zabrisane, da jih je težko uvrstiti 

v točno določeno kategorijo. Glede na to, da se t. i. »hibridi« po osamosvojitvi države 

pojavljajo vse pogosteje, jih bomo na kratko omenili, vendar s poudarkom, da ne 

spadajo v kategorijo mladinskih filmov.  

Prvi takšen film je po osamosvojitvi države posnel Franci Slak (1993) imenujoč se Ko 

zaprem oči. Film prikaže 20-letno mladenko Ano, zaposleno na pošti. Nekega večera 

pošto oropa nepridiprav, ki pa ne odnese celotnega denarja. Preostanek Ana zadrži 

zase in kasneje stopi v stik z roparjem, s katerim ugotovita, da je v času ropa med 

njima preskočila iskrica. Pot jima prekriža njen prijatelj Ivan, ki roparja ubije. Ana na 

koncu maščuje roparja in vzame življenje Ivanu. 

T. i. »hibrid« je tudi film Carmen (1995), ki ga je režiral Metod Pevec. Govori o 

študentu književnosti Goranu, ki preko klošarskih prijateljev spozna Carmen. 

Carmen, ki je zasvojena z alkoholom in drogami, se občasno za preživetje celo 

prostituira. Kljub težavam, ki jo pestijo (nepriznavanje s strani biološkega očeta, 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  16	  
	  

	  

krivda za materino smrt), se z Goranom zaplete v romantično razmerje in na koncu 

pristane v psihiatrični bolnišnici.  

Ekspres, ekspres (1997) prav tako predstavlja film, ki ga ne moremo uvrstiti v 

kategorijo mladinskega filma. Igor Šterk tokrat pokaže ljubezensko magijo na vlaku, 

kjer se povsem brez besed razvije ljubezenska romanca med mladeničem in 

mladenko. Na vlaku si zaljubljenca ustvarita začasno bivališče, kasneje pa se celo 

zaposlita kot sprevodnika. 

Prvi pravi mladinski film po osamosvojitvi države je režiral Andrej Košak (1997). 

Punkovska pripoved o koncu nekega obdobja se imenuje Outsider. Film govori o 

dveh dijakih, ki ob začetku šolskega leta 1979/1980 začneta obiskovati 4. letnik 

gimnazije. Kadunc je tisti, ki ponavlja razred, Sead pa predstavlja priseljenca iz 

Bosne. Kadunc seznani Seada s svojim punkovskim bandom, kmalu zatem Sead 

spozna prikupno sošolko Metko. Z vsem tem se ne strinja njegov oče, JLA oficir. Ko 

Sead izve, da se morajo znova seliti, si vzame življenje na isti dan ko so poročali o 

Titovi smrti. 

Janez Bregar je leta 1999 režiral »hibrid« med mladinskim in odraslim filmom, V 

leru, ki predstavlja komično dramo o večnem študentu.  

Naslednji poskus mladinskega filma je bil film V petek zvečer (2000, Danijel Sraka) 

in govori o najstniških štosih in prigodah (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 266-310). 

 

Leta 2000 je Miha Hočevar posnel film Jebiga, katerega prav tako ne moremo šteti 

med mladinske filme, vendar se z mladostniško tematiko o brezdelnem poletju 

urbanih postopačev vsaj nekoliko približa temu žanru. Režiser o svojem filmu 

spregovori tudi v enem izmed intervjujev: »Tudi moj prvenec, Jebiga, bi težko 

označili za čisti mladinski film. Morda je šlo bolj za film, namenjen predvsem 

mladim« (O šestnajstih mandeljcih in vseh kurcih na svojem mestu: pogovor z Miho 

Hočevarjem, E-kino, dostopno na: http://www.e-‐kino.si/2010/no-‐10/slovenski-‐

film/pogovor-‐z-‐miho-‐hocevarjem, 7. 9. 2011). 

 

Film Barabe! (2001, režiser Miran Zupanič) uvrščamo med mladinske filme, saj 

govori o dveh najstnikih, katerih skupna pot se je pričela v sirotišnici. Kasneje Dara 

živi v kombiju, Kovač pa postane vodja tolpe. Srečna, da sta se znova našla, vendar v 

velikih težavah zaradi pritiska s strani mafije in policije, na koncu umreta. 
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Sladke sanje je film, ki je bil posnet 2001. leta, režiral ga je Sašo Podgoršek in je eden 

izmed redkih filmov, ki ga lahko štejemo med mladinske. Film je drama o sanjah 

zatiranega mladostnika. 

Film, ki ga ne moremo uvrstiti med mladinske, je naslovljen Ljubljana (2002, Igor 

Šterk). Govori o študentu, ki se poda na rejverske zabave in se dodobra seznani s 

prepovedanimi substancami. Podobna tematika je tudi v filmu Slepa pega (2002), ki 

ga je režirala Hanna Slak in govori o sestrski ljubezni do svojega brata, ki ima težave 

z drogami. 

Miha Hočevar je leta 2003 režiral mladinski film Na planincah, ki govori o dveh 

bosanskih bratih, ki prideta živeti v Slovenijo. Kaj kmalu spoznata svoji prvi punci in 

se med vrstniki spopadata s stigmatizacijo tega, da sta bosanskega porekla. 

Še eden film, ki obravnava tematiko povezano z drogami in nezakonitim 

preprodajanjem le-te, vendar posebnost, saj ga ne moremo uvrstiti med mladinske in 

prav tako ne med filme za odrasle, se imenuje Slepilo (2005, Jan Bilodjerič). 

L…kot ljubezen je »hibrid« med mladinskim in filmom za odrasle. Posnet je bil 2007. 

leta, v režiji Janje Glogovac. Film predstavlja tragikomično zgodbo o mladih ljudeh in 

njihovih sanjah. 

Z mladinskim filmom Lajf  se je filmski ustvarjalec in režiser Vito Taufer predstavil 

2008. leta. Govori o najstnikih razočaranih nad življenjem in vsem kar jih obdaja. 

Leto 2010 je bilo vsekakor prelomno leto, ne le za mladinski film, ampak za slovenski 

film na splošno, saj smo s strani Mihe Hočevarja, že večkrat omenjenega režiserja, 

dobili filmsko uspešnico Gremo mi po svoje, ki velja za najbolj gledan slovenski film 

vseh časov (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 320-422). 

»Slovenske filmske uspešnice so sicer že po definiciji »presenečenja«, čeprav so to 

praviloma komedije in otroški oziroma mladinski filmi (a vendar ne vsi), toda največji 

hit doslej (z več kot 200.000 gledalci) je nemara tudi največje presenečenje« (ibid.: 

730). 

 

Miha Hočevar je dal Slovencem ravno to, kar so si želeli. Celovečerni igrani 

mladinski film, natančneje mladinsko komedijo o taborniških prigodah v objemu 

gora.   

Film si je ogledalo več kot 205.000 gledalcev, kar priča o tem, da so bili filmski 

navdušenci že dolgo časa željni ogledati dober slovenski mladinski film. Hkrati pa je 
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film Gremo mi po svoje z visoko gledanostjo povrnil ugled mladinskega filma, kot 

filmskega žanra, kakršnega je imel že v preteklosti.  

O tem, kaj pomeni filmski žanr bomo brali v slečedem poglavju. Pozornost bomo 

namenili predvsem različnim definicijam žanra mladinskega filma in problemu 

opredelitve pojma mladinski film, omenili pomen mladinskih filmov za mladino in v 

sklopu poglavja tudi definirali pojem mladostnika, ki kot prepoznaven lik igra v 

mladinskem filmu. 
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3 MANJŠINSKE KINEMATOGRAFIJE MALIH DRŽAV 

	  
Za razumevanje poglavja je najprej potrebno razložiti pojem male države. Uporabili 

bomo primer knjige avtorjev Mette Hjort (2005) in Duncan Petrie (2007), The cinema 

of small nation, kjer strokovnjaki iz različnih držav pomagajo avtorjema razumeti 

koncept kinematografije v malih državah, mestih, posebnih administrativnih regijah in 

manjšinah. Avtorja primerjata in proučujeta kinematografijo dvanajstih manjših 

držav, posebnih administrativnih regij, mest in manjšin, kot so Tajvan, Burkina Faso, 

Kuba, Tunizija, Bolgarija, Hong Kong, Danska, Škotska, Singapur, Nova Zelandija, 

Irska in Islandija. Seveda se tukaj pojavi vprašanje, na podlagi česa sta določila, da 

država, mesto, regija, manjšina spada v kategorijo malih držav in narodov. Parametri, 

s pomočjo katerih sta avtorja knjige države umestila v kategorijo malih držav in 

narodov, so populacija, geografska površina, bruto domači proizvod. Če primerjamo 

večino teh držav, posebnih administrativnih regij, mest in manjšin z državo Slovenijo, 

predvsem s številom prebivalstva, površino, bruto domačim proizvodom, lahko na 

podlagi tega umestimo državo Slovenijo v kategorijo malih držav in katere model 

kinematografije bi lahko na podlagi različnih fizičnih in strukturnih indikatorjev 

(geografski faktorji, populacija, zaščita in identiteta malega naroda in seveda jezika) 

najlažje posnemal model danske kinematografije. 

 

»Za večino raziskovalcev, ki so se ukvarjali s pojmom male države in malega naroda, 

je najpomembnejša enota  za določitev velikosti le-te, populacija; čeprav se jih večina 

strinja, da dokončne definicije male države ni mogoče zagotoviti« (Olafsson v Hjort 

in Petrie, 2007: 4). 

 

Navedimo še eden približek opredelitve velike in male države na področju 

kinematografije. »Bistvena razlika med malo in veliko državo v primeru filmskega 

sektorja je v zmogljivosti doseganja ekonomij obsega in seveda pokritja stroškov 

produkcije ter distribucije na domačem trgu. Kot veliko državo lahko označimo 

Združene države Amerike« (Gabrijelčič, 2007: 14 ). 
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Kinematografijo, ki je manjšega obsega, bodisi se ukvarja s točno določeno tematiko, 

lahko poimenujemo manjšinska kinematografija ali uporabimo mednarodni izraz 

»minor cinema«, ki ga oblikuje avtorica Mette Hjort v knjigi Small nation, global 

cinema (2005). 

 

3.1 Danska kinematografija 

 

Država Danska je ena izmed malih držav, katere nacionalna kinematografija se je v 

preteklosti soočala z velikimi preprekami in je bil obstoj filma pod velikim vprašajem. 

Z vprašanjem »novega danskega filma« se je ukvarjala avtorica Mette Hjort v knjigi 

Small nation, global cinema (2005) ter ga povezuje z uspehom danskega filma v 

zadnjih nekaj letih. V kontekstu manjšinske kinematografije je danski film lahko  

zgled prav vsakemu filmu, ki je ustvarjen v mali državi s pripadajočo 

kinematografijo. S čimer vse se je spopadal danski film in kaj je njegova posebnost, 

bomo predstavili tekom poglavja. 

 

3.1.1 Mali narod in produkcija manjšinske kinematografije 

 

Na področju filmske kulture je status malega naroda tipično povezan s produkcijo 

manjšinske kinematografije. Kot pravita Hjort in Bondebjerg v Hjort (2005: ix.), »...je 

mali narod Dancev vpleten v produkcijo manjšinske kinematografije iz večih 

razlogov. Prvič, ker je velikost populacije premajhna, da bi ustrezala zahtevam 

komercialno grajene filmske industrije, na kateri temelji filmska industrija 

Hollywood. Drugič, ker je jezik malega naroda Dancev razumljiv le njim in je filme, 

kjer govorijo manjšinski jezik zelo težko distribuirati in predstaviti izven meja male 

države. In nenazadnje, ker je glavni problem avtohtonih filmskih industrij v malih 

državah pod stalnim vplivom in dominanco ameriških filmov oziroma ameriške 

filmske industrije.« 
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Avtorica Mette Hjort v knjigi Small nation, global cinema (2005) govori torej o 

problematiki manjšinske kinematografije (tuje: »minor cinema«) v mali državi na 

primeru Danske, kar pa se da enostavno posplošiti na vse države, katere imajo majhno 

subvencionirano kinematografijo, s kakršno se sooča tudi država Slovenija. 

Pomembno je, da so filmi iz malih držav reprezentirani na mednarodni ravni. Vendar 

se pogosto dogaja, da tovrstna predstavitev filmov izven meja lastne države, ni 

mogoča. 

»Vsekakor ni razlog v pomanjkanju interesa ljudi za gledanje tovrstnih filmov, prav 

tako ni razlog pomanjkanje v kvaliteti filmov, temveč je problem v politiki 

pozicioniranja na strani močnejših, torej večjih narodov, še posebej na strani  

združenih držav Amerike« (Hjort, 2005: x). 

 

Moramo se zavedati, da so filmi hollywoodske, torej ameriške produkcije dosti bolj 

komercialno usmerjeni in da je za male države z manjšinsko kinematografijo, kakršna 

je tudi Danska, nemogoče, da bi bili filmi tako komercialno uspešni kot so 

hollywoodski. Filmi v malih državah z manjšinsko kinematografijo ne bi preživeli, če 

ne bi bili podprti s strani države oziroma s strani različnih filmskih skladov (ibid.: x). 

 

»Danski film je del nacionalne kulture ter prepoznaven na mednarodni ravni v času 

»zlate dobe« nemih filmov kot vodilna sila sedme umetnosti. Pri tem je še bolj 

pomemben vidik, da živimo v svetu spreminjajočih se podob in je bistveno, da je vsaj 

nekaj podob ustvarjenih z naše strani, vsaj nekaj podob, ki reprezentirajo našo 

perspektivo, jezik in bivalni prostor interakcije« (ibid.: x). 

 

Danska kinematografija je v 70. in 80. letih ustvarila približno 10 celovečernih filmov 

na leto in vsake toliko je kakšen izmed njih požel uspeh in doživel veliko 

prepoznavnost v sklopu festivalov ter dobro oceno s strani filmskih kritikov. Splošno 

mnenje Dancev o lastnem, torej filmu domače pukcije je bilo negativno naravnano, 

saj so lasten film doživljali kot nezanimivega (ibid.: 1). 
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3.1.2 Danski Filmski inštitut 

 

Na področju danske kinematografije so se v 90. letih pričele spremembe predvsem 

zaradi ustanovitve Danskega Filmskega Inštituta (DFI). Ustanovljen je bil v 1997. letu 

z namenom, da »začrta« nove poti in cilje danskega filma (ibid.: 2). Danski Filmski 

Inštitut je povezovalo več filmskih inštitucij, katere glavne naloge so bile: 

 

- izboljšati in okrepiti dansko filmsko produkcijo kot dejavnika kulture; 

- okrepiti in povečati posredovanje in distribucijo danskega filma, ga prikazati 

čim širšemu krogu ljudi in to z uporabo najrazličnejših medijev, prav tako pa 

povečati prepoznavnost danskega filma in njegovega vpliva kot kulturnega 

faktorja ter povečati njegov delež na filmskem trgu; 

- okrepiti dansko gledališko in filmsko kulturo; 

- okrepiti produkcijo danskih filmov izven meja lastne države; 

- pokazati podporo pomembnosti in distribuciji umetniško usmerjenim filmom; 

- zagotoviti arhiviranje in restavriranje filmov, letakov in ostalih materialnih 

dobrin povezanih z zgodovino in kulturo danskega in mednarodnega filma 

(ibid.: 9-10). 

 

Danska je na področju kinematografije morala razviti različne strategije in sprejeti 

različne ukrepe tudi na področju financiranja, ki so omogočile, da so filmski 

ustvarjalci posneli kvalitetne filme za otroke v lastnem jeziku, prikazovali lastno 

kulturo in dosegali veliko podporo s strani gledalcev (ibid.: x-xi). 

Danes Danski filmski inštitut financira do 25 celovečercev letno, ki prinašajo 25 % 

vsega dobička na filmskem področju, kar je na področju evropske kinematografije 

velik uspeh (ibid.: 2). 

 

3.1.3 Posebnost danske kinematografije 

 

Potreba po filmu, ki vsebuje nacionalne značilnosti male države Danske, je posebej 

izrazita na področju otroške kulture. Disney je s svojim globalnim širjenjem in močno 
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tržno strategijo resno ogrožal koncept otroških filmov, ne samo danskih, temveč vseh 

filmov ustvarjenih v severno-evropskih državah (ibid.: x).  

Posebno mesto v danski kinematografiji tako zaseda otroški film. »Najpomembnejša 

naloga danskih otroških filmov je, da s pomočjo njih predstavljamo alternativo 

Disney-jevim risanim filmom in filmom na splošno, pri čemer zagotovljamo, da imajo 

gledalci mlajše populacije dostop do filmov, ki predstavljajo nacionalni jezik in 

odražajo nacionalno kulturo« (Zeruneith v Hjort, 2005: 117 ).  

S pomočjo različnih ukrepov se je produkcija danske kinematografije na splošno 

izboljšala, pričeli so s snemanjem filmov v lastnem materinem jeziku in filmov 

različnih žanrov, ki so postajali vse popularnejši pri danskih gledalcih. 

 

3.2 Slovenska kinematografija 

	  
Kot že omenjeno je tudi država Slovenija na podlagi različnih indikatorjev v dobršni 

meri podobna malim državam, mestom, posebnim administrativnim regijam in 

manjšinam, ki so bile uvrščene v kategorijo malih držav in narodov (Hjort, 2005 in 

Petrie, 2007) ter katere model kinematografije najlažje posnema danskega. Slovenska 

kinematografija je kinematografija manjšega obsega, imenujoča tudi manjšinska 

kinematografija.  

Kot danski, tudi slovenski film ni nastal kot »komercialni« film, saj je že od svojih 

začetkov vse prej kot to – njegova botra je leninska parola o filmu kot 

»najpomembnejši umetnosti«, ki je z državno (pred osamosvojitvijo s komunistično) 

ideologijo v zrcalnem odnosu. Toda dovolj simptomatično je, kako je »končal«. 

»Končal« je z odkrito željo, da bi bil »komercialni« film. Simptomatično zato, ker te 

želje ni bilo treba zanikati, da ne bi vseskozi obstajala, če že ne drugače, pa vsaj v 

obliki komedij in filmov za otroke in mladino. Dejstvo, da je nacionalna 

kinematografija državno financirana, pomeni le to, da zaradi premajhnega tržišča ne 

bi mogla obstajati (Furlan, Kavčič, Vrdlovec, 2011: 518). 
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3.2.1 Mali narod in produkcija manjšinske kinematografije 

 

Prebivalci Slovenije oziroma t. i. slovenski narod uporablja manjšinski jezik, uradno 

slovenski jezik, ki ga v Sloveniji uporablja približno dva milijona ljudi. Država 

Slovenija ima edinstvena in raznovstna geografska območja, na katera je slovenski 

narod še posebej ponosen. Vse našteto tako rekoč predstavlja nacionalne značilnosti 

male države Slovenije, hkrati pa se lahko narod pohvali še z bogato kulturno 

dediščino, ki se preko različnih komunikacijskih kanalov prenaša iz roda v rod. Za 

ohranjanje kulturne dediščine in v sklopu le-te, je za ohranjanje slovenskega jezika 

pomembno, da se ga uporablja na različnih področjih človekovega delovanja. Eno 

področje predstavlja tudi filmsko umetnost, za katero je pomembno, da se snema 

filme v materinem jeziku. S pomočjo jezika se iz roda v rod prenaša kulturna 

dediščina, krepi se pripadnost nekemu narodu in poudarja se identiteta naroda. Že res, 

da je po mnenju večih filmskih kritikov zanimanje za slovenski film upadlo in da se 

ga tretira za nezanimivega, kar smo ugotovili že pri danskem filmu, a se tudi v 

Sloveniji na področju filma dogajajo spremembe, ki delujejo v prid produkciji filmov 

in zadnja leta so slovenski filmski ustvarjalci uspeli posneti filme, ki so bili uspešni 

tako na slovenskih kot tujih tleh. Kot meni Rugelj (2007: 27), »so k temu bolj kot ne 

pripomogli avtorji/režiserji posameznih filmov« in dodaja (ibid.: 27), »da so 

najšibkejši člen slovenske kinematografije njene inštitucije, ne pa avtorji in 

producenti.« 

 

3.2.2 Posebnost slovenske kinematografije  

 

Marsikatera manjšinska kinematografija ima svojo posebnost. Za posebnost danske 

manjšinske kinematografije smo označili žanr otroških filmov (Zeruneith v Hjort, 

2005: 117), za posebnost slovenske kinematografije pa lahko označimo mladinski 

film. Žanr mladinskega filma je pred osamosvojitvijo države v kombinaciji z otroškim 

predstavljal najpomembnejšo vejo slovenske kinematografije. Otroški film je bil v 

socialističnem obdobju slovenskega filma (1945-1990) zelo uspešen žanr. V 

zgodovini slovenskega filma so bili med najbolj gledanimi prav otroški filmi: Kekec 

(Jože Gale, 1951), Srečno, Kekec (Jože Gale, 1963), Sreča na vrvici (Jane Kavčič, 

1977) in Poletje v školjki (Tugo Štiglic, 1986) (Furlan, Kavčič, Vrdlovec, 2011). 
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Danes pa posebno mesto zaseda žanr mladinskega filma in ima v kontekstu 

manjšinske - slovenske kinematografije poseben pomen. 

 

3.2.3 Agencija - Slovenski Filmski center 

 

V času samostojne Sloveniji so filmi nastali s finančno podporo Filmskega sklada 

republike Slovenije (1994-2010), ki pa je bil 2010. leta preimenovan v Filmski center 

s statusom javne agencije. Slovenski filmski center omogoča različne načine 

sofinanciranja, namreč omogoča delno in večinsko sofinanciranje projektov ter 

mednarodne koprodukcije, v katerih slovenski producent nastopa kot manjšinski 

producent. Poenostavljeno Slovenski filmski center, kot pred njem Slovenski filmski 

sklad, sofinancira produkcijo slovenskega filma tako, da najmanj enkrat letno objavi 

in izvede natečaje za financiranje produkcije. 

Filmski center republike Slovenije je pravna oseba javnega prava na katero je 

ustanovitelj (Vlada republike Slovenije, v njenem imenu Ministrstvo za kulturo) 

prenesel pooblastila in odgovornost za izvajanje politike na področju filmske kulture, 

to je omogočanje in spodbujanje razvoja slovenske filmske produkcije in dvigovanje 

ravni filmske kulture v Sloveniji.  

 

Omenimo nekaj njegovih najpomembnejših nalog: 

 

- izvaja nacionalni program za kulturo v delu, ki pokriva filmske in 

avdiovizualne dejavnosti, ter spremlja in analizira stanje s svojega delovnega 

področja; 

- skrbi za kakovostno rast filmske in avdiovizualne dejavnosti, pospešuje 

ustvarjalnost in produkcijo na filmskem in avdiovizualnem področju ter skrbi 

za predstavitev dosežkov na svojem področju; 

- odloča o izbiri projektov s področja filmske in avdiovizualne dejavnosti, ki se 

financirajo iz sredstev agencije, ter z izbranimi prijavitelji teh projektov sklepa 

pogodbe o financiranju; 

- sodeluje z Radiotelevizijo Slovenija pri načrtovanju in razvoju slovenske 

filmske produkcije; 

- spremlja ter nadzoruje delo in porabo javnih sredstev izvajalcev kulturnih 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  26	  
	  

	  

projektov na področju filmskih in avdiovizualnih dejavnosti v Republiki 

Sloveniji; 

- omogoča izvedbo festivala, na katerem je predstavljena slovenska filmska 

produkcija preteklega obdobja; 

- podpira delovanje in sodeluje z interesnimi organizacijami na področju 

filmskih in avdiovizualnih dejavnosti ter s tujimi sorodnimi organizacijami; 

- spodbuja razvoj filmske in avdiovizualne kulture, razvoj visokošolskega 

izobraževanja za umetniške poklice s področja avdiovizualnih dejavnosti in 

razvoj filmske vzgoje; 

- spodbuja razvoj tehnologije in infrastrukture na filmskem in avdiovizualnem 

področju, zlasti razvoj digitalizacije celotne kinematografske verige od 

produkcije do prikazovanja; 

- skupaj s strokovnimi združenji avtorjev in neodvisnih producentov skrbi za 

izvedbo in podeljevanje priznanj ter denarnih nagrad na področju filmskih in 

avdiovizualnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (vir: Slovenski filmski 

center); 

- sodeluje z Radiotelevizijo Slovenija pri načrtovanju in razvoju slovenske 

filmske produkcije (Filmski center, dostopno na http://www.film-‐

center.si/o_slovenskem_filmskem_centru, 22.8.2011). 

 

3.2.4  RTV Slovenija 

 

Naslednji prav tako pomemben vir financiranja so televizijske hiše s svojimi 

tehničnimi kapacitetami, pri tem ciljamo predvsem na Javni zavod RTV Slovenija. 

RTV Slovenija, kot nacionalna televizija je v letih od 1991 do 2010 sodelovala pri 56 

kinematografskih celovečernih filmih (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 760).  

 

3.2.5  Viba film 

 

Nikakor pa ne smemo zanemariti filmskega studia Viba film, ponovno ustanovljenega 

2003. leta, ki je bil financiran s sredstvi iz državnega proračuna in je omogočal 

izvedbo filmov nacionalnega programa od produkcije do postprodukcije. Filmski 
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studio Viba film je javni zavod, ki deluje kot nacionalna tehnična filmska baza. 

Sodeluje pri večini slovenskih filmov iz nacionalnega filmskega programa, zanimiv 

pa je tudi za koprodukcije in komercialne projekte (Viba film, dostopno na: 

http://www.vibafilm.si, 18.10.2011). 

 

3.2.6 Sklada Euroimages, Media 

 

Pot do sofinanciranja določenih slovenskih filmov se je odprla leta 2001 s tem, ko je 

Slovenija postala članica evropskega sklada Euroimages in leta 2003, ko se je 

Slovenija včlanila v evropski program Media, kjer so prav tako pridobili sredstva za 

razvoj projektov različnih slovenskih filmov. Sklada Euroimages in Media pa nista 

bila edina tuja financerja slovenskih filmov, ampak so slovenske filme financirali tudi 

skladi sosednjih držav (Furlan, Nedić, Vrdlovec, 2011: 760-762). 
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4 MLADINSKI FILM 

4.1 Opredelitev pojma žanr in mladinskega filma kot filmski žanr 

	  
»Žanr ni beseda, ki se poraja zmeraj, kadar se pogovarjamo o filmih in filmskih 

kritikah, temveč gre za idejo sekundarne narave filma in našem dojemanju filma. 

Filmi pripadajo žanrom tako, kot ljudje pripadajo svojim družinam ali etničnim 

skupinam. Poimenuj enega izmed klasičnih žanrov - vestern, komedijo, muzikal, 

vojni film, kriminalko, znanstveno-fantastični film, grozljivko - in se bo celo nekdo, 

ki redkokdaj gleda filme, delno spomnil vizualne podobe, delno pa konceptualne 

podobe posameznega filma« (Richard T. Jameson v Altman, 1999: 13). 

 

Literarna žanrska kritika ima dolgo zgodovino, česar ne moremo trditi za filmsko 

žanrsko kritiko. V anglofonsko filmsko kritiko so jo vpeljali dokaj pozno in sicer v 

sredini 60. in na začetku 70. let prejšnjega stoletja. Žanrske oblike so v 

kinematografiji predstavljale eno prvih sredstev, s katerim je filmska industrija 

organizirala produkcijo in trženje filmov, kritiki in širše občinstvo pa so si z njim 

pomagali pri odločanju za ogled filma. V tem pogledu so se žanri, kakor navaja Cook 

(2007: 252) »...podobno kot zvezde deset let pozneje – pojavili iz dvojne potrebe 

studijskega sistema po standardizaciji in diferenciaciji filmske produkcije.« Žanri – 

vsak s svojim prepoznavnim repertoarjem konvencij  glede vizualnih podob, zapleta, 

likov, prizorišča, načinov razvoja pripovedi, glasbe in zvezd – so industriji omogočili, 

da je lahko napovedala pričakovanja občinstva. Pri tem Cook (ibid.: 252) dodaja 

»...da so razlike med žanri pomenile, da je bilo mogoče prepoznati različna  občinstva 

in jim ustreči.« 

Kot filmske žanre lahko opredelimo akcijski, pustolovski, komedije, 

kriminalne/gangsterske, drame, epske/zgodovinske, grozljivke, muzikle, znanstveno-

fantastične, vesterne in vojne filme. Ti veljajo za glavne filmske žanre. Čeprav je 

filmskih žanrov, kot pravi Giannetti (2008: 393) na stotine, zlasti v Združenih državah 
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in na Japonskem, kjer je mogoče vsak igrani film žanrsko opredeliti in dodaja (ibid.: 

395), »da žanre ločimo po značilnih konvencijah o slogu, snovi in vrednotah.« Žanr je 

tudi prikladen način strjevanja in organiziranja gradiva zgodbe. Vendar se pri žanrih 

pojavlja problem definicije, kot poudarja Cook (2007: 254) in razloži, da 

»...ukvarjanje s posameznimi žanri slej ko prej sproži vprašanja, kje se določeni žanr 

neha in začne drugi.« Veliko zgodnje žanrske kritike je predvsem opisovalo 

značilnosti, ki opredeljujejo določene žanre, pri čemer je kritika morala izhajati iz 

vsaj začasne predstave o tem, kaj konstituira določeni žanr. Medtem ko Andrew 

Tudor v Cook (2007: 254) problem povzame takole: »Če hočemo obravnavati žanr, 

na primer »vestern«, ga analizirati in našteti njegove poglavitne značilnosti, moramo 

najprej izolirati skupino filmov, ki so »vesterni«. Vendar jih lahko izoliramo samo na 

podlagi poglavitnih značilnosti, te pa lahko izluščimo šele iz samih filmov, potem ko 

smo jih izolirali.« Bazin v Giannetti (2008: 395) pa pravi, »da je vestern oblika, ki 

išče vsebino«. To bi lahko trdili o vseh žanrskih filmih. 

 

Žanr je torej ohlapna zbirka pričakovanj, ne pa kakšna božja zapoved. Vsak primer 

določene vrste zgodbe je namreč povezan s svojimi predhodniki, vendar nanje ni 

prikovan. Nekateri žanrski filmi so dobri, drugi so slabi. Giannetti (2008: 395) dodaja, 

»da umetniške odličnosti ne določa žanr, temveč kako dobro avtor izkoristi 

konvencije njegove forme«. Kot smo že omenili, Giannetti prav tako pravi (ibid.: 

393), da obstaja na stotine filmskih žanrov, medtem ko Cook (2007: vi-vii) loči 

naslednje glavne filmske žanre: akcijsko-pustolovski film, komedijo, sodobni 

kriminalni film, kostumska (zgodovinska) drama, eksploatacijski film, film noir, 

melodramo, muzikal, znanstveno fantastiko in grozljivko. 

Žanrski filmi ciljajo na določeno ciljno skupino, torej so namenjeni določenemu 

občinstvu. Npr. akcijsko-pustolovski filmi so bolj namenjeni moškemu delu 

občinstva, ženske imajo v teh filmih ponavadi postransko vlogo oziroma funkcijo ali 

pa poskušajo vzbuditi romantično zanimanje. V Ameriki se ženski žanri posvečajo 

družinskemu življenju, prav takšno funkcijo imajo japonski materinski filmi. Filmi, ki 

prikazujejo odraščanje posameznika, so ponavadi namenjeni mladostnikom oz. 

najstnikom (Giannetti, 2008: 395). 
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4.2 Mladinski film in pojmovanje mladostnika 

 

Mladinski filmi so namenjeni mladostnikom in mlajšim odraslim osebam.  

Prikazujejo tipično mladostniško življenje (prva zaljubljenost, uveljavljanje 

posameznika v družbi, nagajivost, uporništvo, samosvojost, vdajanje različnim 

prepovedanim substancam, izraziti družinski in sovrstniški odnosi ter tudi splošno 

zavračanje avtoritete).  

 

Pojav mladinskih filmov je pomemben del  zgodovine filma. Žanr je prepoznaven že 

z uporabo različnih vlog, ki jih posamezniki igrajo (najstniki, starši, učitelji), prav 

tako je prepoznaven zaradi prikazovanja različnih lokacij (šola, park, bari, 

nakupovalna središča, kar je posebej izrazito v ameriških najstniških filmih). 

Mladinski film je prepoznaven tudi po tem, da so izrazito prikazani odnosi med 

ljudmi (mladostnik-starši, mladostnik-mladostnik, mladostnik-roka pravice, 

mladostnik-profesorji). In čeprav so se podobe mladostnika v mladinskih filmih od 

samega začetka pa do danes dodobra spremenile, še vedno predstavljajo tipično 

ravnanje posameznikov ob različnih prigodah. 

 

Ko govorimo o mladinskem filmu, pri tem ciljamo na filme, ki so namenjeni 

predvsem mladini. Navedli bomo nekaj definicij in se glede na raziskovalni problem, 

nanašali na njih. 

 

»Mladinski film je dokaj ohlapna oznaka za film in dela, namenjena mlademu oz. 

mlajšemu občinstvu: praviloma se ponašajo z zaokroženo, pregledno zgodbo, 

zanimivim in privlačnim dogajanjem, poenostavljeno karakterizacijo, zabavnostjo, 

humornostjo in odsotnostjo najbolj grobih oblik nasilja. Spodnja in zgornja starostna 

meja gledalcev, ki jim je mladinski film namenjen, nista povsem trdno določeni, zato 

ga je v tem pogledu včasih težko ločiti od otroškega filma, večkrat pa gre  za dela 

običajne produkcije brez predznaka, ki šele v fazi distribucije oz. prikazovanja – 

zaradi priljubljenosti pri mlajšem občinstvu – dobijo status mladinskega filma. Filmi 

o mladini in filmi, ki so jih posneli mladi, niso nujno mladinski film, zato jih ne gre a 

priori mešati s tem pojmom« (Kavčič, Vrdlovec, 1999: 382). 
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V mladinskih filmih se v igralski zasedbi pojavlja lik mladostnika, natančneje lahko 

pojem mladostnika razložimo sledeče. »Mladostnik je posameznik za katerega ne 

moremo trditi, da je otrok, prav tako ne moremo trditi, da je odrasla oseba. Gre za 

vmesno življensko dobo med otroštvom in odraslostjo, natančneje to dobo imenujemo 

najstništvo oziroma adolescenca« (Ule v Gillis, 1999: 241). 

 

»Za konstituiranje mladosti kot posebnega življenjskega obdobja je imela bistveno 

vlogo institucija obveznega šolanja otrok in vse večje podaljševanje šolanja. Šola je 

postala poglavitna institucija, ki je posredovala med družino in širšo družbo in je 

kmalu prevzela prevladujočo nadzorno in vzgojno funkcijo nad doraščajočimi 

posamezniki. S posegom novih institucij v potek odraščanja ljudi se je obdobje 

šolanja začelo razlikovati od otroštva. Ni pa pomenilo odraslosti« (Ule, 1996: 10-11). 

Ule (ibid: 11) pravi tudi, da »obdobje mladosti ni definirano samo z od subjekta 

neodvisnimi znaki, npr. starostjo, ampak tudi s tem, ali se ta subjekt ukvarja z 

dejavnostmi značilnimi za mladost. Tu mislimo predvsem dejavnosti, ki niso trajnega 

proizvodnega značaja, predvsem šolanje.« 

Uvrščanje v mladost je postalo problematično. Starostna meja za vstop v mladost se 

pomika v zgodnejša leta otroškega življenja. Starostna meja za vstop v odraslost pa se 

pomika navzgor (ibid: 11). 

 

Naše delo, ki se navezuje predvsem na raziskovalni del, bo temeljilo na 

kategoriziranju filmov na mladinske in filme ostalih žanrov. Da bomo lahko določene 

filme uvrstili v kategorijo mladinskih filmov, se bomo nanašali na že omenjeno 

definicijo mladinskega filma ter deloma tudi na sledečo definicijo. 

 

»...film za otroke in mladino je igrani film, ki črpa tematiko iz življenja otrok in 

mladine ter s poudarjanjem vzgojnih in moralnih problemov – prilagojenih starostni 

stopnji otrok, ki jih prikazuje – uvaja mladino v vrednostni sistem odraslih, ali pa 

»graja« ta sistem s prikazovanjem konfliktov med otroci in odraslimi; v to zvrst sodijo 

tudi filmi s pravljično vsebino« (Berger idr, 1981: 239 v Krmpotić, 2006: 74). 

 

Točne definicije, ki bi zadostovala našemu raziskovalnemu problemu, ni. V 

diplomskem delu se osredotočamo izključno na problematiko mladinskih filmov in ne 

otroških. Definicije pa ponavadi zajemajo še kategorijo otroških filmov in poudarjajo, 
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da je zelo težko ločiti otroški in mladinski film, saj so meje dokaj zabrisane. Včasih se 

je v slovenski literaturi za filme namenjene otrokom in mladini uporabljal skupen 

izraz otroško – mladinski film, danes se vse pogosteje uporablja mladinski film. V 

tem delu bomo izvzeli področje otroškega filma in se usmerili predvsem na mladinski 

film, ki prikazuje tegobe najstnikov, karakterno nagajivost, prve korake zaljubljenosti, 

zabave, uveljavljanje svojega jaza ter zavračanje avtoritete. 

4.3 Pomen mladinskega filma za mladino 

Za žanr mladinskega filma lahko trdimo, da nosi izredni pomen. Če povzamemo 

naloge agencije SFC (Slovenski Filmski center) je med pomembnejšimi vsekakor 

»proces« dviga nivoja kulture v Sloveniji, ki bi se moral izvajati že v zgodnjem 

obdobju posameznikovega življenja, torej v otroštvu in mladostniških letih, ker se 

takrat posameznik kot osebnost najbolj izpopolnjuje, izoblikuje ter išče svoje mesto v 

družbi. Mladinski filmi so torej filmi, ki iz mladostniškega gledalca, postopoma 

ustvarijo izobraženega odraslega gledalca. Če se nivo filmske kulture ne dvigne pri 

mladostniku, je najbrž že prepozno, da bi kaj takšnega pričakovali pri odraslem 

gledalcu. 

 

Mladinski film nosi velik pomen za malo državo, ki v sklopu manjšinske 

kinematografije ustvarja žanr mladinskih filmov. A pomen sam sega mnogo višje od 

tega, saj mnogo večji pomen mladinski film nosi za mladostniške gledalce, kajti 

tematsko in žanrsko zadovolji želje mladih po gledanju vsebin, ki so jim blizu. 

Tematika, ki je reprezentirana v večini slovenskih mladinskih filmov je različna, od 

najstniških težav, ljubezni, zabav, uporništva, prepovedanih substanc do zavračanja 

avtoritete, poigravanja se z odraslimi. To so teme, ki so mladim blizu, saj se v 

resničnem svetu večkrat znajdejo v tovrstnih situacijah in prav mladostniki in otroci 

so tisti, pri katerih se mora začeti t. i. »proces« dviga nivoja filmske kulture. 

Zeruneith v Hjort (2005: 117) na primeru male države Danske, katere model 

kinematografije je primerljiv s slovenskim, govori o pomenu otroških filmov za 

otroke, kar lahko posplošimo tudi v kontekstu pomena mladinskih filmov za mladino 

v Sloveniji in sicer: skozi film je mladostnikom mogoče prikazati, kaj pomeni posneti 

slovenski film v materinem jeziku, prikazati slovenski jezik kot orodje ohranjanja 
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kulturne dediščine, kaj pomeni, da so kadri posneti na slovenski zemlji, kako se 

spopadati z vsakdanjimi težavami ter prikazati kulturo in družbo v kateri živimo. To 

je pomembna funkcija slovenskih mladinskih filmov. Navsezadnje so na podlagi 

raziskav še vedno šolajoči se in študentje stari od 15 in 24 let tista starostna skupina, 

ki kinematografe obiskuje najpogosteje (Kino trgi in obiskovalci, Kolosej, dostopno 

na http://www.kolosej.si/trzenje/trgi-‐obiskovalci-‐2004/, 22. 6. 2011). Zatorej je 

ta starostna skupina privlačna že z vidika potrošništva.  

4.4 Mladinski gledalci  

Mladostniki so skupina ljudi, ki spadajo v posebno kategorijo filmskega občinstva. V 

grobem obstajajo štiri značilne kategorije filmskega občinstva (mlajši moški, mlajše 

ženske, starejši moški in starejše ženske) in vsaka kategorija bi naj v različnih 

sezonah na različen večer v tednu dajala prednost različnim kinodvoranam, prav tako 

pa se opredeljujejo tudi za različen tip filma. Medtem ko študija N. Langa izpred dveh 

desetletij, v kateri je avtor poskušal tipizirati občinstvo in njihove motive za obisk 

kina, predstavi drugačne glavne skupine gledalcev, a v osnovi še zmeraj štiri 

(mladostniki, izobraženi sloji in mlajši odrasli, višji sloji, delavci in občinstvo 

srednjih slojev). Pri tem izpostavljamo skupino mladostnikov za katere velja, da 

socialno nočejo pripadati nobenemu sloju in odklanjajo vsako socialno opredelitev. 

Obisk kina zanje pomeni pobeg, zabavo in začetek samostojnosti, ki ga okušajo brez 

prisotnosti staršev (Rugelj, 2007: 52). 
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4.5 Popularnost slovenskih mladinskih filmov 

Že res, da so bili otroški in mladinski filmi kot že omenjeno pred osamosvojitvijo 

države najpomembnejša veja v slovenski kinematografiji, a so se v času samostojne 

Slovenije začele pojavljati težave s popularnostjo le-teh. Ta je namreč precej upadla. 

A ne zaradi nezanimanja gledalcev za tovrstne filme, temveč, ker razen redkih 

odmevnejših ter uspešnejših mladinskih filmov, kot so Outsider (1997) Anderja 

Košaka, Lajf (2009) Vita Tauferja, Distorzija (2009) Mihe Hočevarja, ki je bil 

predvajan samo v Kinodvoru, niso Slovenci v lastni državi posneli nobenega filma za 

mladino, ki bi bil uspešen in bi se lahko pohvalil z visoko gledanostjo. Do prelomnice 

pride še ne 20 let po osamosvojitvi države z mladinskim filmom Gremo mi po svoje, 

režiserja Mihe Hočevarja, katerega uspeh ruši celotno lestvico najbolj gledanih 

slovenskih filmov v Sloveniji (Furlan, S. Nedić L., Vrdlovec Z., 2011). 

 

Če je nekoč film To so gadi (Jože Bevc, 1977), kot navaja Rugelj (2007: 68) veljal za 

sinonim za slovensko filmsko uspešnico pa danes to mesto zavzema film Gremo mi 

po svoje (Hočevar, 2010). 
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5 ANALIZA PODATKOV O GLEDANOSTI IN  ANALIZA 

PRODUKCIJE SLOVENSKIH CELOVEČERNIH FILMOV  

5.1 Analiza podatkov najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov 

Tabela 1: Lestvica 50-ih najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov (vir: 

Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010) 

	  
	  
Mesto Film/ naziv Leto izida Št. gledalcev 

1. Gremo mi po svoje  2010 205.430 

2. Petelinji zajtrk 2007 183.093 

3. Kajmak in marmelada 2003 155.062 

4. To so gadi  1977 112.394 

5. Vesna  1953 95.980 

6. Outsider  1997 90.954 

7. Ne čakaj na maj 1957 83.626 

8. Ne joči, Peter 1964 82.295 

9. Srečno, Kekec 1963 75.835 

10. Zadnja večerja 2001 63.173 

11. Kekec 1951 62.855 

12. Vdovstvo Karoline Žašler 1976 57.127 

13. V leru 1999 55.988 

14. Poletje v školjki 1986 55.724 

15. Porno film 2000 54.915 

16. Na svoji zemlji 1948 54.800 

17. Nepopisan list 2000 52.636 

18. Dolina miru 1956 52.030 

19. Krč 1979 51.366 
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20. Tistega lepega dne 1962 50.839 

21. Veselica 1960 50.503 

22. Samorastniki 1963 50.441 

23. Sreča na vrvici 1977 49.764 

24. Jebiga 2000 48.490 

25. Družinski dnevnik 1961 44.796 

26. Rdeče klasje  1970 44.309 

27. Lucija 1965 43.196 

28. Butnskala 1985 42.035 

29. Kekčeve ukane 1968 40.319 

30. Jara gospoda 1953 38.316 

31. Sončni krik 1968 38.250 

32. Pod njenim oknom 2003 37.951 

33. Pomladni veter 1974 37.783 

34. Dobro morje 1958 37.045 

35. Ko zorijo jagode 1978 36.595 

36. X 25 se javlja 1960 36.552 

37. Kala 1958 36.002 

38. Idealist 1976 34.842 

39. Dobri stari pianino 1959 34.317 

40. Cvetje v jeseni 1973 33.727 

41. Na klancu 1971 33.615 

42. Amandus 1966 33.429 

43. Učna leta izumitelja polža 1982 33.160 

44. Tu pa tam 2004 33.000 

45. Strah 1974 32.682 

46. Babica gre na jug 1991 32.309 

47. Trenutki odločitve 1955 30.885 

48. Pastirci  1973 29.188 

49. Poletje v školjki 2 1988 28.681 

50. Ovni in mamuti 1985 28.410 
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Z analizo podatkov o gledanosti slovenskih filmov bomo obravnavali in primerjali 

gledanost mladinskih in ostalih celovečernih slovenskih filmov posnetih v Sloveniji. 

Zgornja razpredelnica prikazuje 50 najbolj gledanih celovečernih slovenskih filmov. 

Filmi so razporejeni od števila 1 do 50. Pri čemer 1 označuje najbolj gledani slovenski 

film in število 50 sorazmerno manj gledani slovenski film. Kot je razvidno iz zgornje 

razpredelnice, je bilo posnetih le 6 mladinskih filmov, ki so se zaradi uspešne 

gledanosti uspeli uvrstiti na lestvico 50-ih slovenskih najbolj gledanih celovečernih 

filmov v Sloveniji. Kljub temu, da se je na lestvico uvrstilo le 6 mladinskih filmov, ne 

smemo zanemariti dejstva, da so kljub maloštevilnosti uspeli v kinematografe 

privabiti veliko število gledalcev. Že sam film Gremo mi po svoje ponosno zaseda 1. 

mesto na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov in sicer s 205.430 gledalci. Prav 

tako ne smemo zanemariti podatka, da film To so gadi, posnet leta 1977, še zmeraj 

zaseda 4. mesto na lestvici najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov v 

Sloveniji, katerega si je ogledalo kar 112.394 gledalcev.  

5.2 Analiza produkcije slovenskih celovečernih filmov 

Tabela 2: Posneti celovečerni slovenski filmi (Vir: Filmografija slovenskih 

celovečernih filmov 1931-2010) 

Obdobje Filmi Število posnetih filmov 

1948-2010 Mladinski filmi 15 

1948-2010 Vsi ostali filmi 188 

1948-2010 Vsi skupaj 203 

 

Opomba: Začetno letnico 1948 smo izbrali, ker se je tistega leta pričelo snemati prve 

zvočne filme, pred tem letom so bili vsi slovenski filmi nemi. 

Zgornja tabela prikazuje slovenske celovečerne filme posnete med obdobjem 1948 in 

2010, natančneje prikazuje število posnetih mladinskih filmov, napram številu vseh 

ostalih filmov. Razberemo lahko, da je posnetih razmeroma majhno število 
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mladinskih filmov. Procentualno to pomeni, da je bilo posnetih manj kot 10 odstotkov 

mladinskih filmov v primerjavi s filmi ostalih žanrov. Če se zadeve lotimo nekoliko 

enostavneje, razberemo, da je bilo v vseh letih slovenskega filmskega ustvarjanja 

posnetih le 15 mladinskih od skupno 203. filmov različnih žanrov.  

5.3 Analiza produkcije slovenskih celovečernih mladinskih filmov in filmov 

ostalih žanrov med leti 1948-1991 in 1991-2010  

Tabela 3: Primerjava števila posnetih mladinskih in filmov ostalih žanrov (Vir: 

Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010) 

Obdobje Število posnetih 

mladinskih filmov 

Število posnetih 

filmov ostalih 

žanrov 

Skupno število 

posnetih filmov 

1948 – 1991 

(43 let) 

8 111 119 

1991 – 2010 

(19 let) 

7 77 84 

 

Zgornja tabela prikazuje dve ločeni obdobji slovenstva. Prvo obdobje je postavljeno 

med leti 1948 in 1991, zajema obdobje 43 let trajajoče slovenske filmske produkcije. 

Razberemo lahko, da je bilo v 43-ih letih posnetih 119 celovečernih filmov, od tega 

111 filmov različnih žanrov ter od tega le 8, ki jih uvrščamo med mladinske filme. 

Drugo obdobje je postavljeno od leta osamosvojitve države 1991. leta do 2010. leta in 

zajema 19 let trajajočo slovensko filmsko produkcijo. V času lastne države je bilo 

posnetih 84 celovečernih filmov, od tega 77 filmov različnih žanrov in le 7 

mladinskih filmov.  
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5.4 Ugotovitve analize podatkov o gledanosti slovenskih celovečernih filmov 

Predstavitev ugotovitev je bistvena, kadar se lotevamo diplomskega dela, pri katerem 

smo že v samem začetku izpostavili hipotezi, ki ju je možno potrditi ali ovreči. 

Za začetek se spomnimo hipotez, katere smo si zastavili. Predpostavljali smo, da so 

slovenski mladinski filmi kljub redkosti uspešni in med najbolj gledanimi slovenskimi 

filmi. To trditev lahko zlahka potrdimo. Na enostaven način bomo razložili, zakaj je 

temu tako. Že ob samem sestavljanju lestvice najbolj gledanih slovenskih filmov v 

Sloveniji, smo kaj hitro ugotovili, da je na lestvici celo 6 mladinskih filmov, ki so se 

uspeli uvrstiti na lestvico najbolj gledanih slovenskih filmov v Sloveniji. Pri tem ne 

smemo pozabiti dejstva, da je prav mladinski film tisti, ki se je zavihtel visoko nad 

ostalimi slovenskimi filmi in pristal na prvem mestu z 205.430 gledalci. Prav tako ne 

smemo zanemariti podatka, da film To so gadi, posnet leta 1977, še zmeraj zaseda 4. 

mesto na lestvici najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov v Sloveniji. Vseh 6 

mladinskih filmov je skupaj v kinematografe pripeljalo 570.034 gledalcev, 

posamezno število gledalcev filma pa je višje od povprečnega števila gledalcev, ki si 

ogleda slovenski film in šteje 10.000 gledalcev. 

Čeprav je naslednja trditev na drugem mestu, še to ne pomeni odsotnosti 

pomembnosti raziskovanja te problematike. Ker nas je zanimalo, kakšne so razlike v 

produkciji filmov pred in po osamosvojitvi  države, torej kolikšen je delež posnetih 

mladinskih in ostalih filmov v obdobjih od 1948 do 1991 in 1991 do 2010. leta, smo 

pričujočo trditev zastavili takole: trend snemanja slovenskih mladinskih filmov je 

upadel po osamosvojitvi Slovenije. Proti pričakovanju smo bili primorani zavreči 

trditev, saj je analiza podatkov pokazala popolnoma drugačno sliko. Kot že omenjeno 

smo se pri raziskovanju odločili razdeliti obdobje slovenske kinematografije v dve 

obdobji. V prvem obdobju, trajajočem 43 let (1948-1991), so filmski ustvarjalci 

uspeli posneti 119 celovečernih filmov, od tega le 8, ki jih lahko na podlagi mladinske 

tematike in igralcev uvrščamo med mladinske. Drugo obdobje, obdobje 

osamosvojitve Slovenije je več kot dvakrat krajše (1991-2010, trajajoče 19 let), je 

gledalcem slovenskih filmov ponudilo 84 celovečernih filmov, od tega le 7 

mladinskih filmov.  Če primerjamo obdobji na splošno opazimo, da je prvo obdobje 

več kot dvakrat daljše in temu primerno je bilo posnetih več filmov, čeprav drastične 

številčne razlike ni mogoče opaziti, saj je bilo v 43-letnem obdobju posnetih 35 
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filmov več kot v obdobju samostojne države od 1991 do 2010, torej v 19-letnem. Še 

manjša je razlika med številom posnetih mladinskih filmov v obeh obdobjih. Čeprav 

je prvo obdobje več kot dvakrat daljše, so v tem času posneli le 1 mladinski film več 

kot v drugem, krajšem obdobju. Tako smo z  analizo podatkov o posnetih 

celovečernih filmov proti pričakovanju ovrgli trditev. Proti pričakovanju zato, ker 

marsikateri filmski kritik in prav tako filmski poznavalec poudarja, da mladinskih 

filmov po osamosvojitvi države ni več. Tako zlahka oblikujemo podobno mnenje, da 

je temu res tako, čeprav se pri podrobnejši analizi podatkov izkaže popolnoma 

drugače. Že res, da sta bila po številu gledanosti v samostojni državi odmevnejša le 

dva mladinska celovečerna filma (Outsider, 1997, režija Andreja Košaka in Gremo mi 

po svoje, 2010, režija Mihe Hočevarja), a nista bila edina ustvarjena mladinska filma, 

ki sta bila podana v pogled gledalcem.  

 

Ugotovitev lahko zaključimo s trditvijo, da je žanr mladinskih filmov v Sloveniji 

zastopan redkeje v primerjavi z ostalimi žanri. Ne glede na problematiko redkosti 

mladinskih filmov v Sloveniji pa lahko trdimo, da so kljub temu zelo uspešni, seveda 

v smislu doseganja visoke gledanosti, kar potrjuje tudi trditev, da so pri domačem 

občinstvu zelo priljubljeni. Čeprav je bilo pred osamosvojitvijo države več uspešnih 

mladinskih filmov kot po osamosvojitvi, se ti v času lastne države snemajo pogosteje. 

In če je uspelo filmu režiserja Mihe Hočevarja Gremo mi po svoje osvojiti prvo mesto 

na lestvici najbolj gledanih slovenskih filmov v Sloveniji, bo nemara uspelo še 

kateremu. 
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6 PREDSTAVITEV IN ANALIZA FILMOV 

	  
Mladinska filma To so Gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 

2010) nosita veliko težo v slovenski kinematografiji, ki je ne gre zanemariti. Vsak v 

svojem obdobju slovenstva predstavljata oziroma veljata za najbolj gledani slovenski 

film. Film To so gadi je v slovenske kinematografe pripeljal celo 112.394 gledalcev, 

kar je še za današnje čase izreden uspeh. Še večji uspeh je požel film Gremo mi po 

svoje, kateremu je k ogledu uspelo privabiti 205.430 gledalcev. Filma smo za 

predstavitev in analizo izbrali prav zaradi njune uspešnosti, torej v smislu doseganja 

visoke stopnje gledanosti. V sledečem poglavju bomo predstavili in vsebinsko povzeli 

oba filma. Zajeta bo tudi analiza in glavne značilnosti obeh filmov, saj sta nastala v 

zelo različnih obdobjih in prav zaradi tega prihaja tudi do večjih tehničnih 

raznolikosti. Za manjšinsko kinematografijo je izjemnega pomena, da se snema filme 

v materinem jeziku in da se predstavi nacionalne značilnosti države. Z analizo bomo 

prav tako poskušali ugotoviti ali so nacionalne značilnosti države Slovenije zastopane 

v filmih To so gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 2010). 
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6.1 Predstavitev filma To so gadi 

	  

	  

Slika 1: To so gadi (Jože Bevc, 1977) 

Vir: Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931- 2010 

6.1.1 Zgodba 

Šofer Štebe je vdovec in oče petih otrok, s katerimi živi v predmestni hiši v Ljubljani. 

Pri vzgoji in hišnih opravilih mu pomaga gospodinja Rozi. Pet Štebetovih bratov 

družijo potegavščine in norčije, kar je še najmanj po godu gospodinji Rozi, kaj šele 

celotni soseski. Namreč bratje vsake toliko zagodejo tudi njim. Rozi vse težje prestaja 

pritiske s strani očitajočih sosedov in fantom večkrat zagrozi z odhodom. In ko to 

najmanj pričakujejo, Rozi spakira kovčke in odide. Ko Rozi odide, se pri Štebetovih 

namesti njena nečakinja Meri, saj je njihov dom blizu mesta, v katerem si namerava 

poiskati zaposlitev. Meri se na področju gospodinjskih opravil ne more kosati s svojo 

teto Rozi. Kljub temu je Meri vse bolj priljubljena pri Štebetovih in velja za 

ljubeznivo, pridno ter dobrosrčno dekle. S svojo gracioznostjo prevzame celotno 

družino Štebetovih, zanjo se ogreje tudi Štebetov sodelavec Toni, ki na splošno velja 

za večno samskega moškega. Tudi z Merijine strani se vnamejo čustva do Tonija in 
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med njima se rodi prava ljubezen. Meri v sebi skriva posebno željo, saj si želi postati 

voznica mestnega avtobusa. Medtem ko se Rozi vrne družini, Meri opravi vozniški 

izpit in vse se srečno razplete. 

6.2 Predstavitev filma Gremo mi po svoje 

	  

	  

Slika 2: Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 2010) 

Vir: Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010 

6.2.1 Zgodba 

	  
Aleks, Zaspanc in Jaka v družbi ostalih tabornikov preživljajo počitnice v idilični 

alpski dolini. Taborjenje jim zagreni strogi starešina, ki svoje delo jemlje preveč 

resno. Mladino na taborjenju celo prevzgaja, pri čemer prihaja do nemalo komičnih 

zapletov. Eden izmed tabornikov, ptičar Marko, na taborjenje prinese tudi svojo 

papigo Esmeraldo, ki še dodatno popestri samo dogajanje pod alpskimi gorami. 

Taborjenje poteka utečeno, a brez manjših zapletov seveda ne gre. Blizu njihovega 

tabora, se namesti dekliški športno-umetniški tabor. Starešina nad njimi ni posebej 

navdušen, zato pa večje zanimanje za punce iz sosednjega tabora pokažejo fantje. 
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Prijateljici Maja in Karmen iz športno-umetniškega rehabilitacijskega tabora še 

posebej vzbujata pozornost. Kaj hitro preskočijo iskrice med Aleksom in Majo, 

medtem ko Karmen z zanimanjem pogleduje za Janezom. Starešina se odloči, da bodo 

njegovi taborniki ponagajali novim sosedam in jim zabiča, da morajo dekletom 

ukrasti zastavo. Za kazen, ker sta kradla jabolka iz kuhinje, starešina določi Aleksa in 

Zaspanca, da med nočno stražo puncam ukradeta zastavo. Ker dekleta nimajo 

taborniške zastave, se fanta odločita, da bosta ukradla lonec. Jezna dekleta zato 

izzovejo tabornike na tekmovanje. Fantom tekma s hoduljami povzroča težave, zato 

se vanjo vključi starešina. Hodulje popustijo pod njegovo težo ter posledično si pri 

tem poškoduje gleženj, dekleta pa zmagajo. Fantje so še zmeraj željni družbe deklet, 

zato skupaj z njimi organizirajo ples. Medtem časom Aleks zagodi starešini, spesni 

pesem, ki po mnenju starešine ni niti malo smešna in jo prepove, Aleksa pa kaznuje s 

pomivanjem posode do konca taborjenja. 

Zaradi slabe vremenske napovedi starešina odloči, da bodo taborniki v skupinah po tri 

šli na pohod dan prej, kot so načrtovali. Aleks je zaradi tega zaskrbljen, saj je puncam 

obljubil, da jih bodo z ostalimi taborniki odpeljali na vožnjo s kanujem. Starešina je 

vse bolj nejevoljen in trije taborniki Aleks, Zaspanc in Jaka, ki je tudi starešinin sin, 

gredo v znak upora globlje v divjino, kot pa je bilo sprva načrtovano. Priložnost 

izkoristijo ostali trije taborniki Emil, Pupika in Janez ter dekleta odpeljejo na vožnjo s 

kanujem, kot so jim to obljubili ubežniki. Ko starešina ugotovi, da sin Jaka ni v 

skupini v katero ga je določil, popolnoma znori. Medtem se Aleks, Zaspanc in Jaka 

visoko v gorah utaborijo in pričakujejo napovedano nevihto. V taboru Pupika, ki ga 

ptičar Marko konstantno zbada, izpusti Esmeraldo iz kletke. Ko papiga visoko v 

gorah doseže Aleksovo ekipo tabornikov jo le ti opazijo in želijo rešiti pred napadom 

sokola. To jim ne uspe, papiga Esmeralda pogine in fantje ji namenijo dostojen 

pokop. Starešina zabiča prevarantom (Emil, Pupika in Janez), naj se takoj vrnejo na 

pohod in najdejo njegovega sina Jako ter ga varno pripeljejo v dolino. Ko najdejo 

Aleksovo skupino, se skupaj vrnejo v dolino in prepevajo prepovedano pesem. Ob 

prihodu jim starešina prepove načrtovani ples. Njegova jeza se le poleže, taborniki in 

tabornice uživajo v soju tabornega ognja in se soočajo s prav posebnimi občutki – 

prvo najstniško zaljubljenostjo. 
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6.2.2 Izbor igralcev 

	  
Izbor igralcev za posamezen film poteka s pomočjo avdicije, kjer se filmski igralci 

lahko predstavijo in dokažejo, da so to, kar iščejo filmski ustvarjalci. Režiser filma 

Gremo mi po svoje Miha Hočevar je v enem izmed intervjuju dejal, da so igralce 

izbirali na avdicijah, na katere se je prijavilo okrog 700 mladostnikov. Poudaril je, da 

so nekatere igralce našli kar na ulici in preko raznih društev, klubov, ter taborniških 

rodov. Glavno vlogo, vlogo starešine je režiser ponudil vrhunskemu igralcu in komiku 

Juriju Zrnecu. 

6.2.3 Izbor snemalnega prostora 

	  
Režiserju Mihi Hočevarju novinarji in publika večkrat očitajo, da svoje filme snema v 

zaprtih prostorih. Snemanje tokratnega filma Gremo mi po svoje je potekalo na 

različnih lokacijah v Triglavskem narodnem parku, glavnina snemanja pa natančneje 

ob Bohinjskem jezeru. 

6.2.4 Vizija filma 

	  
Čeprav je film prvotno namenjen mladini pa režiser filma Miha Hočevar pravi: »Naša 

ideja ni bila narediti samo še enega mladinskega filma, ampak ustvariti huronsko in 

napeto komedijo na privlačnih lokacijah z odlično produkcijsko kondicijo, ki bo lahko 

kar se le da dolgo kljubovala času ter združevala otroke in starejše več generacij. 

Vsem razumljiva tekoča zgodba z mnogo zanimivih in novih obrazov, ki nevsiljivo, 

med avanturo in humorjem pove še kaj več o življenju, tekmovanju, ljubezni in 

naravi, bo pritegnila ne samo mladine, ampak tudi malo starejše« (Starešina Jurij 

Zrnec gre s taborniki po svoje, dostopno na: 

http://www.rtvslo.si/kultura/film/staresina-‐jurij-‐zrnec-‐gre-‐s-‐taborniki-‐po-‐

svoje/242991, 20. 8. 2011). 

6.2.5 Rojstvo ideje  

	  
Režiser in hkrati tudi scenarist je idejo o filmu Gremo mi po svoje, črpal predvsem iz 

lastnih izkušenj, saj se je kot otrok tudi sam udeležil taborjenja. Po razmisleku je 

prišel do spoznanja, da bi bil zanimiv dodatek k filmu še uporaba avtoritetne vloge 
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oziroma osebnosti, pri vsem tem pa ni pozabil tudi na družbene okoliščine. Razmišljal 

je podobno kot novinarji in publika ter se spraševal, zakaj se filme snema v studiih, 

pogosto kar za »šankom«. Ob tem se je zavedal, da so produkcijske zmožnosti 

omejene in da se zaradi tega malo slovenskih filmov snema zunaj na prostem. 

6.3 Analiza filmov To so gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje (Miha 

Hočevar, 2010) 

S tem, ko bomo analizirali oba filma bomo ugotavljali, če in kako so v filmih 

zastopane nacionalne značilnosti male države Slovenije. Da bo analiza filmov 

pridobila na celotni podobi, bomo v sklopu le-te analizirali predvsem vidike snemanja 

(kader, snemalni kot, barve, posebni učinki), gibanje (gibljiva kamera), montažo 

(kontinuiranost), zvok (glasba) in igro (igralska zasedba) in s pomočjo tega 

ugotavljali, kakšne so produkcijske razlike oz. podobnosti filmov, ki vsak zase 

spadata v različno obdobje slovenstva in vsak v svojem obdobju predstavljata sinonim 

za uspešnico slovenskega filma. 

Dogajanje filma Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) je postavljeno na področje 

Triglavskega narodnega parka. Režiser Miha Hočevar, ki je za svoj film napisal tudi 

scenarij, se je za film s taborniško tematiko v objemu gora odločil na podlagi lastnih 

izkušenj. Prenekateri gledalec se z lahkoto poistoveti z omenjeno tematiko, saj je bil 

kot otrok ali kasneje v mladostniških letih tudi sam tabornik. Med otroci in mladimi je 

bil film zaradi taborniške tematike zelo priljubljen, a s tem ko je režiser vzpostavil 

nostalgičen odnos do tabornikov, se je za ogled filma odločila tudi marsikatera 

odrasla oseba. Snemanje v Triglavskem narodnem parku ima tudi globlji pomen, 

namreč v filmu gre za izrazito in nazorno prikazovanje slovenske zemlje. Natančneje 

gre za prikazovanje naravne znamenitosti, kar je izredno pomembno za prepoznavnost 

države Slovenije. 

To so gadi (Jože Bevc) je film, ki je nastal pred več kot 30 leti. Dogajanje je 

večinoma postavljeno v stanovanjski kompleks nekje v Ljubljani. Tudi v tem filmu 

gre za izrazito prikazovanje slovenske znamenitosti, torej glavnega mesta Slovenije. 

V sklop stanovanjskega kompleksa sodi dvorišče, kar stanovalcem omogoča 

intimnejši vpogled v življenja sosedov, zaradi česar so določeni trenutki še bolj 

komični, kot bi bili sicer.  
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Filma povezujejo ključne mladinske teme, kot so zaljubljenost, nagajanje in 

poigravanje se z odraslimi (kar je neizbežno povezano s komičnimi elementi), težave 

s sprejemanjem avtoritete in družinski odnosi. Pri filmu Gremo mi po svoje (Miha 

Hočevar) je kombinacija vseh mladinskih tem povezana še s taborniško tematiko, 

postavljeno v idilo Triglavske pokrajine. 

Glede uporabe jezika v obeh filmih po pričakovanju ugotavljamo, da gre za slovenski 

jezik, kar je bistveno za film manjšinske kinematografije, saj se s pomočjo jezika 

krepi narodna zavest. A z velikim poudarkom, da ne gre za uporabo slovenskega 

knjižnega jezika temveč za uporabo narečnega jezika, ki v filmih predstavlja posebno 

noto.  

V sklopu snemanja je kadriranje izjemno pomembno, saj z uporabo različnih planov 

vsebino filma predstavljamo na poseben način. Določila kadrov se v praksi zelo 

razlikujejo, a v osnovi poznamo šest različnih vrst (kader v daljnem planu, kader v 

splošnem planu, kader v srednjem planu, kader v bližnjem planu, veliki plan in detalj, 

ki se imenuje tudi total plan) (Giannetti, 2008: 11). V filmu Gremo mi po svoje (Miha 

Hočevar) vsekakor najdemo vse plane, ki smo jih omenili.  Še največkrat se v filmu 

pojavlja kader v bližnjem planu, ki prikazuje podobo od glave do pasu ali celo kolen 

in je uporaben predvsem pri spremljanju gibanja in za dialoge. Različica omenjenega 

kadra je med drugimi tudi trojček, ki je v filmu uporabljen največkrat, ko prikazuje 

igralce Aleksa, Zaspanca in Jako, ki konstantno razglabljajo kako bi zagodili starešini. 

Velikokrat je uporabljen tudi daljni plan, s čimer se režiser nameni od daleč pokazati 

gručo tabornikov, ki se podi skoz idilo triglavske pokrajine in nato preide v splošni 

plan. V daljnem planu je zajet dobršen del okolja.  

V filmu To so gadi (Jože Bevc) so kadri izrazito dolgi, kar pomeni, da je časovnica 

med rezi trajajoča 30 sekund in celo več. Uporabljeni so prav vsi kadri. Večkrat se 

pojavlja splošni plan, ki prikazuje več oseb vključno z okolico. Kadar so prisotna 

močna čustva (smeh, žalost, razočaranje, jeza), režiser uporabi bližnji, veliki in včasih 

tudi plan detalj. 

Gibanje kamere je v filmu Gremo  mi po svoje (Miha Hočevar) raznoliko. Kadar ni 

posebnega gibanja junakov, je kamera statična, uporabljajo se zasuki levo in desno ter 

zoom-iranje. Kadar prihaja do gibanja junakov, se z njimi premika tudi kamera in 

sledi dogajanju. 
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Medtem ko je v filmu To so gadi (Jože Bevc) kamera največkrat mirujoča na stativu. 

Opazni so zasuki levo in desno znotraj kadra. Uporabljen je tudi premik  zoom, zlasti 

pri pogovorih med igralci. Zasuki so največkrat v smeri gibanja igralca. 

Giannetti (2008: 14) pravi, »da avtor kot, iz katerega snema predmet, pogosto 

izkoristi za svoj komentar o obravnavani snovi« in dodaja, »če je kot rahel, je lahko 

način čustvenega obarvanja. Če je snemalni kot izostren, lahko predstavlja glavni 

pomen podobe«. Giannetti (ibid.: 14) loči pet osnovnih snemalnih kotov: ptičja 

perspektiva, zgornji snemalni kot, v višini oči, spodnji in poševni snemalni kot. V 

filmu Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) je velikokrat uporabljen snemalni kot v 

višini oči in to takrat, kadar v filmu potekajo dialogi med junaki. Omenjeni snemalni 

kot mi kot gledalci dojemamo kot naravnega oziroma normalnega. Uporabljena sta 

tudi spodnji in zgornji snemalni kot, kadar se taborniki vzpenjajo in spuščajo z gora. 

Uporabljeni snemalni koti v filmu To so gadi (Jože Bevc) so prav tako različni. Kakor 

v filmu Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) je tudi tukaj uporabljeni snemalni kot v 

višini oči, kadar potekajo razprave med junaki. Zgornji snemalni kot je velikokrat 

uporabljen takrat, kadar nam režiser želi prikazati, kako spodnji sosedi oprezajo za 

dogajanjem na balkonu zgornjih sosedov. Spodnji snemalni kot je uporabljen, kadar 

se sosedi z balkona preprekajo s sosedi, ki se medtem nahajajo na dvorišču. 

Za montažo lahko trdimo, da gre pri obeh filmih za kontinuirano montažo. Kadri si 

sledijo v zaporedju, kakor teče tudi nit zgodbe. 

Razlika med filmoma se pokaže predvsem v uporabi posebnih učinkov, katerih v 

filmu To so gadi (Jože Bevc) ni moč zaslediti. Medtem ko v filmu Gremo mi po svoje 

(Miha Hočevar) opažamo kar nekaj prizorov, kjer so uporabljeni posebni učinki. Npr. 

to je opazno, kadar se Zaspanc v sanjah sreča s svojim dedkom, ki lebdi v zraku 

obrnjen z glavo navzdol in daje svojemu vnuku pomembne napotke za življenje, 

hkrati pa želi, da vnuk ozavesti dejstvo, da ni več otrok, temveč da se vztrajno iz 

mladostniške dobe približuje obdobju odraslosti. Posebni učinki so npr. opaženi tudi, 

kadar Aleks poleti visoko nad Bohinjskim jezerom. 

Filmska glasba oziroma skladba Vsak po svoje v filmu Gremo mi po svoje (Miha 

Hočevar) služi svojemu namenu in sovpada z naslovom filma. Pevka Nika Manevski 

je prav tako ena izmed mlajših igralk, ki v filmu nastopa kot članica rehabilitacijskega 

tabora. 

Kar se tiče filmske glasbe, je v filmu To so gadi (Jože Bevc) izrazito poskočna in 

nagajiva in nas ob ogledu opozarja, da bodo Štebetovi fantje zopet ušpičili kakšno 
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neumnost, še preden se ta dejansko zgodi. Ob vseh neumnostih, s katerimi nagajajo 

sosedom, je uporabljena ista glasba. A ko se med Meri in Tonetom vzbudijo 

ljubezenska čustva, je uporabljena romantična glasba, ki v gledalcu vzbudi posebno 

globoka čustva in prav zarade te določene glasbe prepoznamo, da sta Meri in Tone 

zaljubljena, čeprav tega ne pokažeta zmeraj. 

V fimu Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) so barve zelo izrazite, polne kontrastov. 

Kako ne bi bile, če se večina snemanja dogaja ob Bohinjskem jezeru ter na splošno v 

Triglavskem narodnem parku. Pomen barv je lahko tudi globlji, saj raznolike in 

izrazite barve ponazarjajo lahkotno življenje mladostniških tabornikov (polno smeha, 

radosti, prigod in prvih simpatij), ki brezskrbno uživajo v lepotah narave in brez 

večjih posledic ušpičijo kakšno neumnost. 

Barve v filmu To so gadi (Jože Bevc) so glede na takratno tehnologijo, ki so jo 

uporabili pri snemanju slabo izrazite pa tudi staranje zvočnega in slikovnega zapisa na 

celuloidnem traku je pripomoglo k temu, da je slika motna, na splošno rečeno je 

kvaliteta slike zelo slaba, a nas sama zgodba pritegne v tolikšni meri, da ob ogledu 

filma pozabimo na tehnične pomanjkljivosti kot so intenzivnost barv, barvni kontrast 

ter motnost slike. 

Igralska zaseda se v obeh mladinskih filmih precej razlikuje. Če so bili v času 

socializma ko je nastal film To so gadi (Jože Bevc, 1977), za kategorijo mladostnikov 

oziroma natančneje posamezniki oziroma posameznice »klasične mladosti« stari od 

15 do 20 let in mladostniki po zaključku »klasične mladosti« stari od 20 do 24 let 

(Ule, 1999: 16), se je ta starostna meja v zadnjih letih precej znižala, saj danes 

posameznika oziroma posameznico uvrščamo v kategorijo mladostnikov že pri 12 in 

13-ih letih, kolikor so najverjetneje stari taborniki v filmu Gremo mi po svoje (Miha 

Hočevar, 2010). Tako lahko sklepamo, da je igralska zasedba v filmu To so gadi (Jože 

Bevc) sestavljena iz precej starejših mladostnikov, kot pa v filmu Gremo mi po svoje 

(Miha Hočevar).  
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6.4 Ugotovitve analize filmov To so gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje 

(Miha Hočevar, 2010) 

Kot že omenjeno sta bila filma posneta v dveh zelo različnih obdobjih slovenstva, a 

vsak zase predstavljata sinonim za najuspešnejši slovenski film. V ugotovitvah 

analize bomo predstavili pomembnejše razlike oziroma podobnosti med 

obravnavanima filmoma.  

Razlike so vidne tudi pri uporabi in premikih kamere, ki je v filmu starejše letnice v 

večini kadrih statična, medtem ko v filmu novejše letnice opazimo dinamično 

delovanje kamere. Posebna razlika, ki je opazna med filmoma je tudi v izbiri filmske 

glasbe. V filmu To so gadi (Jože Bevc) je v večini prizorih, kjer je podana glasbena 

podlaga, uporabljena ena in ista pesem, ki nekako sovpada s pričakovanim nagajivim 

zapletom, ki ga ustvarjajo Štebetovi fantje. Glasba sama nas torej logično pripravi na 

komični zaplet. V filmu Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) glasba v določenih 

prizorih ustvarja zasanjeno vzdušje, kjer se mladostniški junaki še iščejo v svetu. 

Hkrati pa je v njihovih sanjah prikazano, kako se taborniki soočajo s svojimi 

največjimi strahovi. 

Zastopanost mladinske tematike vsekakor lahko štejemo med element, ki povezuje 

oba mladinska filma. Ključne teme so vsekakor zaljubljenost, nagajanje in 

poigravanje se z odraslimi, težave s sprejemanjem avtoritete in družinski odnosi. Prav 

tako je filmoma skupno ciljno občinstvo, torej mladi. A ker so tematike mladinskih 

filmov tako lahkotne, živahne in pozitivno naravnane, se za ogled mladinskih filmov 

odloči tudi marsikatera odrasla oseba, ki se ob gledanju tovrstnih filmov nostalgično 

spominja mladih let. 

Pomemben del analize predstavlja tudi zastopanost nacionalnih značilnosti države 

Slovenije v obeh filmih. V prvi vrsti je to uporaba slovenskega jezika, čeprav ne 

moremo govoriti o slovenskem knjižnem jeziku, temveč o narečnem jeziku. Hkrati pa 

se v filmu Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) med mladostniki pojavljajo tudi 

termini slenga. Naslednja nacionalna značilnost, ki se pojavlja v filmih so lokacije, ki 

reprezentirajo državo Slovenijo v vsej svoji meri. V filmu To so gadi (Jože Bevc) je 

predstavljeno glavno mesto Ljubljana, ki je polno kulturno zgodovinskih in tudi 

naravnih znamenitosti, kar pripomore k prepoznavnosti države Slovenije. V filmu 
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Gremo mi po svoje (Miha Hočevar) je predstavljen Triglavski narodni park, ki je 

naravna znamenitost na področju slovenske zemlje in gledalci ob gledanju filmov, 

kjer so prikazane lokacije, ki so značilne za neko državo, gledajo s ponosom in čutijo 

posebno pripadnost do filmov domače produkcije. Že Hjort (2005) na primeru danske 

kinematografije govori o pomembnosti zastopanosti nacionalnih značilnosti države in 

kulturne dediščine v filmih domače produkcije. 
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7 ZAKLJUČEK 

	  
Film za nekatere gledalce predstavlja obliko umetnosti, za manj zahtevne pa zgolj 

obliko zabave. 

Produkcija filmov v materinem jeziku je ključnega pomena za manjšinsko 

kinematografijo. S pomočjo jezika se krepi pripadnost določenemu narodu, ohranja se 

identiteta naroda in iz roda v rod se prenaša kulturna dediščina. Na podlagi različnih 

dejavnikov smo tudi državo Slovenijo in pripadajočo kinematografijo uvrstili v 

kategorijo malih držav z manjšinsko kinematografijo. V diplomskem delu smo 

obravnavali manjšinsko kinematografijo države Danske, katere model je lahko zgled 

slovenski manjšinski kinematografiji. Manjšinske kinematografije so že same po sebi 

obsojene na propad in brez subvencionirane pomoči s strani države ne bi preživele. 

Hkrati so manjšinske kinematografije pod stalnim pritiskom s strani komercialno 

usmerjenih in uspešnejših filmskih industrij (med njimi prevladujoča Hollywood-ska 

filmska industrija). Danska kinematografija je ena izmed manjšinskih kinematografij, 

ki se je v preteklosti soočala z velikimi finančnimi težavami in vèdenjem, da danski 

film ne bi mogel preživeti brez državne pomoči. Težavo jim je predstavljal tudi 

Disney-jev globalni poseg, katerega otroški filmi so predstavljali veliko konkurenco 

danskim otroškim filmom. Zato otroški danski film nosi poseben pomen za danske 

gledalce in so filmi prepleteni s temami o kulturni dediščini, narodni zavesti in 

nacionalni značilnosti danskega naroda.  

Pomemben člen filmskega ustvarjanja v manjšinski kinematografiji predstavljajo 

različni filmski žanri. Na področju slovenske kinematografije ciljamo na žanr 

mladinskega filma, ki je pred osamosvojitvijo države v kombinaciji z žanrom 

otroškega filma veljal za najuspešnejšo vejo slovenske kinematografije. Po 

osamosvojitvi je prišlo do zatona mladinskih filmov, uspešni so bili redki in 

marsikateri filmski kritik je obsojal malo število posnetih tovrstnih filmov in se 

nostalgično spominjal mladinskih uspešnic izpred časov samostojne Slovenije. Z 

diplomskim delom smo raziskali pomen mladinskega filma za državo Slovenijo in ob 
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tem tudi izpostavili, da so le ti izjemno pomembni tudi za mladostnike, ki se večkrat 

poistovetijo s filmskimi liki in se miselno opredeljujejo do situacij v filmu, hkrati pa 

iz mladostniškega ustvarjajo izobraženega odraslega gledalca. 

Ugotovili smo tudi, da je žanr mladinskega filma v slovenski kinematografiji zastopan 

redkeje kot ostali filmski žanri, a zato nič manj uspešen. Kljub redkosti, so mladinski 

filmi vedno bili in bodo zelo priljubljeni med občinstvom, kar dokazujejo 

predstavljeni podatki o gledanosti. Z analizo statističnih podatkov o gledanosti 

slovenskih celovečernih filmov smo potrdili prvo hipotezo, s katero smo 

predpostavljali, da so slovenski mladinski filmi kljub redkosti uspešni in med najbolj 

gledanimi slovenskimi filmi.  

Naslednjo hipotezo, ki je prav tako pomembna, smo zastavili takole: trend snemanja 

slovenskih mladinskih filmov je upadel po osamosvojitvi Slovenije. Analiza 

statističnih podatkov je pokazala, da se po osamosvojitvi države mladinski filmi 

snemajo pogosteje, kot so se snemali pred osamosvojitvijo. Tako smo bili primorani 

zavreči drugo hipotezo, saj je s pomočjo podatkov analize razvidno, da trend 

snemanja slovenskih mladinskih filmov po osamosvojitvi ni upadel in da se je v 

daljšem časovnem obdobju (1948-1991) pred osamosvojitvijo posnel le eden 

mladinski film več kot v krajšem časovnem obdobju (1991-2010) po osamosvojitvi 

Slovenije. 

Z analizo filmov To so gadi (Jože Bevc, 1977) in Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 

2010) smo pokazali, da filma vsebujeta nacionalne značilnosti malega naroda, kar je 

bistveno za film manjšinske kinematografije, saj se s prikazovanjem kulturne 

dediščine in nacionalnih značilnosti malega naroda krepi narodna zavest, zaradi česar 

tovrstni filmi postajajo vse priljubljenejši med domačim občinstvom, o čemer govori 

že Hjort (2005) na primeru danske kinematografije. Hkrati pa smo z analizo filmov 

opozorili na tehnične raznolikosti, kar je bilo pričakovano že v osnovi. Namreč filma 

sta nastala v dveh zelo različnih obdobjih, saj ju loči več kot 30-letna časovna razlika 

v nastanku in so takratne produkcijske zmožnosti tehnično neprimerljive s sedanjimi. 

Ne glede na produkcijske in tehnične pomanjkljivosti filma To so gadi (Jože Bevc), se 

film zaradi lahkotne mladinske vsebine in komičnih elementov še vedno ponaša z 

nazivom enega izmed najbolj gledanih filmov v zgodovini slovenskega filmskega 

ustvarjanja.  
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In kaj lahko svetujemo pri nadaljnih poskusih ustvarjanja mladinskih filmov? 

Pravilno zastavljen scenarij in večinsko financiranje s strani Slovenskega Filmskega 

centra lahko skupaj predstavljata potencialno zgodbo o uspehu. S preimenovanjem 

Slovenskega filmskega sklada v Slovenski filmski center in sprejetjem Zakona o 

Slovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Slovenije, ki v 6. točki 11. 

člena (izvedba javnega razpisa) zapoveduje, da agencija sofinancira projekte nizko 

proračunskega, mladinskega ali otroškega oziroma zahtevnega filma največ do 80 

odstotkov vseh izkazanih upravičenih stroškov, se lahko produkcija mladinskih 

filmov izboljša in pojavi še kakšna filmska uspešnica kot je film Gremo mi po svoje 

(2010 ) v režiji Mihe Hočevarja.  

Vsekakor se tema o mladinskem filmu pojavlja v prenekaterem pogovoru, zdi se, da 

je režiser Miha Hočevar povzdignil žanr mladinskega filma in dokazal, da slovenski 

narod v kontekstu manjšinske kinematografije še zna posneti uspešen mladinski film 

in nemara se bo v bodoče o slovenskem mladinskem filmu zopet govorilo kot o 

najpomembnejši veji slovenske kinematografije. 

 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  55	  
	  

	  

8 LITERATURA: 

	  
• Altman, R.: Film/Genre, British Film Institute, London, 1999. 

• Cook, P.: Knjiga o filmu, UMco d.d. in Slovenska kinoteka, Ljubljana, 2007. 

• Creeber, G.: The television genre book, Palgrave Macmillian, London, 2008. 

• Furlan,	  S.	  Nedić	  L.,	  Vrdlovec	  Z.:	  Filmografija	  slovenskih	  celovečernih	  

filmov	  1931-‐2010,	  Umco	  d.d.	  in	  Slovenska	  kinoteka,	  Ljubljana,	  2011.	  

• Giannetti, L.: Razumeti film, Umco, Ljubljana, 2008. 

• Gillis, J.R.: Mladina in zgodovina, Aristej, Šentilj, 1999. 

• Hjort, M. in Petrie, D.: The cinema of small nations, Edinburg University 

Press, Edinburg, 2007. 

• Hjort, M.: Small nation, global cinema, University of Minnessota press, 

Minneapolis London, 2005. 

• Pelko, Stojan: Filmski pojmovnik za mlade, Aristej d.o.o., Maribor, 2005. 

• Rugelj, Samo: Stranpota slovenskega filma, Umco, Ljubljana, 2007. 

• Šimenc, Stanko: Panorama slovenskega filma, DZS, d.d., Ljubljana, 1996. 

• Ule Nastran, Mirjana: Mladina v devetdesetih: Analiza stanja v Sloveniji, 

Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1996. 

• Vrdlovec, Zdenko: Zgodovina slovenskega filma, Didakta d.o.o., Radovljica, 

2009. 

 

 

 

 

 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  56	  
	  

	  

9 VIRI: 

 

•    Filmski center, dostopno na: 

http://www.filmcenter.si/o_slovenskem_filmskem_centru, dne, 22.8.2011; 

• Gabrijelčič, G.: Kinematografija male evropske države in evropska kulturna 

politika, Magistrsko delo, Ljubljana, 2007, dostopno na: http://dk.fdv.uni-‐

lj.si/magistrska/pdfs/mag_Gabrijelcic-‐Gasper.PDF, dne 20. 6. 2011; 

• Krmpotić, A.: Zgodovina slovenskega filma za otroke in mladino ter njegova 

uporaba pri pouku, diplomsko delo, Ljubljana, 2006, dostopno 

na:http://www.pedagogika-‐andragogika.com/files/diplome/2006/2006-‐

Krmpotic-‐Ana.pdf, dne, 15. 6. 2011; 

• Starešina Jurij Zrnec gre s taborniki po svoje, Rtv Slovenija, dostopno na: 

http://www.rtvslo.si/kultura/film/staresina-‐jurij-‐zrnec-‐gre-‐s-‐taborniki-‐

po-‐svoje/242991, dne, 20. 8. 2011; 

• Viba film, dostopno na: 

http://www.vibafilm.si, dne, 18.10.2011; 

•    Zvenenje v glavi, Kolosej, dostopno na: 

http://www.kolosej.si/filmi/film/zvenenje_v_glavi/, dne, 10. 7. 2011; 

•   Zakon o Slovenskem filmskem centru, Uradni list, dostopno na: 

http://www.uradni-‐list.si/, dne, 17. 9. 2011. 

 

• FILMA: 

• To so gadi (režija: Jože Bevc, 1977); 

• Gremo mi po svoje (režija: Miha Hočevar, 2010). 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  57	  
	  

	  

10 PRILOGE 

10.1 Seznam slik in tabel 

Slika 1: To so gadi (Jože Bevc, 1977) ......................................................................... 42	  

Slika 2: Gremo mi po svoje (Miha Hočevar, 2010) ..................................................... 43	  

Slika 3: Nagrada občinstva za celovečerni film ........................................................... 58	  

Slika 4: Nagrada Vesna za najboljšo moško vlogo ...................................................... 58	  

Slika 5: Nagrada Viktor za posebne dosežke ............................................................... 59	  

Slika 6: Nagrada Zlata rola za preseženih 125.000 gledalcev ..................................... 59	  

 

Tabela 1: Lestvica 50-ih najbolj gledanih slovenskih celovečernih filmov (vir: 

Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010) ................................... 35	  

Tabela 2: Posneti celovečerni slovenski filmi (Vir: Filmografija slovenskih 

celovečernih filmov 1931-2010) .......................................................................... 37	  

Tabela 3: Primerjava števila posnetih mladinskih in filmov ostalih žanrov (Vir: 

Filmografija slovenskih celovečernih filmov 1931-2010) ................................... 38	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  58	  
	  

	  

10.2 Nagrade in priznanja 

Film Gremo mi po svoje je oktobra 2010 na zaključenem 13. festivalu slovenskega 

filma v Portorožu prejel nagrado občinstva. 

 

	  
Slika 3: Nagrada občinstva za celovečerni film 

Vir: Kolosej 
(http://www.kolosej.si/novice/2010/10/5/2431/) 
 
 
 
Jurij Zrnec je na 13. festivalu slovenskega filma prejel Vesno za najboljšo glavno 

moško vlogo. 

 
 

	  
Slika 4: Nagrada Vesna za najboljšo moško vlogo 

Vir: Žurnal 
(http://www.zurnal24.si/cirkuski-triumf-clanek-97094) 
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Miha Hočevar je za film Gremo mi po svoje, najbolj gledan film lanskega leta, letos 

prejel viktorja za posebne dosežke, film je bil nominiran tudi za popularne filmske 

nagrade regionalnega MTV.  

 
 

	  
Slika 5: Nagrada Viktor za posebne dosežke 

Vir: Siol 
(http://www.siol.net/trendi/avenija/dogodki/2011/03/viktorji_2010_v_zivo.as
px) 
 
 
Miha Hočevar je za film Gremo mi po svoje med drugim prejel tudi Veliko zlato rolo 

za preseženih 125. 000 gledalcev in 8 zlatih rol za vsakih 25. 000 gledalcev, ki si je 

ogledalo film. 

 
 

	  
Slika 6: Nagrada Zlata rola za preseženih 125.000 gledalcev 

Vir: Cinemania group 
(http://www.cinemania-‐
group.si/novica.asp?podrocje=2&menu=2&novica=729)	  
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Prav tako so za vloge v filmu To so gadi (Jože Bevc) priznanja prejeli naslednji 
igralci: Mila Kačič za epizodno vlogo zlato areno na filmskem festivalu v Pulju 1978. 
leta. 
 

Na tednu domačega filma leta 1977 so priznanje prejeli: Majda Potokar za igralko 

leta, nastopajoča v filmu To so gadi, Boris Cavazza za igralca leta, nastopajočega v 

filmu To so gadi in Milada Kalezič za debitantko leta, prav tako nastopajoča v filmu 

To so Gadi. 

Vir: Filmski sklad (http://www.film-‐sklad.si/)  



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  61	  
	  

	  

11  KRATEK ŽIVLJENJEPIS 

 

Rojena: 24. 9. 1987  

Kraj: Ptuj 

 

Šolanje:  

 

• 1994 - 2002 – Osnovna šola Majšperk 

• 2002 – 2006 – Gimnazija Ptuj 

• 2006 – 2011 – Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, 

računalništvo in informatiko, program Medijske komunikacije – smer RTV 

produkcija 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  62	  
	  

	  

 
 

 

 

 

	  

 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  63	  
	  

	  

	  

 
 



S l o v e n s k i 	   m l a d i n s k i 	   f i l m 	   	   S t r a n 	  |	  64	  
	  

	  

 
	  


