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Kinodvor dovoljuje in spodbuja nadaljnjo uporabo gradiva v filmsko-vzgojne namene. Veseli 

bomo vaših odzivov, poročil o uporabi, konkretnih učnih priprav na film, predlogov in 

pripomb. Gradivo je oblikovano kot pomoč staršem ali strokovnim delavcem v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah. Za vse druge uporabe nam pošljite pisno prošnjo na 

kinobalon@kinodvor.org.  

 

 

Kolofon | Film te gleda: Novi slovenski filmi za mlade o mladih ● Gradivo za učitelje in 

starše Kinobalon ● Avtorica: Ksenija Zubković ● Uredila: Barbara Kelbl ● Jezikovni pregled: 

Mojca Hudolin ● Slikovno gradivo: distributerji filmov / arhiv Kinodvora ● Izdal v elektronski 

obliki: Javni zavod Kinodvor, 2015 
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uvodna beseda 

Skoraj vsi avtorji sklopa novih slovenskih filmov so pripadniki mlade generacije, le nekaj let 

starejši od ciljnega občinstva, zato dobro poznajo aktualne problematike, ki pestijo mlade. Če 

avtorji in igralci v filmih razumejo težave mladih, lahko predpostavimo, da bo mlado občinstvo 

razumelo like, njihove težave in dvome, ter se bo lahko vživelo v zgodbe, ki jih filmi 

pripovedujejo. Da bi gledalci še lažje razumeli film in proces njegovega nastajanja, ima ta 

sklop še eno posebnost; gre namreč za slovenske filme, kar ponuja možnost srečanja s 

filmskimi ustvarjalci, ki bodo lahko delili svoje filmske izkušnje iz prve roke. 

Filmi tematizirajo najstniško ljubezen, težave odraščanja, odnose s starši, predvsem pa 

prijateljstvo in iskanje svojega mesta pod soncem v obdobju prehoda v odraslost. Obravnavajo 

tudi zahtevnejše teme, kot so smrt svojcev in prijateljev, izguba zaupanja med prijatelji, prelom 

obljube, odnos do avtoritet, odraščanje brez družine, zasvojenost z internetom in življenje v 

virtualni resničnosti, potrošništvo ter druge bodisi univerzalne bodisi aktualne teme, s katerimi 

se vsi soočamo.  

Navedeni filmi so bili posneti med letoma 2011 in 2015, nekateri ravno med nastajanjem tega 

gradiva doživljajo slovenske in mednarodne premiere. 
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Všečkana 14+ 

Dražen Štader, Slovenija, 2015, 29 min, distribucija Produkcija Studio 

 

režija Dražen Štader 

direktor fotografije Miloš Srdić 

scenarij Dražen Štader, Vita Štader 

montaža Igor Gajić 

kostumografija Nataša Lapornik 

scenografija Mateja Medvedić 

glasba Davor Herceg 

zvok Julij Zornik 

igrajo Inja Zalta, Domen Valič, Nataša Barbara Gračner, Barbara Sorčič, Brane Završan, Tadej 

Koren Šmid, Zvezdana Mlakar 

produkcija Produkcija Studio 

 

zgodba 

Sedemnajstletni Anji všečki na družbenem omrežju krojijo življenje in samopodobo, zato 

hlasta po pozornosti: obremenjena je s svojim videzom in javno podobo. Če kaj ni takoj 
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objavljeno na spletnih straneh v obliki fotografije ali posnetka, se zdi, kot da se sploh ni 

zgodilo. Ko se s svetlobno hitrostjo na spletu razširi njen intimni posnetek, postane tarča 

zgražanja in zasmehovanja sošolcev. Za posnetek izvedo celo učitelji in starši. Na svoj rojstni 

dan se odloči pozabiti na neprijetnosti in se prepustiti zabavi v nočnem klubu z najboljšo 

prijateljico Nino ter starejšim fantom Petrom, a izzove še Petrov posesivni izbruh. Višek 

usodnega večera se zgodi ob odhodu domov, ko Anja doživi nepričakovan preobrat – soočiti se 

mora z lastno samopodobo, pomenom zasebnosti, prijateljstva in ljubezni. Kakšno ceno bo 

navsezadnje morala plačati? Ali jo pred propadom lahko reši skromni sošolec, ki ga Anja ne 

jemlje resno? 

 

portret avtorja 

Dražen Štader je diplomirani filmski režiser in direktor fotografije. V času študija na AGRFT 

je za svoje filme prejel številne domače in mednarodne nagrade. Po končanem študiju je 

ustanovil lastno produkcijsko hišo Produkcija Studio, pod okriljem katere nastaja vrsta 

televizijskih, filmskih in spletnih vsebin. Kot režiser ustvarja vse od televizijskih oddaj do 

kratkih in celovečernih dokumentarnih filmov (Honeymoon 2006, Paradise TV 2009), kot 

direktor fotografije pa se prav tako podpisuje pod številne televizijske oddaje, videospote in 

oglase. 

 

iz prve roke  

»Kratki igrani film Všečkana je svojevrstno zrcalo časa, v katerem živimo. /…/ Gre za 

dinamičen in realističen prikaz trenutnega stanja družbe, duha in mladine, ki na eni strani išče 

pristen stik, izraz in dotik, na drugi pa se utaplja v svetu digitalnega, nerealnega, 

računalniškega. To je film, v katerem se bodo z lahkoto našli tako mladostniki kot njihovi 

starši. Film v sebi nosi tudi ozaveščevalno noto, saj se še kako dobro zaveda notranje stiske 

številnih današnjih mladostnikov, ki jim komentarji, opazke in všečki na družbenih omrežjih 

pomenijo vse na svetu.« 

- Dražen Štader, režiser in scenarist 

 

izhodišča za pogovor 

Film govori o aktualnih mladostniških temah: o zasebnosti v času razgaljanja na družbenih 

omrežjih, hrepenenja po pozornosti, odtujenosti, prijateljstva, odnosov v družini in iskanja 
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ljubezni. Te teme so pomembne tudi za starše in pedagoške delavce, ki zaradi generacijskih 

razlik pogosto ne vedo, kaj otroci in mladi med brskanjem po spletu počnejo. Poleg številnih 

zabavnih, informativnih in izobraževalnih vsebin ter vsebin, namenjenih sproščanju, lahko 

splet za neveščega uporabnika predstavlja past, ki ogroža njegovo zasebnost. Kljub vsej 

tehnologiji so mladi osamljeni. Kako vpliva na mlade vse več virtualnih in torej manj osebnih, 

pristnih stikov? 

Na spletu so otroci in mladi, lažje kot kadar koli prej, le nekaj »klikov« ali »všečkov« oddaljeni 

od vsebin, neprimernih za njihovo starost. Mnoge raziskave so žal pokazale, da nove 

tehnologije mladi uporabljajo za pošiljanje intimnih sporočil, fotografij in posnetkov, ki lahko 

hitro končajo v napačnih rokah. Poleg tega mladostniška popularna kultura temelji na 

vizualnem, je zelo seksualizirana, usmerjena k iskanju pozornosti in potrditve s strani 

vrstnikov, ki so na družbenih omrežjih pogosto le bežni »znanci«. 

 

Raziskovalno poročilo projekta EU Kids Online, ki sistematično proučuje uporabo spletnih 

tehnologij v 21 evropskih državah, kaže, da je Slovenija med državami z najmanj podatki o 

tem, kaj otroci in mladi počnejo na spletu in s kakšnimi specifičnimi tveganji se pri tem 

srečujejo. Primanjkljaj tovrstnih informacij v Sloveniji onemogoča oblikovanje učinkovite 

preventive in izobraževanja (dostopno na: http://www.mladinanetu.si/o_raziskavi/). 

 

Projekt Center za varnejši internet (SAFE.SI) ponuja tri glavne storitve: 

- Točko ozaveščanja o varni rabi interneta in novih tehnologij, katere namen je 

ozaveščanje ciljnih skupin o varni in odgovorni uporabi spleta in mobilne naprave.  

- Svetovalna linija za težave na spletu Tom telefon 116 111, na kateri vsak dan med 12. 

in 20. uro svetovalci odgovarjajo na vprašanja in dileme ter rešujejo zagate, povezane z 

uporabo interneta. Storitev je na voljo za otroke, mlade in njihove starše. Februarja 2013 je z 

delovanjem pričela tudi TOM klepetalnica (http://www.e-tom.si/), v kateri lahko otroci, 

mladostniki ter njihovi starši nasvete in pomoč dobijo prek spletnega klepeta. 

- Anonimna spletna prijava nezakonitih spletnih vsebin – posnetkov spolne zlorabe otrok 

(otroška pornografija) in sovražnega govora. Če na spletu naletite na tovrstne vsebine, jih lahko 

prijavite na www.spletno-oko.si.  

http://www.mladinanetu.si/o_raziskavi/
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Film spregovori tudi o resnih težavah, kot so posilstvo v zvezi ali pojav samomorilnih misli, 

kar ponuja priložnost za pogovor s strokovnjaki o teh temah ter o zelo aktualni temi 

zasvojenosti s spletom. 

 

dodatne dejavnosti 

predavanje: Všečkana – od iluminacije do kreacije 

Ob filmu Všečkana priporočamo predavanje, v katerem režiser Dražen Štader v pogovoru z 

dijaki osvetli nastajanje in kreativno zasnovo filma. K pogovoru lahko povabimo tudi druge 

filmske sodelavce.  

Teme pogovora: kaj hočem povedati in kako to povedati, kako vzpostaviti glavnega 

junaka, prostor in čas dogajanja, pomen lokacij, kostuma in barvne palete za zgodbo, 

kako govoriti s sliko in brez dialoga, delo z igralci …  

Ker gre za kratki film, je njegov ogled še toliko bolj primeren za podrobnejšo analizo filma ne 

le z vsebinske, ampak tudi z oblikovne plati, saj si ga lahko dijaki najprej pogledajo, se o njem 

pogovorijo, z režiserjem predebatirajo idejno, pripovedno in oblikovno zasnovo, nato pa 

oboroženi s tem novim védenjem in razmisleki film pogledajo še enkrat. 
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Julija in alfa Romeo 14+ 

Blaž Završnik, Slovenija, 2015, 83 min, distribucija FIVIA – Vojnik 

 

režija Blaž Završnik 

scenarij Dimitrije Vojnov, Danilo Bečković, Blaž Završnik in Andrej Zupanec 

direktor fotografije Lev Predan Kowarski 

montaža Andrej Nagode 

kostumografija Katja Hrobat 

scenografija Maja Moravec 

glasba Lukas Stepančič, Denis Jašarević 

zvok Boštjan Kačičnik 

igrajo Dario Nožić Serini, Jan Gerl Korenč, Špela Colja, Katja Škofic, Andrej Nahtigal, Ana 

Dolinar, Lena Capuder, Petra Robek 

produkcija Perfo 

 

zgodba 

Postavni gimnazijec Tilen svoji trenutni punci večer pred njenim odhodom v tujino v upanju na 

izgubo nedolžnosti priseže večno zvestobo. Tilnove želje se ne uresničijo, na videz nedolžna 
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prisega ljubezenske zvestobe pa se sprevrže v pravi čustveni vrtiljak smrti, ljubezni in urokov, 

v katerem igra pomembno vlogo njegov prijatelj Željko. Željko živi v fantazijskem svetu in ga 

je strah zbližanja z resničnimi dekleti, dokler ne spozna odštekane punce, ki jo zanimajo 

podobne stvari. Sosledje nenadnih in neprijetnih dogodkov pa Tilnu kmalu zamaje tla pod 

nogami in mu obrne svet na glavo, kar otežuje zbližanje s sošolko Saro, prijateljico iz otroštva, 

piflarko, ki pa je njegova prava ljubezen.  

 

portret avtorja  

Blaž Završnik (režiser, scenarist), rojen leta 1984 v Celju, je po diplomi iz arhitekture 

nadaljeval s študijem filmske in TV režije na AGRFT. Leta 2012 je diplomiral s kratkim 

filmom Amelia. Na AGRFT je posnel kratke filme Dotik (2009), Nad mestom se dani (2012), 

Amelia (2012) in Adagio (2013), ki so bili predvajani na mednarodnih festivalih. Za Nad 

mestom je leta 2014 je prejel vesno za najboljši kratki film. Njegov celovečerni prvenec Pot v 

raj (2014) je na Festivalu slovenskega filma prejel nagrado občinstva. 

 

zanimivosti o filmu 

Mlade igralce so avtorji filma izbirali s pomočjo avdicij na srednjih šolah po Sloveniji. Glavne 

vloge imajo tako večinoma naturščiki: Dario Nožić Serini igra Tilna, Jan Gerl Korenč 

njegovega najboljšega prijatelja Željka, Špela Colja je Sara, Tilnova sošolka in simpatija, Katja 

Škofic pa Tina. V vidnejših vlogah nastopata še Andrej Nahtigal in Ana Dolinar. 

Režiser Blaž Završnik je velik ljubitelj muzikalov, predvsem tistih iz bollywoodske produkcije. 

 

kritike 

Blaž Završnik je lani navdušil s prvencem Pot v raj, njegov drugi film Julija in alfa Romeo, 

ki prihaja v kinematografe prihodnji teden, pa je namenjen predvsem najstniškemu občinstvu, 

ki pravzaprav že dolgo ni imelo filma, namenjenega prav njemu. Završnikova romantična se 

zgleduje pri ameriških najstniških komedijah, čeprav sta osnovni scenarij napisala srbski 

scenarist in režiser Danilo Bećkovič in Dimitrije Vojnov, za naš prostor pa sta ga predelala 

Andrej Zupanc in Završnik, nastal pa je v produkciji hiše Perfo in RTV Slovenija. 

- Lejla Švabič, MMC RTV SLO 
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izhodišča za pogovor 

Kljub temu da gre za žanr romantične komedije, film Julija in alfa Romeo ponuja priložnost 

za pogovore predvsem o tistih temah, ki zanimajo mladostnike. Željko se raje prepušča 

fantazijam in erotičnim vsebinam iz revij in video posnetkov, kar je ena od značilnosti 

današnjega časa. Za del mladine so pristni stiki z vrstniki preveč stresni, bojijo se zavrnitve ali 

zasmehovanja in se zato raje umikajo v idealizirani svet umetno ustvarjenih podob igralk, 

igralcev, starlet in manekenk. Virtualna resničnost postane bolj resnična od resničnosti. Tudi na 

tem mestu lahko spregovorimo o fenomenu zasvojenosti s spletom. 

V filmu se srečamo s čustvenim izsiljevanjem s strani Tilna, ki skuša punco na vsak način 

prepričati v izgubo nedolžnosti, četudi z nepoštenimi sredstvi, kar se mu potem maščuje. V 

kolikšni meri se mladi zavedajo izsiljevanja v partnerskih skupnostih, v katerih je lahko 

spolnost bodisi sredstvo bodisi cilj izsiljevanja? Kako se upreti čustvenim izsiljevalcem? 

Pomembno vlogo v zgodbi igra domnevni urok, za katerega protagonisti verjamejo, da usodno 

vpliva na potek dogodkov. Kaj je paranormalno? Ali so znamenja, uroki, usoda, telepatija, 

jasnovidnost in podobni pojmi lahko resnični? V kakšnem odnosu je verovanje v obstoj 

paranormalnih pojavov do uradnih religij in verskih gibanj? Paranormalni pojavi in bitja se 

pogosto pojavljajo tudi v drugi filmski, televizijski in knjižni ponudbi za mlade. Kakšen odnos 

do teh vsebin imajo mladostniki? Jih privlačijo in zakaj? Kako bi druge filme in knjige s to 

tematiko primerjali s tem filmom? 

Tilen sluti, da so očetovi posli nezakoniti, vendar ga ne poskuša ustaviti – zakaj? Ali lahko 

razumete njegove razloge? Se je tudi vam že kdaj zgodilo, da ste bili razpeti med zvestobo 

bližnjim ali prijateljem na eni strani ter védenjem, kaj je prav in kaj ni, na drugi strani? Kaj 

storiti, ko vemo za nezakonito, morda celo kriminalno in nevarno dejanje? Kakšne so lahko 

posledice? 

Prijateljstva gradimo dolgo, vendar zaupanje prijateljev lahko hitro izgubimo. Sara zelo dobro 

pozna Tilna – ali je zato nezaupljiva in se ne želi prepustiti čustvom? Kaj jo prepriča, da je 

Tilen pravi zanjo? 
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dodatne dejavnosti 

Ob filmu priporočamo pogovor z režiserjem Blažem Završnikom. 

Priporočamo tudi ogled režiserjevega prejšnjega filma Pot v raj (2014) o dveh mladih, ki se 

naključno srečata in postaneta sopotnika v iskanju odgovorov na večna vprašanja smisla 

življenja, ljubezni, predanosti in žalovanja. 
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Utrip ljubezni 14+ 

Boris Petković, Slovenija, 2015, 76 min, distribucija Continental film  

 

režija, scenarij Boris Petković 

direktor fotografije Marko Brdar 

montaža Jurij Moškon 

scenografija Janez Prohinar 

glasba Blaž Celarec, Vladimir Kosovič – Doša 

zvok Borut Berden 

igrajo Jurij Gašperin, Judita Franković, Zlatan Čordić – Zlatko, Matic Klemenc, Zvezdana 

Garić, Hana Volfan 

produkcija Gustav Film, RTV Slovenija 

 

zgodba 

Nasprotja se privlačijo in le s težavo si zamislimo večje nasprotje, kot sta raper in violinistka. 

Bruno je mladi raper, ki se pripravlja na svoj prvi koncert, Nina pa perspektivna violinistka, 

študentka klasične glasbe. Bruno živi v predmestju, njegovo življenje sta glasba in druženje s 

prijatelji in člani benda ter risanje grafitov. Da lahko preživi sebe in staro teto, za katero skrbi, 

dela honorarno kot maser. Ko se nekega večera z Nino srečata v klubu, je Bruno takoj očaran 

nad njeno lepoto in igranjem violine. Z vso močjo se trudi osvojiti njeno srce. Najprej zadržana 
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Nina se počasi vda in mora si priznati, da ji je mladi glasbenik zelo všeč. A kmalu na dan 

privrejo tudi razlike med njima. Njun odnos dodatno zaplete neposrečen nesporazum, zaradi 

katerega Nina sklene, da bo zapustila Ljubljano in se vrnila v Zagreb. Hkrati pa Brunovega 

prijatelja napadajo neznani nasilneži ter pristane v bolnišnici. Bosta Bruno in Nina na krilih 

ljubezni premagala vse razlike in težave? Bosta s pomočjo glasbe našla skupni jezik? 

 

portret avtorja 

Boris Petkovič (rojen leta 1971 v Zenici) je končal Fakulteto za pomorstvo in promet v 

Portorožu, leta 2005 pa diplomiral iz filmske režije na pariški filmski šoli EICAR, kjer je tri 

leta tudi poučeval. Trenutno živi v Ljubljani in dela kot svobodni filmski režiser. 

Je avtor igranih filmov Naprej (1998, kratki), Director's Cut (2001, kratki), Sstress (2003, 

kratki), Touche (2004, kratki), Desperado tonic (2004, celovečerni omnibus skupaj z Varjo 

Močnik, Hanno A.W. Slak in Zoranom Živulovičem), paris.love (2007, celovečerni), Volilni 

molk (2009, kratki) in dokumentnih filmov Meje mojega sveta (2003), Hudičeva kolonija 

(2005), Po noči, Svit (2008), 100% Luksuz (2008), Romski sosed (2009) in V letu hip hopa 

(2011). 

 

zanimivosti o filmu 

Film je svetovno premiero doživel letos avgusta na filmskem festivalu v Sarajevu. 

V filmu nastopa raper Zlatko, slišimo lahko klasično glasbo J. S. Bacha, W. A. Mozarta ob 

boku z rap in hip hop glasbo. 

Kot klubski plesalci in statisti so nastopili plesalci Plesne šole in šole solo petja Bast iz 

Ljubljane. 

 

izhodišča za pogovor 

Prijatelje pogosto povezuje pripadnost določeni subkulturi. Pripadniki ene subkulture poslušajo 

enako glasbo, se podobno oblačijo, hodijo v točno določene klube ali bare. Pogosto nimamo 

stika s tistimi, ki se razlikujejo od naše skupine, zato jih nimamo priložnosti spoznati ter se o 

njihovi skupini kaj naučiti. Ali je pripadnost določeni skupini, subkulturi ali drugi družbeni 
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skupini dejansko pomembna? Ali se lahko družijo, prijateljujejo in se zaljubljajo pripadniki 

različnih skupin in kultur? 

Kaj se lahko naučimo od tistih, ki so pripadniki druge družbene skupine, in kaj se oni lahko 

naučijo od nas? 

Kakšen je vaš odnos do glasbenih zvrsti in subkultur, ki so prikazane v filmu? Katere so vam 

bliže in katere manj? Kaj vam pomeni glasba? Kakšno glasbo najraje poslušate? Ali se tudi 

oblačite v slogu glasbenih zvezdnikov, ki so vam všeč? Ali imate svojo glasbeno skupino, ste 

že kdaj imeli koncert? Poslušajo vaši prijatelji podobno glasbo kot vi, je ta pomemben dejavnik 

pri izboru prijatelja, družbe? 

Bruno se na nasilje odzove z rapanjem, tudi Nino osvaja s pomočjo verzov. Nekoč so pesniki 

dvorili svojim ljubljenim, tako da so jim pisali in peli. Kakšno vlogo ima danes umetnost pri 

spoznavanju med mladimi? Še vedno večina popularnih pesmi, ki jih poslušamo, govori o 

ljubezni in poskusih osvojiti srce ljubljene osebe. Kako mladi danes izpovedujejo svoje 

občutke – v času mobilnih sporočil, e-pošte, družbenih omrežij in 140 znakov, ki jih v objavi 

dovoljuje twitter? 

Kako ste doživeli ljubezensko zgodbo v filmu? Kako se je videlo, da sta si všeč? Kaj je bilo po 

vašem mnenju krivo za razdor med njima? Ali lahko za nesporazum obtožimo le enega od 

njiju? Kako bi vi ravnali na njunem mestu? Zakaj Brunovi prijatelji ne morejo sprejeti njegove 

punce?  

 

dodatne dejavnosti 

Ob filmu priporočamo pogovor z režiserjem Borisom Petkovičem. 

Priporočamo tudi ogled režiserjevega filma V letu hip hopa (2011), ki obravnava rap glasbo v 

Sloveniji. Film je bil na voljo za oglede tudi v Šolskem Kinobalonu in je bil dobro sprejet med 

učenci (zadnja triada OŠ in dijaki), o njem pa smo pripravili tudi pedagoško gradivo, ki ga 

najdete na naši spletni strani http://www.kinodvor.org/media/v_letu_hip-hopa_pg.pdf.  

 

http://www.kinodvor.org/media/v_letu_hip-hopa_pg.pdf
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Vloga za Emo 13+ 

Alen Pavšar, Slovenija, 2014, 93 min, distribucija Constantin Film  

 

režija, montaža Alen Pavšar 

scenarij Mateja Zorko 

direktor fotografije Simon Gosnik 

kostumografija Vladimira Skale 

glasba Tim Žibrat, Danilo Kapel 

zvok Miha Rudolf 

igrajo Lara Safran, Tina Gorenjak, Alida Bevk, Vojko Belšak, Rok Vihar, Blaž Setnikar, 

Slavica Mikač, Jan Pušavec, Zlatko Čordić – Zlatko, Smiljan Mori in Manca Košir 

produkcija Almedia 

 

zgodba 

Tako kot vsi njeni vrstniki ima Ema številne težave z vprašanjem, kdo je in kaj hoče. Šola je ne 

zanima in ji trenutno ne gre najbolje od rok, čeprav je bila prej odličnjakinja, nima pravih 

prijateljev, ne razume se s starši. Ne ve, kam bi se umestila in kaj bi v življenju počela. Ko 

opravi avdicijo za novinarko šolske televizije, se zdi, da je končno našla svoj prostor pod 

soncem. Toda delo voditeljice in urednice ni tako idilično, kot se je zdelo na začetku, 
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televizijski svet ima svoja pravila in je lahko zelo neusmiljen. Ali se bo Ema znašla v novi 

vlogi?  

 

portret avtorja 

Alen Pavšar se je rodil v Celju leta 1987. Prvo nagrado na študentskem filmskem festivalu je 

prejel za kratki film Switchback. Njegov prvi celovečerec “Popolno, 2006” je bil prikazan na 

mednarodnem filmskem festival Filofest leta 2007 in je prejel nagrado za najboljšo igro in 

najboljši film. Leta 2009 je s kratkim filmom »Kaos« diplomiral na Akademiji za multimedije 

v Ljubljani. Že med študijem je ustanovil svoje podjetje, s katerim je produciral različne video 

projekte. Leta 2010 je začel delati na srednji šoli za strojništvo, mehatroniko in medije, kjer še 

danes izobražuje dijake za področje snemanja in montaže. Režiral je tudi več glasbenih in 

predstavitvenih videov. 

 

zanimivosti o filmu 

Film Vloga za Emo je bil najbolj gledan slovenski film leta 2014. Do konca decembra si ga je 

namreč ogledalo več kot 29.000 gledalcev. 

Film je nastajal v tesnem sodelovanju z dijaki Šolskega centra Celje. Dijaki so preživeli poletne 

počitnice na snemanju, kjer so se učili iz praktičnih izkušenj. Vsak profesionalni član ekipe je 

imel ob sebi dva mlada asistenta, snemanje je bilo zato tudi izobraževanje. 

Scenarij za film je nastal po knjigi Motivakcija za mlade avtorjev Mateje Zorko in Smiljana 

Morija. 

 

iz prve roke 

»Nad številom gledalcev nisem presenečena, saj gre za fantastičen film s sodobno zgodbo, s 

katero se gledalci lahko identificirajo, z odlično režijo, glasbo, fotografijo in ne nazadnje s 

čudovitimi, talentiranimi, mladimi igralci, ki smo jih bili do sedaj vajeni le v dobrih ameriških 

mladostniških filmih. Videti film Vloga za Emo v kinu je prava čustvena bomba, ki te napolni s 

pozitivnimi čustvi, pogumom in voljo.« 

- Tina Gorenjak (v filmu je odigrala vlogo profesorice Uhanarke) 
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»Vloga za Emo, ta živ, oj, kako zelo živ in aktualen film za mlade in njihove starše, je že v 

mnogih kinematografih! Vreden je ogleda. Ker je to film, ki zares vidi. Vidi mlade v njihovih 

stiskah, a jih gleda z zaupanjem, da bodo zmogli iz njih, da bodo zrasli v odgovorne in 

radostne ljudi. Gledalec občuti entuziastično energijo mladih, s katero je film narejen. 

Pozitivne energije prebijejo čas in prostor in film Vloga za Emo je nabit prav s tako energijo.« 

- Manca Košir (v filmu je odigrala samo sebe) 

 

kritike 

»Zgodba o sanjah, pogumu, vztrajnosti … kot takšno so jo za svojo vzeli tudi v številnih šolah. 

/../ Za režiserja Alena Pavšarja je to prvenec in že s prvim filmom je naredil več kot marsikdo v 

vsej svoji karieri.« 

- 24ur.com 

 

Film je dosegel velik uspeh pri gledalcih, navajamo nekaj citatov: 

»Čudovit film z odlično zasedbo. Ima toliko pomembnih sporočil za mlade, da menim, da bi si 

ga moralo ogledati čim več mladih skupaj s starši. Mislim, da je ta film eno čudovito sporočilo 

mladim, naj ne obupajo in iz vsake situacije potegnejo najboljše, za starše pa, kako pomembno 

je navezati stik z otroki in se pogovarjati z njimi, čeprav se to včasih zdi nemogoče ... Toplo 

priporočam.« 

»Film je odličen. Poln čustev in najstniških prigod. Komaj sem čakala, da si ga ogledam, in po 

koncu sem bila čisto presenečena. Odličen film in vredno si ga je ogledati.« 

 

izhodišča za pogovor 

Film odpira številne teme za pogovor; predvsem tiste, ki se porajajo odraščajočemu človeku in 

se nanašajo na priljubljenost pri vrstnikih, iskanje prave ljubezni in prijateljstva, odnose s starši 

in učitelji ter predvsem na odnos posameznika do samega sebe, na iskanje lastne identitete. 

Posebna zanimivost filma Vloga za Emo je, da so pri produkciji sodelovali dijaki. Kako je 

torej snemati celovečerni film, kako poteka izbor glavnih igralcev in filmske ekipe? Kaj so 
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osnovni pojmi, ki jih mora poznati nekdo, ki želi posneti film? Kdo sestavlja filmsko ekipo; 

direktor fotografije, režiser, snemalec, montažer – kdo kaj počne in kakšna je njegova vloga pri 

snemanju filma? 

Kako se mladi odločijo za določen poklic? Kaj je pomembno pri odločanju, kdo jim lahko pri 

tem pomaga? 

Kako sta se Emina starša odzvala na novico o televizijski oddaji? Ste opazili razlike v 

odzivanju? Zakaj menite, da sta se starša tako odzvala? Kaj starša vesta o Eminih težavah, o 

njenih interesih, jo podpirata? Ali lahko rečeta, da ima Ema dober odnos starši, kljub temu da 

se v filmu sprva zdi, da se ne razumejo? Kakšna je vloga mentorice pri Eminem uspehu? Kako 

ste doživeli odziv mentorice na izgubo posnetka? Ali se vam zdi njen odziv pravičen, 

premišljen? Zakaj se je tako odzvala? Ema postane veliko bolj samozavestna, ko odkrije, kaj jo 

v življenju zanima in veseli. Ali ste tudi vi doživeli kaj podobnega, ste se začeli ukvarjati s 

športom ali prostočasno dejavnostjo in ste se nenadoma spremenili, spoznali nove prijatelje, 

postali bolj samozavestni? Kakšno vlogo ima prijateljica Taja pri Emini preobrazbi? Kakšen se 

vam zdi konec, ki razkrije nekaj skrivnosti o Emini družini? Ali lahko razumete Emin odziv na 

veliko novico? Kako bi se vi odzvali, bi sprejeli ponudbo in priložnost, da se preselite v 

Avstralijo in začnete znova? 

 

dodatne dejavnosti 

Ob ogledu filma Vloga za Emo priporočamo pogovor z režiserjem Alenom Pavšarjem, 

scenaristko Matejo Zorko in drugimi člani ustvarjalne ekipe o tem, kako je film nastajal in kaj 

vse je potrebno za uresničitev »filmskih sanj«. Pogovor je še posebej primeren za filmske 

krožke oziroma skupine mladih, ki bi radi pogledali v zakulisje nastajanja filma in se morda 

tudi sami preizkusili kot filmski ustvarjalci. 
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Zapelji me 16+ 

Marko Šantić, Slovenija, 2013, 89 min, distribucija Karantanija cinemas 

 

režija, scenarij Marko Šantić 

direktor fotografije Marko Kočevar 

montaža Jurij Moškon 

kostumografija Marko Jenko 

scenografija Marko Juratovec 

glasba Davor Herceg 

zvok Samo Kozlevčar 

igrajo Janko Mandić, Nina Rakovec, Dario Varga, Primož Pirnat, Peter Musevski, Nataša 

Barbara Gračner, Gregor Zorc, Ljerka Belak, Maja Gal Štromar 

produkcija RTV Slovenija 

 

zgodba 

Luka po odhodu iz mladinskega doma vstopa v novo življenjsko obdobje. Potem ko ga je 

mama zapustila, je bil dom njegovo edino zatočišče, vendar mora zdaj, ko je postal polnoleten, 

poskrbeti sam zase. Najame sobico pri precej vsiljivi gospe in se zaposli v tovarni mesnih 

izdelkov. Tam spozna prikupno Ajdo, v katero se zaljubi. Toda preteklost in spomini na 

otroštvo mu ne dajo miru; želi izvedeti, kje je pokopan njegov oče. Svojo skrivnost pa ima tudi 
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Ajda. Medtem ko išče odgovore iz preteklosti, odkrije pretresljivo družinsko skrivnost. Edino 

uteho najde v ljubezni do Ajde, ona pa pred njim skriva svoje prave občutke in vzroke svojih 

težav. 

Zapelji me je zgodba o mladih ljudeh, ki sta prepuščena sama sebi, edino zavetje pa najdeta 

drug v drugem, vendar ju življenje pogosto vleče na nasprotne strani. 

 

portret avtorja  

Marko Šantić je bil rojen v Splitu leta 1983. Na AGRFT v Ljubljani je diplomiral leta 2008. V 

času študija je posnel dva kratka igrana filma Srečno pot Nedim (leto) in Luknja (leto), oba 

sta bila prikazana na številnih svetovnih filmskih festivalih in bila večkrat nagrajena. Srečno 

pot Nedim je bil nominiran za nagrado Evropske filmske akademije, prejel je glavno nagrado 

za kratki film na Sarajevskem filmskem festivalu, glavno študentsko nagrado na Tribeca film 

festivalu in nagrado za debitanta na Dnevih hrvaškega filma. Za film Luknja je na 

Sarajevskem filmskem festivalu dobil posebno priznanje žirije ter zmagal na festivalu 

evropskih filmskih šol v Bologni v kategoriji kratkega filma. Leta 2009 je posnel kratki film 

Nič osebnega in zanj na Dnevih hrvaškega filma leta 2010 prejel nagrado za najboljšo režijo. 

Film Zapelji me je njegov celovečerni prvenec, za katerega je leta 2013 na Festivalu 

slovenskega filma prejel vesno za najboljšo režijo. 

 

iz prve roke 

»Včasih je težko vzeti usodo v svoje roke in mladim se danes res pogosto očita, da so preveč 

pasivni. So pa tudi takšni, ki so zelo aktivni. Take junake sem hotel v svojem filmu. Zdelo se mi 

je, da takšni tudi bolj pritegnejo gledalca in ga povlečejo v zgodbo.« 

- režiser filma Marko Šantić 

 

zanimivosti o filmu 

Na 16. Festivalu slovenskega filma je prejel vesno za najboljšo režijo, bil je tudi slovenski 

kandidat za nominacijo za tujejezičnega oskarja. Žirija Društva slovenskih filmskih 

ustvarjalcev, ki je film izbrala za slovenskega kandidata, je zapisala, da gre za »imeniten 

primerek malega evropskega filma, ki v nobenem trenutku ne želi biti velik, pa to vendarle je. 
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Zadene globoko (…) in premakne. Odlična režija, odlična igra, večplastni liki. Film, ki lahko 

pride blizu (…) tudi nominaciji. Lahko smo ponosni nanj.« 

Razglašen je bil za najboljši film na SEEfest v Los Angelesu leta 2014, istega leta je bil 

nominiran za Prix Geneve Europa, prejel pa je tudi posebno omembo žirije na Filmskem 

festivalu v Varšavi. 

Scenarij je nastal po motivih romana Gosposka, meter si ozka pisatelja Orlanda Uršiča. 

 

kritike 

“Celovečerni prvenec zapelje z dihajočo realistično reprezentacijo odraščanja v 

disfunkcionalnih družinah /…/ ne nazadnje izrisujoč tudi portret neke generacije – generacije, 

ki so jo tisti, ki bi morali zanjo poskrbeti, pustili na cedilu.” 

 – Nina Cvar, Ekran 

 

»Mladi Marko Šantić, ki je stroko očaral že z enim svojih prvih študentskih filmov, Srečno pot 

Nedim iz leta 2006 (osvojil je srce Sarajeva), kmalu zatem pa še z Luknjo (najboljši študentski 

film v Bologni leta 2007), je s svojim celovečernim igranim prvencem ustvaril presenetljivo 

zrelo in zahtevno delo. Zapelji me namreč odkrito in pogumno spregovori o problematiki tistih 

mladih, ki prihajajo iz uničenega ali disfunkcionalnega družinskega okolja /.../. Pri tem pa 

kritično ošvrkne še številne druge anomalije v sodobni slovenski družbi.« 

- Denis Valič in Špela Barlič, Pogledi 

 

izhodišča za pogovor 

Nekateri mladi so prisiljeni odrasti zelo zgodaj, v kar jih lahko prisilijo življenjske okoliščine. 

Z zgodbo 19-letnega Luka spoznavamo pritiske okolja, ki jih med odraščanjem doživljajo 

mladostniki. Čeprav se zahteve po njihovi odgovornosti s strani družbe povečujejo, jim ta v 

zameno ne nudi nobene zaščite. Zakaj mora Luka po devetih letih zapustiti dom? Prijatelji mu 

pripravijo zabavo, vendar gre v bistvu za situacijo, ki namesto veselja vzbuja skrb. Ali si lahko 

predstavljate, da bi se sami znašli v podobni situaciji – da si morate takoj po srednji šoli 
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poiskati službo in živeti čisto sami, brez družine in prijateljev? Kako bi se vi odzvali v nevarni 

situaciji na delovnem mestu, med nasilnimi sodelavci? 

Film v ospredje postavlja pomen družine, ki ne zmore več nuditi varnosti in solidarne 

povezanosti posameznih članov.  

Luka je odraščal brez družine; edino družino, ki jo pozna – tisto iz doma za mladostnike – pa 

mora zapustiti. Kakšna je vloga družine pri odraščanju in osamosvajanju otrok? Kakšna je 

usoda otrok, ki jih starši iz takega ali drugačnega razloga zapustijo? Pogosto lahko preberemo, 

da je družina osnovna enota človeške družbe. Zakaj? Kakšne so družbene funkcije družine 

(reproduktivna, socializacijska, ekonomska, emocionalna)? Zakaj želi Luka razvozlati 

družinsko skrivnost? Kaj pričakuje od srečanja z očetom in njegovo novo družino? Ali lahko 

razumemo tudi njegovo mamo? Oba glavna lika, Luka in Ajda, imata težave zaradi odnosa z 

očetom. Lahko primerjate ti dve izkušnji? Luka hrepeni po pristnem ljubezenskem odnosu, 

Ajda se želi zabavati in uživati v spolnosti. To spreobrača uveljavljen stereotip o fantih in 

puncah. Komentirajte. 

Poznamo tudi rejniške družine. Kakšne vse tipe družin poznamo; v čem so si podobne, v čem 

se razlikujejo? Kdo vse poleg staršev sodeluje v vzgoji otroka? Ali so otroci in mladi lahko bolj 

navezani na nekoga, ki ni družinski član, kot pa na svoje sorodnike in svojce?  

 

dodatne dejavnosti 

Ob filmu priporočamo pogovor z režiserjem Markom Šantićem. 
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Razredni sovražnik 15+ 

Rok Biček, Slovenija, 2013, 112 min, distribucija FIVIA – Vojnik 

 

režija Rok Biček 

scenarij Nejc Gazvoda, Rok Biček, Janez Lapajne 

direktor fotografije Fabio Stoll 

montaža Janez Lapajne, Rok Biček 

kostumografija Bistra Borak 

scenografija Danijel Modrej 

glasba Frederic Chopin 

zvok Julij Zornik 

igrajo Igor Samobor, Nataša Barbara Gračner, Voranc Boh, Tjaša Železnik, Maša Derganc, 

Robert Prebil 

produkcija Triglav Film 

 

zgodba 

Vznemirljiv in kompleksen prvenec Roka Bička. S prihodom novega učitelja nemščine, ki 

zamenja priljubljeno in razumevajočo učiteljico Nušo, se odnosi v razredu zaostrijo. Učitelj 

uvaja nove metode poučevanja, poskuša uvesti disciplino, od dijakov zahteva veliko mero 
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odgovornosti. Ko ena od učenk naredi samomor, sošolci obtožijo učitelja, da je odgovoren za 

njeno smrt. Gimnazijski razred predstavlja malo vesolje, skozi prizmo razreda gledalci dobijo 

vpogled v celotno družbo in kompleksne medčloveške odnose. Učitelj je v njihovih očeh 

predstavnik sistema, dijaki se sistemu že po inerciji upirajo, dokler se njihov upor ne sesede 

sam vase. 

Scenarij je nastal na podlagi resnične zgodbe z gimnazije, ki jo je obiskoval Rok Biček. 

 

portret avtorja  

Rok Biček je bil rojen leta 1985 v Novem Mestu, kjer je obiskoval gimnazijo, potem se je 

vpisal na ljubljansko AGRFT. Najprej je nameraval vpisati študij igre, a se je nato odločil za 

poklic filmskega režiserja. Trenutno ustvarja dokumentarni film o družini, za katerega je 

napisal tudi scenarij. Razredni sovražnik je njegov celovečerni prvenec, pred tem je posnel 

nekaj kratkih študentskih filmov, med drugim tudi Lov na race (2010), ki ga je za predvajanje 

odkupila mednarodna televizijska mreža ARTE. 

 

zanimivosti o filmu 

Film je premiero doživel na Mednarodnem filmskem festivalu v Benetkah, na katerem je prejel 

nagrado FEDEORA v sklopu Mednarodnega tedna kritike. Osvojil je osem nagrad na Festivalu 

slovenskega filma v Portorožu, prebil pa se je tudi med tri finaliste za nagrado LUX. 

Snemanje filma je, z izjemo enega prizora, potekalo na Gimnaziji Novo mesto. To gimnazijo 

sta obiskovala tako režiser Rok Biček kot soscenarist Nejc Gazvoda. 

V vlogah staršev so v prizoru z roditeljskim sestankom nastopili tudi nekateri resnični starši in 

sorodniki mladih igralcev. 

 

kritike 

»Razredni sovražnik [je] ne samo eden najbolj navdušujočih prvencev zadnjih nekaj let, pač 

pa tudi eno najbolj kompleksnih in dovršenih del sodobnega slovenskega filma.« 

- Denis Valič, Radio Ars 
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»Slovenija je dobila svoj film o mladinskem uporu, ki bo verjetno postal klasika.« 

- Andrej Gustinčič, MMC RTV SLO 

 

»/…/ neverjetno pronicljiva obdukcija najstniške psihe in mentalitete množice, metafora 

družbenega upora in slogovno premišljena filmska sonata v odtenkih hladne modrine.« 

- Ana Jurc, 'Filmi leta 2013', MMC RTV SLO 

 

izhodišča za pogovor 

Vloga učitelja in avtoritete se spreminjata; pogosto slišimo, kako učitelji danes nimajo več 

učinkovitih vzvodov za spopad z nasiljem v šolskih klopeh. Učitelj Robert Zupan pristopi k 

učencem s pozicije avtoritete, vendar jih dejansko obravnava kot odrasle in pričakuje, da se 

bodo tako tudi obnašali. Razred se odzove z uporom. Na čem temelji avtoriteta učitelja? 

Kakšne so njegove metode dela? 

Film spregovori tudi o samomoru, temi, ki je pogosto tabu. Nekoč so bili tisti, ki so naredili 

samomor ali so to poskusili, s strani družbe izobčeni, tudi po smrti. Po samomoru bližnjega, v 

tem primeru sošolke in prijateljice, se pojavljajo številna vprašanja, na katera je skoraj 

nemogoče najti pravi odgovor. Raziskave kažejo, da pri samomoru najpogosteje ne gre za 

impulzivno dejanje, da torej ni posledica le enega razloga ali dogodka. Toda če se posameznik 

znajde v stiski, lahko hitreje sprejme samomor kot v tistem trenutku edino mogočo rešitev. 

Zato je treba posebno pozornost nameniti osebam v stiski, opozarjajo na spletni postaji za 

razumevanje samomora http://zivziv.si. Živ?Živ! je spletna postaja, kjer o duševnem zdravju in 

samomoru pišejo strokovnjaki iz Slovenskega centra za raziskovanje samomora. Stran ponuja 

stičišče informacij, raziskav in preventivnih programov. Pomoč za mlade v stiski je na voljo 

tudi na spletni strani www.tosemjaz.net. 

Tema smrti, izgube svojca, je prisotna tudi skozi lik dijaka Luke, ki mu je pred kratkim umrla 

mati in se s tem težko spoprijema. 
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dodatne dejavnosti 

Ob filmu priporočamo pogovor z režiserjem Rokom Bičkom. 

Več o filmu Razredni sovražnik, intervju z avtorjem in tudi podrobnejša izhodišča za 

pogovor najdete v pedagoškem gradivu Razredni sovražnik (avtorica Petra Gajžler), ki je 

bilo pripravljeno posebej za ta film in ga najdete na naši spletni strani: 

http://www.kinodvor.org/kinobalon/gradiva-za-ucitelje-in-starse/. 

 

 

http://www.kinodvor.org/kinobalon/gradiva-za-ucitelje-in-starse/
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Izlet 14+ 

Nejc Gazvoda, Slovenija, 2011, 85 min, distribucija Continental film  

 

režija, scenarij Nejc Gazvoda 

direktor fotografije Marko Brdar 

montaža Nejc Gazvoda, Janez Lapajne 

kostumografija Nadja Bedjanič 

scenografija Nejc Gazvoda, Simon Repnik, Sandra Ržen 

glasba New Wave Syria 

zvok Julij Zornik 

igrajo Nina Rakovec, Jure Henigman, Luka Cimprič 

produkcija Perfo 

 

zgodba 

Trije prijatelji in nekdanji sošolci se odpravijo na nekajdnevni izlet na morje. Med potjo 

preizkušajo sebe in meje svojega prijateljstva. Razlike, ki so od nekdaj obstajale med njimi, se 

pokažejo in začnejo poglabljati. Gregor je poklicni vojak, ki je prišel z misije in po dopustu 

odhaja na naslednjo. Andrej se, tako kot iz vseh drugih stvari, nenehno norčuje iz svoje 
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istospolne usmerjenosti, dokler ne izve resnice o dogodku iz srednje šole, ki si ga je zmeraj 

drugače razlagal. Živin odnos do Gregorja niha med prijateljstvom in simpatijo, pred fantoma 

pa skriva še eno veliko skrivnost. Življenje jih bo odneslo na različne strani, izlet na morje je 

morda zadnji poskus obujanja brezskrbnih srednješolskih časov: simbolizira konec mladosti. 

Generacijski film ceste, ki na preprost in nepretenciozen način spregovori o pomembnih 

stvareh – o odraščanju, prijateljstvu in ljubezni ter o težavah, ki jih prinaša vstop v svet 

odraslih. Film o iščoči se generaciji, ki ne najde svojega mesta v razdrobljenem svetu, je posnet 

po kratki zgodbi Nejca Gazvode, ki je film tudi režiral.  

 

portret avtorja  

Nejc Gazvoda je pisatelj, režiser in scenarist, rojen leta 1985. Njegov študentski film je Bordo 

rdeča (2007), diplomski film pa Skrbnik (2008). Pri predmetu TV režija je režiral študijsko 

TV-dramo Kot dva polža (2007) in diplomsko TV-dramo Merica sreče (2008), za katero je 

prejel akademijsko Prešernovo nagrado. Za scenarij za kratek film z naslovom Čisto lahko je 

prejel Grossmanovo nagrado. Leta 2011 je doživel premiero njegov celovečerni prvenec Izlet. 

Leta 2013 je posnel svoj drugi celovečerec z naslovom Dvojina. 

Nejc Gazvoda se v svojih literarnih in filmskih delih na prvoosebni način ukvarja s 

problematiko vrstnikov in upravičeno velja za glas svoje “izgubljene” generacije. 

Kot gimnazijec je napisal zbirko kratkih zgodb Vevericam nič ne uide, ki je bila leta 2004 

nominirana za najboljši literarni prvenec. Zanjo je prejel nagrado zlata ptica Liberalne 

akademije 2005 in nagrado za najboljšo zbirko kratke proze, Dnevnikovo fabulo 2006. 

Naslednje leto je izdal roman Camera obscura, ki je bil nominiran za nagrado kresnik za 

najboljši roman, za njim pa še zbirko kratkih zgodb z naslovom Fasunga (2008). Istega leta je 

izšel tudi njegov roman Sanjajo tisti, ki preveč spijo, leta 2009 pa še roman V petek so 

sporočili, da bo v nedeljo konec sveta.  

Leta 2014 je premiero doživela predstava Divjad, ki jo je Nejc Gazvoda napisal in režiral za 

ljubljanski Mini teater. 
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iz prve roke 

»Bistvo filma je zgodba o prijateljstvu, k tej osnovni temi sem mimogrede priključil še kritiko 

sveta, v katerem živimo. Bistveno je, kaj se zgodi med glavnimi akterji. Mi ne živimo v idejah in 

političnih parolah, na bančnih trgih in v sistemskih ureditvah, živimo skupaj. Med seboj se 

zaljubljamo, se tepemo, se sovražimo, se obožujemo, smo prijatelji. Zato imam rad umetnost. 

Dotakne se me v človeškem smislu in, hvala bogu, obenem je in ni ločena od tega sveta.« 

 

»V trenutku, ko igralec dobi stas in glas, je drugačen kot na papirju, tudi če si ga predstavljaš 

že takrat, ko pišeš scenarij. Živi na svoj način. Ravno zato so filmi tako zanimivi.« 

 

»Film sem posnel praktično iz glave, sicer sem imel narejeno nekakšno provizorično snemalno 

knjigo, ampak pri taki produkciji moraš biti predvsem iznajdljiv in nor, film moraš poznati do 

obisti.« 

- Nejc Gazvoda 

 

zanimivosti o filmu 

Leta 2011 je prejel kar sedem nagrad na Festivalu slovenskega filma v Portorožu. Prejel je tudi 

nagrado občinstva na festivalu v Sarajevu ter še nekaj mednarodnih nagrad. 

Glasbo za film in video spot Let It Out je ustvarila slovenska alternativna skupina New Wave 

Syria. 

 

kritike 

»V celoti je Izlet /…/ prvenec, kakršen prvenec mora biti: dovolj inovativen, dovolj 

'nepravilen', dovolj pretenciozen in nepretenciozen obenem, dovolj jezen, igralsko zelo svež in 

– to je morda najpomembnejše – dovolj generacijski.« 

- Ženja Leiler, Pogledi 

»Po malem so evforični, po malem tesnobni, po malem zbegani, po malem cinični, po malem 

drug pred drugim skrivajo svoje neuspehe, svoje frustracije, svoje travme in svoje skrivnosti, 

toda le v gibanju lahko ujamejo to, kar jih je držalo skupaj. /…/ V deželi, v kateri ni več stvari, 

za katero bi se bilo vredno boriti, tako sami postanejo stvar, za katero se je vredno boriti. 

ZA+« 

- Marcel Štefančič jr., Mladina 
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»Gazvoda /…/ se je z Izletom prelevil v za slovenske razmere prvovrstnega vizualca, z vsem 

spoštovanjem do igralske ekipe, ki je na platno nedvomno prinesla dobršen del svojega 

lastnega osebnega značaja. Izlet je film, ki iz enega najbolj rudimentarnih motivičnih 

nastavkov pokaže, kako se s piljenjem te skromne osnove lahko iztisne narativni in produkcijski 

maksimum.« 

- Matic Majcen, Ekran 

 

»Prepričljivo narejen, dramatičen film ceste z bogato zgodbo o poletnem prijateljstvu, 

obsojenem na preizkušnjo in razdor. Celovečerni prvenec Nejca Gazvode poganjajo tri močne 

glavne vloge in spretna uporaba lokacij. Vsi, Nina Rakovec, Luka Cimprič in Jure Henigman, 

so impresivni.« 

- Mark Adams, Screen Daily  

 

izhodišča za pogovor 

Dejstvo je, da mladi odraščajo kasneje. Generacijo ali dve prej se niso soočali z vakuumom, v 

katerega so porinjeni liki v filmu Izlet. Še nekaj generacij nazaj se nihče ni ukvarjal z vprašanji 

mladosti, odraščanja, pubertete in adolescence; življenje je potekalo v povsem drugem ritmu, 

šele v moderni dobi je prišlo do družbenega konstrukta mladosti. Nekoč je veljalo, da je tisti, ki 

konča srednjo šolo, preprosto odrasel. Tudi poklicno in zasebno življenje je bilo v veliki meri 

vnaprej določeno. Danes je prehod v odraslost še toliko bolj stresen zaradi ekonomske 

negotovosti in težav na trgu dela. Vprašanje je, kaj mlade čaka po koncu šolanja, kam naj se 

usmerijo? S čim naj se ukvarjajo, kje leži njihova prihodnost? Kako se v spremenjenih 

družbenih razmerah spreminja proces odraščanja? Zaradi poudarjenega individualizma in na 

videz neskončnih možnosti izbire so mladi pod ogromnim pritiskom – nenehno morajo izbirati 

in opraviti dobre, pravilne izbire, ki jih bodo spremljale vse življenje. Ali smo individualno 

odgovorni za ustvarjanje svoje biografije? Družba, predvsem množični mediji, ustvarja podobo 

idealizirane, brezskrbne mladosti, mladi se hkrati soočajo s številnimi dvomi, vprašanji in 

težavami ter z nezmožnostjo doseči iluzijo, ki jo ustvarja sodobna družba. 

Socialna psihologinja Mirjana Ule govori o fenomenih kot so jo-jo generacija in oblika 

partnerske skupnosti, znana kot »living apart together« ali t. i. vikend partnerstvo, partnerstvo v 

prostem času. To je samo eden od fenomenov, ki so posledica podaljšane mladosti. Mladost ni 
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zdaj podaljšana le na obdobje študija, podaljšuje se še v 30. leta, saj številni mladi še zelo 

pozno v odraslost živijo pri starših. 

 

Nejc Gazvoda v svojih delih pogosto govori o »izgubljeni generaciji«, generaciji mladih, ki ne 

vedo, kakšna prihodnost jih čaka, generaciji mladih, ki bo živela slabše, kot so živeli njihovi 

starši. Hkrati prihaja do paradoksa, saj gre za generacije, ki jim je vse dovoljeno, so najbolj 

povezane z dogodki v svetu, najbolj mobilne in najizraziteje potrošniške. 

Kako ste doživeli zgodbo in like? Kam se trije prijatelji odpravijo, kaj iščejo, zakaj? Kaj jih 

združuje, kaj pa jih loči? Ali si jih lahko predstavljate nekaj let mlajše, med šolanjem? Kaj pa v 

prihodnosti, kaj se vam zdi, da jih čaka? Ali bodo še prijateljevali? Kaj bodo delali, kje bodo 

živeli? Zakaj se prijatelji včasih oddaljijo, zakaj se razidejo? Se vam zdi, da so bili med izletom 

drug do drugega preveč odkriti? Ali premalo? 

V luči Gregorjeve misije v tujini se odpira tema sodelovanja v vojaških misijah, v globalnih 

vojnah, ki imajo za posledico begunske in humanitarne krize. Gregor odhaja na misijo, in kot 

pri vseh vojakih tudi v njegovem primeru prijatelji ne vedo, ali bo prišel nazaj. Kakšne občutke 

to zbuja pri tistem, ki odhaja v vojno? Kaj je s tistimi, ki ostanejo? 

 

dodatne dejavnosti 

Ob filmu Izlet priporočamo pogovor z avtorjem. V ogled pa priporočamo tudi avtorjev drugi 

celovečerec Dvojina (2013). 

 

 


