
 
 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

SLOVENSKI TEDEN FILMA  

Mislimo film, podprimo film! 

08. – 13. 11. 2020 

Slovenski filmski center od leta 2010 sistematično podpira kakovostne programe filmske vzgoje, lani je 

vzpostavil še eno novo stalnico – Slovenski teden filma. Ta se bo vsako leto odvil v tednu okrog 

rojstnega dne Franceta Štiglica, 12. novembra, mlademu občinstvu pa omogočil, da se posveti filmski 

umetnosti in ustvarjalnosti. V sodelovanju s partnerji, bomo tudi letos, tokrat drugič, poskrbeli, da bo 

film zaživel v razredu in v kinematografih. V ta namen bo Slovenski filmski center omogočil ogled 

izbranih slovenskih mladinskih filmov nekoč in danes na dosegljivih nosilcih, da bodo otroci in 

mladostniki lahko doživeli tudi tisto pravo filmsko izkušnjo in se srečali s slovensko filmsko dediščino. 

Nabor za ogled domačih filmov: 

• Grajski biki, režija Jože Pogačnik (1967); na nosilcu MPG4 ali bluray (plošček) 

• Sreča na vrvici (digitalno restavrirana različica), režija Jane Kavčič (1977); na nosilcu DCP ali 

bluray (plošček) 

• Vesna, režija František Čáp (1953); na nosilcu MPG 4 ali bluray (plošček) 

• Razredni sovražnik, režija Rok Biček (2013); na nosilcu DCP 

• Pojdi z mano, režija Igor Šterk (2016); na nosilcu DCP 

• Gremo mi po svoje, režija Miha Hočevar (2010); na nosilcu MPG 4 

 

Za vse te filme bodo na spletni strani SFC na voljo tudi študijska gradiva za pogovore in možnosti 

preučevanja filmov pri filmski vzgoji in izobraževanju.  

V kolikor epidemiološka slika ne bo dovoljevala obiska v kinematografih, je cena za ogled filma  v 

razredu 1 EUR na učenca. Rezervacije filmov sprejemamo najkasneje do 23. 10. 2020 na elektronski 

naslov pr@sfc.si. 

Tudi letos bo Slovenski filmski center omogočil, da bo Zveza društev slovenskih filmskih ustvarjalcev v 

sodelovanju z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo ter Filmskim studiem Viba film pripravila 

3 kratke filme o filmskih poklicih (režiser, animator, filmski igralec), ki bodo dopolnili nabor filmov o 

scenaristu, montažerju, producentu, direktorju fotografije in oblikovalcu zvoka), ki so nastali lani. 

Slovenskim šolam bodo filmi o poklicih brezplačno na voljo za ogled v razredu in bodo dostopni na 

posebnih spletnih povezavah, ki vam jih bomo tudi pravočasno poslali. S projektom povezujemo, 

gradimo most med šolo in kulturnimi ustanovami, predvsem pa povečujemo dostopnost, 

sistematičnost in dolgoročnost filmske vzgoje tako v vrtcu in šoli kakor v kulturnih ustanovah; (domači) 

https://bsf.si/sl/film/grajski-biki/
https://bsf.si/sl/film/sreca-na-vrvici/
https://bsf.si/sl/film/vesna/
https://bsf.si/sl/ime/frantisek-cap/
https://bsf.si/sl/film/razredni-sovraznik/
https://bsf.si/sl/film/pojdi-z-mano/
https://bsf.si/sl/film/gremo-mi-po-svoje/
https://vimeo.com/370846463
https://vimeo.com/370846680
https://vimeo.com/370846534
https://vimeo.com/370846361
https://vimeo.com/370846611


 
 

film in filmsko ustvarjalnost približujemo različnim generacijam po vsej Sloveniji ter spodbujamo več 

koordiniranih formalnih in neformalnih oblik filmske vzgoje. 

Slovenski teden filma nastaja s podporo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za izobraževanje, znanost 

in šport in Zavoda republike Slovenije za šolstvo. 

 

Kontakt:  

Nerina Kocjančič, vodja promocije in distribucije 

E: nerina.kocjancic@sfc.si 

mag. Mojca Planšak, odnosi z javnostmi 

E: pr@sfc.si 

 


