
 

 

 
 
Izola, nedelja, 7. maj 2017 
 
V nedeljo, 7. maja 2017, je zavod Otok v Art kinu Odeon v Izoli že petič izvedel Evropski dan 
mladega filmskega občinstva – brezplačni filmsko-vzgojni dogodek za mlade ljubitelje filma med 12. 
in 14. letom starosti. Najstniki so si sočasno s sovrstniki iz okoli 30 evropskih držav ogledali tri 
nominirane filme, jih komentirali v živahnih vodenih pogovorih in na koncu kot prava filmska žirija 
izbrali zmagovalca.  

Za vrhunec dneva sta dva predstavnika slovenske žirije izide glasovanja iz Izole sporočila prek 
videokonference v nemški Erfurt. Hkrati so svoj izbor sporočili predstavniki iz drugih sodelujočih 
mest. Zmagovalnemu filmu so v Erfurtu še isti večer slavnostno podelili Evropsko nagrado mladega 
filmskega občinstva. 

 

Letošnji nominiranci:  

ZBOGOM, BERLIN (Tschick, Fatih Akin, Nemčija, 2016, 104 
min). Štirinajstletni Maik med odsotnostjo staršev 
zdolgočasen preživlja poletne počitnice v domači vili. Pred 
njegovim pragom se z ukradenim avtom naenkrat pojavi 
uporni najstnik Tschick, ruski imigrant in izobčenec, ki 
povabi Maika na popotovanje iz Berlina v neznano. Začne 
se divja avantura, kjer oba doživita izlet življenja in 
nepozabno poletje. 
 

BUČKO (Ma vie de courgette, Claude Barras, Švica/Francija, 
2016). Ikar, devetletnik z vzdevkom Bučko, se po materini 
smrti spoprijatelji s prijaznim policistom Raymondom, ki ga 
pelje v mladinski dom, kjer živijo njegovi sovrstniki brez 
staršev. Bučko se sprva trudi najti svoje mesto v na 
trenutke sovražnem okolju, a se s pomočjo novih 
prijateljev počasi nauči zaupati, najti pravo ljubezen in tudi 
novo družino. 

 
DEKLICA IZ SOTESKE (Das mädchen vom Änziloch, Alice 
Schmid, Švica, 2016). Dvanajstletna Laura živi na družinski 
kmetiji v odmaknjenem delu švicarskih Alp. Kot edinka si 
dolgčas in osamljenost preganja z razmišljanjem o lokalni 
legendi, ki govori o bližnjih jamah, kamor si nihče ne drzne 
vstopiti. Ko na kmetijo pride pomagat mestni fant, Laura v 
njem najde prijatelja. Po njegovem odhodu zbere pogum in 
se sama poda v raziskovanje skrivnostnih jam.  

 

 



Evropski dan in nagrada mladega filmskega občinstva je dogodek, ki je nastal kot pobuda Evropske 
filmske akademije, uveljavljenega vseevropskega združenja za promocijo kakovostnega filma. 
Poteka od leta 2012, zavod Otok ga je prvič pripravil že naslednje leto in tako Izolo uvrstil na 
zemljevid evropskega filmskega dogajanja tudi za najstnike. Cilj tega izjemnega evropskega projekta 
filmske vzgoje je namreč oblikovanje samostojnih in kritičnih uporabnikov sodobnih medijev, ki 
bodo v prihodnjih desetletjih prispevali k izboljšanju družbenega okolja. 

Osnovno šolo Brežice so zastopali naslednji učenci: Matic Antolovič, Jakob Fifnja, Veronika Strnad, 
Mauren Davidovič in Žiga Bratanič.  

 

 

 

Na dogodek smo se pripravljali tako, da smo si ogledali tri filme po izboru učencev, nato pa so 
učenci pisali filmske kritike v angleškem jeziku. Organizatorji so zopet pohvalili naše učence za 
njihovo kritično razmišljanje in aktivno sodelovanje v razpravi.  

                                                                                                                                                Mentorica: 
Petra Vaš, prof. 

 

 


