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ZLATI KLAS, filmski festival Zlatka Šugmana 

 
Pred devetimi leti je na Osnovni šoli Gorišnica 
zaživel (danes že tradicionalni) filmski festival Zlati 
klas, ki smo mu v preteklem letu dodali novo ime – 
Zlati klas, filmski festival Zlatka Šugmana. 
Poimenovali smo ga po našem rojaku, 
spoštovanem g. Zlatku Šugmanu, na katerega smo 
še posebej ponosni.  
 
Obseg festivala iz leta v leto povečujemo in mu s 
tem dodajamo vedno večji pomen. Gre za 
mednarodni filmski festival, ki je letos že deveti po 
vrsti. Udeležujejo se ga učenci in dijaki do 18. leta starosti ter ustvarjalci 
profesionalnih otroških in mladinskih filmov. Njihove izdelke, razvrščene v kategorije 
dokumentarni film, igrani film ter animirani film, vsako leto ocenjuje tričlanska 
mednarodna strokovna žirija, ki svojo oceno strokovno utemelji, organizator pa 
najboljše filme bogato nagradi.  
 
Letos so se našega festivala s svojimi filmi udeležili mladi ustvarjalci iz Poljske, 
Portugalske, Avstrije, Italije in seveda tudi iz Slovenije.  
 
 
Mladi filmarji, poigrajte se z mladostniško ustvarjalno navihanostjo, z mobilnikom ali 

kamero posnemite dogodivščine iz vašega vsakdana, pošljite nam izdelek ... 
 
 

… in tako se srečamo prihodnje leto na našem Zlatem klasu, 
filmskem festivalu Zlatka Šugmana. 

 
 

 

Program srečanja 2015 

 

8. 6. 2015: srečanje z Jernejem Šugmanom, slovenskim 
gledališkim in filmskim igralcem 

9. 6. 2015: projekcija filmov 

10. 6. 2015: zaključna prireditev s podelitvijo nagrad 
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Zlati klas, filmski festival Zlatka Šugmana je sestavljen iz treh 
kategorij: 

 
1. KRATKI IGRANI FILM 

2. ETNOGRAFSKI in DOKUMENTARNI FILM 

3. ANIMIRANI FILM 

 

IGRANI FILMI 
 
 
1. Shades of sadness (7') 
Ime in priimek avtorja: Aljaž Zorko 
Starost: 14 let  
Šola: OŠ Gorišnica, Slovenija 
Kratka vsebina: Ko dekle več ne vidi življenjskega smisla, se odloči za samomor. Na poti do 
mostu vendarle uvidi, da so še mnoge malenkosti, za katere je vredno živeti. 
 
2. Verižica (5'33'') 
Ime in priimek avtoric: Sara Primc, Neša Ru Recer 
Starost: 14, 15 let 
Šola: OŠ Brezovica pri Ljubljani, KUD Marnie film, Slovenija 
Kratka vsebina: Ko fant v imenu ljubezni ukrade verižico, se prične detektivsko iskanje. 
 
3. Maske (5'26'') 
Ime in priimek avtorice: Susanne Peissl 
Starost: 18 let 
Mladinski dom Celovec, Klagenfurt/Celovec, Avstrija 
Kratka vsebina: Snemimo maske, s katerimi igramo življenjske vloge in bodimo, kar smo. 
 
4. Klic iz davnine (9'30'') 
Ime in priimek avtorice: Stella Zamuda 
Starost: 13 let 
Šola: OŠ Gorišnica, Slovenija 
Kratka vsebina: Prijateljice na poti iz šole naletijo na arheološko izkopavanje okostja. Ko 
same najdejo skrivnosten obesek in se le-ta združi s tistim v muzeju, se pokaže presenetljiva 
zgodba iz preteklosti. 
 
5. 10 stvari, ki se jih v šoli ne naredi (3'28'') 
Ime in priimek avtoric: Annika Puaschunder, Lena Frantar 
Starost: 9, 11 let 
Mladinski dom Celovec, Klagenfurt/Celovec, Avstrija 
Kratka vsebina: Nasveti o tem, česa naj ne bi počeli med šolskimi odmori. 
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6. Ta nov model (7'03'') 
Skupina avtorjev 
Šola: OŠ Kašelj, Slovenija 
Kratka vsebina: Vsebina govori o sprejetosti novega učenca Žana na osnovno šolo. 
 
7. Šminke (2'47'') 
Skupina avtorjev 

Starost: 1213 let 
Mladinski dom Celovec, Klagenfurt/Celovec, Avstrija 
Kratka vsebina: Film govori o tem, kaj naredi deklica zaradi nesprejetosti v družbo. 
 
8. Temačna zmeda (3'54'') 
Ime in priimek avtorice: Pika Potočnik 
Starost: 14 let 
KUD Marnie film, Slovenija  
Kratka vsebina: Plod domišljije ali paranormalni dogodki 
 
9. Mladinske novice (5'24'') 
Skupina avtorjev 

Starost: 1213 let 
Mladinski dom Gorica (projekt Poletnarije 2014), Gorizia/Gorica, Italija 
Kratka vsebina: Aktualne novice o dogajanju v Mladinskem domu Gorica. 
 
10. Ko se vse obrne (6'09'') 
Ime in priimek avtoric: Ana Zupanič, Melisa Emeršič 
Starost: 12 let 
Šola: OŠ Gorišnica, Slovenija 
Kratka vsebina: Ana in Žan Luka se nenehno prepirata, a Anino bolezensko stanje vse 
spremeni. 
 
11. Tiha ulica (4'40'') 
Ime in priimek avtorja: Vid Palčnik 
Starost: 13 let 
KUD Marnie film, Slovenija  
Kratka vsebina: Kljub stričevi prepovedi, da deklica naj ne bi odšla v Tiho ulico, to stori … 
 
12. En, dva (3'10'') 
Ime in priimek avtorice: Romina Rems 
Starost: 14 let 
KUD Marnie film, Slovenija 
Kratka vsebina: En, dva … Kamorkoli se obrne … 
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13. Za kratek čas (2'23'') 
Ime in priimek avtorice: Nastja Sirk 
Šola: OŠ Veliki Gaber, nastalo pri filmskem krožku, Slovenija 
Kratka vsebina: Osnovnošolca se dolgočasita, naenkrat se zaiskri hudomušna ideja, ki jo 
uresničita. S tem povzročita kar nekaj presenečenj in nevšečnosti. Pa saj je ideja le za kratek 
čas … 
 
14. Kriva je šalica (3'38'') 
Skupina avtorjev 
Šola: OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana-Črnuče, Slovenija 
Kratka vsebina: Deklici se uresničijo vsi strahovi v enem šolskem dopoldnevu – sošolci jo 
zbadajo, zameri se najstrožjemu učitelju na šoli, očala ji padejo na tla. Situacija, ki jo lahko 
premaga le moč pravega prijateljstva. 
 
15. Včasih lahko, včasih težko (15'08'') 
Ime in priimek avtorice: Manca Dorrer 
Starost: 15 let 
Šola: Produkcijska šola Ljubljana, Slovenija 
Kratka vsebina: Film govori o odraščanju in prijateljstvu. 
 
16. Poglej me – sem (10'16'') 
Ime in priimek avtorice: Manca Dorrer 
Starost: 15 let 
Šola: Produkcijska šola Ljubljana, Slovenija 
Kratka vsebina: Zgodba o sodobnem problemu najstnikov, o osamljenosti. 
 
17. Vrtavka (10') 
Ime in priimek avtoric: Iza Jerlah, Lara Štrempfelj 
Starost: 11 let 
Šola: OŠ Veliki Gaber (filmski krožek), Slovenija 
Kratka vsebina: Socialne razlike se kažejo tudi pri igračah. Ko preprosta vrtavka in prijazno 
srce pripeljeta do preobrata. 
 
18. Mehanik al' pa dva (6'12'') 
Ime in priimek avtorice: Ivana Vogrinc Vidali 
Starost: 17 let 
Šola: II. gimnazija Maribor (projekt Pazi, snemamo!), Slovenija 
Kratka vsebina: Teta Dora med rojstnodnevno zabavo pripoveduje o svojih izkušnjah, 
predvsem so te zgodbe namenjene 16-letni Idi, ki vstopa v svet spolnosti. 
 
19. Vse za tebe žveplo moje (5'43'') 
Ime in priimek avtorja: Filip Ljevar 
Starost: 17 let 
Šola: Filmsko društvo Film factory (delavnica II. gimnazija Maribor) Slovenija 
Kratka vsebina: Matic se zaljubi v dekle, ki pa njegova čustva le izkorišča. 
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20. Zadnji trenutek z njo (4'42'') 
Ime in priimek avtorja: Filip Ljevar 
Starost: 17 let 
Celje (projekt DIFI fest), Slovenija 
Kratka vsebina: Psihološka in fizična zloraba mladostnice.  
 
21. Iskanja (5') 
Ime in priimek avtorice: Zala Predalič 
Šola: OŠ Veliki Gaber (filmski krožek), Slovenija 
Kratka vsebina: Med učenci večkrat nastanejo nesoglasja, ki vodijo v slabo počutje. Učenci, 
ki iščejo pozornost na negativen način, ostajajo vse bolj nezadovoljni, iščejo prilike, da so 
opazni. Na koncu le spoznajo, da bo dobro spremeniti navade. Vsak naj se trudi biti dober in 
prijazen in svet bo lepši. 
 
 

 

 

ANIMIRANI FILMI 
 
1. Vidimo, kar hočemo videti (3'30'') 
Ime in priimek avtorice: Jana Rajh Plohl 
Starost: 14 let 
Šola: OŠ Gorišnica, Slovenija 
Kratka vsebina: Zaradi onesnaženosti izvira rožica išče vodo. Pri tem ji je pripravljen 
pomagati mlad fant in spet se rodi upanje. 
 
2. Paluí (4'45'') 
Skupina avtorjev, dijakov.  
Produkcija Cine-Clube de Avanca Filmografo Avanca, Portugalska 
Kratka vsebina: Paluí je izumljena beseda za potovanje skozi otroške domišljijske besede vse 
do odraslih, oblikovana med poslušanjem glasbe. Kogar zanima, kaj je Paluí, naj položi prst 
na uho in izve na: paluí.mulheravestruz.pt. 
 
3. A Cadeira/Stol (3'57'') 
Skupina avtorjev, dijakov.  
Produkcija Cine-Clube de Avanca, Filmografo Avanca, Portugalska 
Kratka vsebina: Zgodba o stolu, ki se počuti izgubljeno, ko ga odstranijo iz običajnega 
prostora. Zavrnjen od nove skupine, mu je cilj postati del le-te in pridobiti nove prijatelje. 
 
4. Zgodba življenja (2'55'') 
Ime in priimek avtorice: Lana Kolar 
Starost: 14 let 
Šola: OŠ Brezovica pri Ljubljani, KUD Marnie film, Slovenija 
Kratka vsebina: Prijateljstvo skozi vsa življenjska obdobja dveh žensk. 
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5. Riba (4'57'') 
Ime in priimek avtorja: Nik Potočnik 
Starost: 16 let 
KUD Marnie film, Slovenija 
Kratka vsebina: Ribičev večletni trud za ulov in dogodivščine ob ribarjenju. 
 
6. Poskočna zelenjava (2'50'') 
Ime in priimek avtorice: Sara Vojvoda 
Starost: 11 let 
Šola: OŠ Nove Jarše, Slovenija 
Kratka vsebina: Ovire nas utrdijo in nas delajo močnejše. 
 
7. Indijanka (2'40'') 
Skupina avtorjev 

Starost: 910 let 
Šola: OŠ Ig, Ig pri Ljubljani, Slovenija  
Kratka vsebina: Ker ni Indijanka ob rojstni zabavi svoje hčere povabila čarovnice, ji le-ta 
napove katastrofo čez 15 let. 
 
8. 4. del zbirke Krasnogrudske zgodbe 
Ime in priimek avtorice: Joanna Polak, Poljska 
a) About the oaks of Milosz's childhood/O hrastih Miloševega otroštva (1'27'') 

Kratka vsebina: Zgodba o Miloševem odraščanju v litvanjski vasi, kjer so v poganskih 
časih darovali bogu Perkunasu. 

b) About the beginnings of lake Galadus/O začetku jezera Galadus (2'20'') 
Kratka vsebina: Zgodba o izvoru jezera Galadus. 

c) About the maps of Tom's childhood/O zemljevidih Tomovega otroštva (2'24'') 
Kratka vsebina: Zgodba o mladem Tomu in njegovem skrivnostnem svetu, rezerviranim 
samo za peščico. 

d) About neighbourly friendship/O sosedskem prijateljstvu (2'03'') 
Kratka vsebina: Miloševa zgodba o njegovem dedku, ki je bil pred deportacijo v Sibirijo 
rešen od njegovih sosedov. 

e) About the miracles of the Kupala night/O čudežih ob noči poletnega solsticija (2'48'') 
Kratka vsebina: Zgodba o slovesnem praznovanju poletnega solsticija (24. 6.) v Litvi. 

f) About the origin of the Earth/O poreklu Zemlje (2'30'') 
Kratka vsebina: Litvijska basen o Bogu, hudiču in začetku sveta. 

g) About man and his devilish partner/O moškem in njegovem hudičevem partnerju 
(3'40'') 
Kratka vsebina: Zgodba o pametnem moškem, ki je pretental hudiča. 

h) About growing stones/O naraščajočem kamenju (2'13'') 
Kratka vsebina: Pravljica iz litvijske folklore, zgodba iz časa, ko je bil Bog avtoriteta in je 
bila hudičeva moč zelo šibka. 

 
9. Sushi party (51'') 
Skupina avtorjev 
Šola: OŠ Maksa Pečarja, Ljubljana-Črnuče, Slovenija 
Kratka vsebina: Morska bitja merijo moči. 
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DOKUMENTARNI FILM 
 
1. Dominkova domačija (5') 
Ime in priimek avtorice: Urška Korošec 
Starost: 14 let 
Šola: OŠ Gorišnica (projekt POŠ), Slovenija 
Kratka vsebina: Predstavljena je 300 let stara domačija, biser panonske arhitekture, 
Dominkova domačija. 
 
2. Šmarna gora (3'20'') 
Ime in priimek avtoric: Julija Ferenc, Zala Ferenc 
Starost: 12 let 
Šola: Filmsko društvo Nina film, Slovenija 
Kratka vsebina: Predstavljena je priljubljena izletniška točka Šmarna gora.  
 
3. Nam se meša (2'02'') 
Skupina avtorjev  
Starost: 10 let 
Šola: OŠ Gorišnica (predmet NUM), Slovenija 
Kratka vsebina: Prikaz zabavnih dejavnosti pri izbirnem predmetu NUM. 
 
4. Dobri, boljši, najboljši (4'14'') 
Ime in priimek avtorja: Filip Ljevar 
Starost: 17 let 
Šola: II. gimnazija Maribor, Slovenija 
Kratka vsebina: Predstavljeno je kolesarjenje v Betnavskem gozdu.  
 
5. Romanje za maco (6'25'') 
Ime in priimek avtorice: Ivana Vogrinc Vidali 
Starost: 17 let 
Šola: II. gimnazija Maribor, (projekt Pazi, snemamo!), Slovenija 
Kratka vsebina: O mariborskih uličnih mačkah in ljubečih ljudeh. 
 
6. Sosedov problem (5'41'') 
Ime in priimek avtorja: Filip Ljevar 
Starost: 17 let 
Šola: II. gimnazija Maribor, Slovenija 
Kratka vsebina: Dobro je imeti sosede, saj tam lahko počnemo tudi bedarije. 
 
 
7. CA MA APP (3') 
Ime in priimek avtoric: Lana Trlep Kotar, Katja Lavš 
Starost: 13 let 
Šola: OŠ Veliki Gaber (filmski krožek), Slovenija  
Kratka vsebina: Učenci so v projektni nalogi FLL-Ves svet je učilnica iskali poti za pomoč pri 
učenju in izdelali aplikacijo Carpinus Magna, s katero si lahko pomagajo pri pravilnem zapisu 
angleških besed. 
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Strokovno žirijo so sestavljali: 

 

Predsednik žirije: David Sipoš, filmski režiser, scenarist in snemalec 

 

Prof. Rok Anders, dramaturg  

 

Prof. Andrea Antolic 
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REZULTATI: 

Žirija si je filme ogledala 11. maja  2015.  Po končanem ogledu je sledila debata 

in izbira nagrajenih filmov. 

Po mnenju strokovne izbire so izmed prispelih filmov za najboljše razglasili: 

Zlati klas: 
Verižica (igrani film) 
Riba (animirani film) 
Dominkova domačija (dokumentarni film) 
 
Srebrni klas: 
Klic iz davnine (igrani film) 
kompilacija poljskih mitoloških filmov (animirani film) 
Šmarna gora (dokumentarni film) 
 
Bronasti klas: 
Šminke (igrani film) 
Stol (animirani film) 

Kategorija: IGRANI FILMI 

 NASLOV FILMA trajanje                Nagrade 

1.  Shades of sadness 7'  

2.  Verižica 5'33'' Zlati klas 

3.  Maske 5'26''  

4.  Klic iz davnine 9'30'' Srebrni klas 

5.  10 stvari, ki se jih v šoli ne 
naredi 

3'28''  

6.  Ta nov model 7'03''  

7.  Šminke 2'47'' Bronasti klas 

8.  Temačna zmeda 3'54''  

9.  Mladinske novice 5'24''  

10.  Ko se vse obrne 6'09''  

11.  Tiha ulica 4'40''  

12.  En, dva 3'10''  

13.  Za kratek čas 2'23''  

14.  Kriva je šalica 3'38''  

15.  Včasih lahko, včasih težko 15'08''  

16.  Poglej me - sem 10'16''  

17.  Vrtavka 10'  

18.  Mehanik al' pa dva 6'12''  

19.  Vse za tebe žveplo moje 5'43''  

20.  Zadnji trenutek z njo 4'42''  

21.  Iskanja 5'  
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Kategorija: ANIMIRANI FILMI 

 NASLOV FILMA trajanje                                      

1.  Vidimo, kar hočemo videti 3'30''  

2.  Paluí 4'45''  

3.  Stol 3'57'' Bronasti klas 

4.  Zgodba življenja 2'55''  

5.  Riba 4'57'' Zlati klas 

6.  Poskočna zelenjava 2'50''  

7.  Indijanka 2'40''  

8.  O hrastih Miloševega 
otroštva 

1'27'' Srebrni klas 

9.  O začetku jezera Galadus 2'20''  

10.  O zemljevidih Tomovega 
otroštva 

2'24''  

11.  O sosedskem prijateljstvu 2'03''  

12.  O čudežih ob kresni noči 2'48''  

13.  O poreklu Zemlje 2'30''  

14.  O moškem in njegovem 
partnerju 

2'40''  

15.  O naraščajočem kamenju 2'13''  

16.  Sushi party 51''  

 
 
Kategorija: DOKUMENTARNI FILMI 
 

 NASLOV FILMA trajanje                                      

1.  Dominkova domačija 5' Zlati klas 

2.  Šmarna gora 3'20'' Srebrni klas 

3.  Nam se meša 2'02''  

4.  Dobri, boljši, najboljši 4'14''  

5.  Romanje za maco 6'25''  

6.  Sosedov problem 5'41''  

7.  CA MA APP 3'  
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MNENJA ŽIRANTOV O LETOŠNJI PRODUKCIJI FILMOV 

 

Zlati klas, filmski festival Zlatka Šugmana 
 
Generacije umetnikov ter umetnic v vzponu se že vrsto let uvrščajo na program Festivala 
Zlatka Šugmana v čudoviti vasici Gorišnica na Ptujskem polju. Zgodbe, ki nam jih mladi 
sporočajo, govorijo o njihovih stiskah in upih ter veselju in žalosti, ki jih zaznamujejo na 
vsakdanji poti. Filmska tehnologija postaja vse dostopnejša in zato je tudi uvid v kvaliteto 
ustvarjalcev težji. Vendar prepričljivost zgodb in igre, ki vre iz letošnje bere filmov, vsekakor 
govori o tem, da mlade generacije s filmom hodijo po poti pravega pripovedovanja in 
nagovarjanja generacij vseh starosti. Ravno to jih loči od množice vsakodnevnih video 
posnetkov in so zato postali pomembni členi festivala. Mislim, da smo na njih lahko ponosni, 
obenem pa jim zato moramo še bolj stati ob strani na njihovi poti ustvarjalnega odraščanja. 
Konec koncev so to režiserji in režiserke, katerih filme bomo nekoč gledali in jim pustili, da 
nam polepšajo večere po napornem dnevu. Saj si vsi želimo gledati kvalitetne filme tudi v 
prihodnje, kajne? 
 
Zlati klas za dokumentarni film Dominkova domačija 
 
Pri dokumentarnih filmih večkrat naletimo na problem, kako kljub podajanju podatkov 
vendarle ohraniti film zanimiv ter gledalca zapeljati v zadano zgodbo. Ustvarjalci 
filma Dominkova domačija so za pripoved uporabili vrsto igranih prizorov, ki nam nemudoma 
prikažejo jasno podobo življenja, ki se je tam odvijalo in nam zgodbo domačije predstavi 
precej bolj plastično. V filmu izvemo vse pomembne zgodovinske podatke, obenem pa 
ustvarjalci o času, ko je bila domačija najbolj živa, ne le govorijo, marveč uporabijo vse trike 
in prednosti premikajočih slik, ki nam jih filmski medij ponuja. Zgodovinska dediščina se je 
skozi ustvarjanje tega filma prenesla na najmlajši rod ter se tako usidrala še globlje v 
slovenski narod. 

 

David Sipoš, predsednik žirije 

 
 
 
Verižica 
 
V kratkem filmu Verižica so se ustvarjalci zelo uspešno spopadli s formo nemega filma. V 
skoraj chaplinovski maniri je burleska podana na inovativen način, z obilico humorja, 
mladostne razigranosti, pa tudi z opaznejšimi igralskimi dosežki, tovrstna forma je namreč 
zahteven igralski material. Pomembno mesto zavzema glasba, saj je eden glavnih 
označevalcev dramaturške strukture. Verižica je film, ki z nanašanjem na filmsko zgodovino 
(in poznavanjem le-te) (po)ustvarja filmski jezik, ki je v naboru letošnjega festivala edinstven.  
 
Riba 
 
Animirani film Riba prinaša svežino in neobremenjen pogled na ustvarjanje mlajših generacij 
v tem žanru. Zmagovalna lastnost Ribe je v tem, da se avtor ni zanašal na preprosto 
zgodbo, ampak jo je izpisal z enako natančnostjo, kot se je nato lotil samega postopka 
animacije. Film odlikuje tako dramaturška premišljenost in sproščenost v izvedbi, na drugi 
strani pa obilica humorja, skoraj kritike družbe in igrivosti.  

 

Prof. Rok Anders, dramaturg 
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Več informacij na spletnem naslovu: 

http://filmfestival.osgorisnica.eu/ 

 

 Srečanje so pripravili:  

Osnovna šola Gorišnica  

Občina Gorišnica  

Javni sklad RS za kulturo 

 

Za pomoč se zahvaljujemo:  

                                 

 

                                           

                               

                                                   

                                

   

Šola Gorišnica OBČINA GORIŠNICA 

Sašo Majerič s.p.    

 

http://filmfestival.osgorisnica.eu/
http://www.ptuj-on.net/kino.php

