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POVZETEK 

Slovenija sodi med manj razvite evropske države na področju animiranega filma in se 

osredotoča na njegovo kulturno vrednost. V Sloveniji ima ta industrija nizke produkcijske 

zmožnosti, kratki animirani filmi pa so edina uresničljiva oblika izdelave animiranega filma. 

Njihova izdelava je močno odvisna od prenizkega državnega financiranja. V Sloveniji so to 

avtorski filmi, ki so deležni manj tržnih priložnosti. Sposobnosti animatorjev kljub številnim 

pomembnim, predvsem festivalskim uspehom niso izkoriščene. Kultura animiranega filma v 

Sloveniji se izboljšuje, pomembnosti panoge pa se vse bolj zavedata tako država kot tudi 

Evropska unija. Raziskava temelji na izvedbi petih intervjujev. 

Ključne besede: animacija, animirani film, avtorski filmi, državno financiranje, ekonomska 

trajnost, festivali, komercializacija, kultura, polstrukturirani intervju. 

SUMMARY 

Slovenia is one of the less developed European countries in the field of animated film and 

focuses on its cultural value. In Slovenia, this industry has low production capabilities, and 

short animated films are the only viable form of animation production. Their production is 

highly dependent on too low state funding. In Slovenia, these are author films that receive 

fewer market opportunities. Despite many important, especially festival, successes, the 

abilities of animators are often untapped. The culture of animated film in Slovenia is 

improving, and the importance of the industry is becoming recognized both by the state as 

well as the European Union. The survey is based on five interviews. 

Keywords: animated film, animation, author films, commercialization, culture, economic 

sustainability, festivals, semi-structured interview, state funding. 
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1 UVOD 

Namen tega poglavja je predstaviti problem in teoretična izhodišča naše raziskave. 

Predstavimo namen in cilje raziskave, iz njih izoblikovana raziskovalna vprašanja in 

uporabljene metode raziskovanja. Navajamo tudi predpostavke in omejitve naše raziskave. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Večina strokovnjakov za začetek filma priznava kinematograf bratov Lumière iz leta 1895, ko 

je bila izvedena prva filmska projekcija. Brata Lumière sta iznajdbo tedaj dojemala kot 

znanstveno zanimivost brez večje trgovske vrednosti. Manj znano je, da je Thomas Edison 

leta 1877 patentiral fonograf, nekaj let kasneje pa tudi kinetoskop in kinetofon; slednji je 

združeval reprodukcijo zvoka in slike in velja za predhodnik filma. Prav tako leta 1877 je 

Reynaud izumil praksinoskop, ki velja za začetek animiranega filma (v nadaljevanju AF). 

Tudi zato pravimo, da se je AF razvijal vzporedno z igranim filmom. AF ima tudi sicer veliko 

skupnega z igranim filmom, saj sta bila in sta še vedno deležna številnih družbenih kritik, 

imata kulturno in umetniško vrednost (obsegata lirično, osebnoizpovedno, eksperimentalno, 

družbenokritično in druge zvrsti). AF ima tudi zmožnost prilagoditve različnim načinom 

predvajanja, ki so značilni za film, in za izražanje uporablja filmski jezik. Zaradi vseh teh 

podobnosti pravimo, da AF spada med filmsko umetnost, čeprav se je razvijal povsem ločeno 

od igranega filma (Goetz idr.   1    ovanovi , Milovanovič  arh in Milovanovič  arh    8  

Štefančič   18  Yoon    8). 

Igrani film in AF sta dosegla komercialni uspeh predvsem v ZDA, kjer se je po mnenju 

nekaterih kritikov izoblikovala t. i. množična kultura družbe spektaklov. V   . letih prejšnjega 

stoletja se je pojavil alternativni film, pri AF pa je tedaj preboj, v sodelovanju z Iwerksom, 

uspel Disneyju. Sprva sta ustvarila danes t. i. kratki AF (v nadaljevanju KAF) Aličina čudežna 

dežela (angl. Alice's Wonderland), ki se je kmalu zatem razvil v serijo KAF. Kasneje sta 

ustvarila tudi kratko animirano serijo (v nadaljevanju AS) Miki Miška (angl. Mickey Mouse), 

ki je oblikovala studijski način animiranja. Šele leta 1937 sta ustvarila prvi celovečerni film (v 

nadaljevanju CF) Sneguljčica in sedem palčkov (angl. Snow White and the Seven Dwarfs), s 

čimer se je uveljavila tudi časovna dolžina formata za AF (Goetz idr.   1    ohnston in 

Thomas 1981   ovanovi , Milovanovič  arh in Milovanovič  arh    8). 

Tesli  Čož in Bojnec (  11) pravita, da sta se skozi zgodovino izoblikovala dva vidika filma. 

Razvoj filmske industrije v ZDA je potekal predvsem v ekonomski smeri, medtem ko se je 

filmska industrija v Evropi uveljavila kot kulturna vrednota. To velja tudi za AF. Na 

slovensko zgodovino »pravega« KAF je močno vplival Zagreb film, ustanovljen leta 1953, ki 

je v   . letih prejšnjega stoletja dosegel uspeh s kratkima risanima filmoma Samec in Surogat 

ter kratko AS Profesor Baltazar. Kljub temu da je bil slovenski AF (v nadaljevanju SAF) v 

50. letih deležen nekaterih nacionalnih razvojnih smernic, je temeljil na tradiciji gledališkega 
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lutkarstva, ki se je kasneje izkazalo za komercialno neuspešno zaradi nezadostnega 

financiranja, pomanjkanja eksperimentalnosti in izključno otroškega občinstva. V Sloveniji 

dobimo prvi celovečerni AF (v nadaljevanju CAF) Socializacija bika? šele leta 1998. Pri nas 

se za AF uveljavi sopomenka risanka, ki jo je vpeljala Radiotelevizija Slovenija (RTVS), v 

strokovnih krogih pa danes risanka pomeni tehniko risanega filma. Ko govorimo o KAF, je 

torej ključno tudi poznavanje tematike filma, kot tudi CAF, saj se prepleta z njima. Zgodovina 

CAF tudi temelji na KAF, danes pa je njun obstoj soodvisen, KAF se pogosto nasploh 

opredeljuje kot AF. Ne glede na to, na kateri geografski trg se osredotočamo, je za celovito 

razumevanje treba proučiti tako ekonomski kot tudi kulturni vidik AF (Goetz idr. 2016; 

Prassel   1   Tesli  Čož in Bojnec   11). 

V 9 . letih prejšnjega stoletja so nove tehnologije (predvsem grafične zmožnosti 

računalnikov) in mediji še dodatno spodbudili razvoj AF. V zadnjih letih je še posebno 

opazen vzpon računalniško generirane animacije (angl. Computer Generated Animation). 

Povpraševanje po animirani vsebini raste. AF so v sodobnem svetu pridobili na 

priljubljenosti, kar potrjujejo tudi prihodki najdonosnejših 3  AF, saj je bila kar polovica teh 

ustvarjenih v zadnjih petih letih (Verhoeven in Robinson 2018). Prassel v intervjuju s 

Štefančič (2018) pravi, da so komercialno AF bolj gledani od igranih. Raziskava 

GameDesigning (2018a) o trgu ZDA pravi, da se glede na 64.400 zaposlitev v tej industriji, 

kot jih je bilo leta   14, do leta    4 pričakuje   % povečanje zaposlitev. V omenjeni 

raziskavi so tudi ugotovili, da jih je bila več kot polovica samozaposlenih, mediana letne 

plače pa je bila za  3 % višja od mediane prihodkov na gospodinjstvo izbranega trga oziroma 

4 % višja od mediane leta   17 (FOXBusiness 2015; FRED 2018). Za širitev industrije AF so 

pomembne tudi nekatere njene značilnosti. Yoon (2008) pravi, da so značilnosti industrije AF 

razpršenost industrije kljub koncentraciji v nekaterih večjih mestih in državah ter nastanek 

specializiranih animacijskih mest. Vignali (  1 ) pravi, da lahko pričakujemo, da bo izdelava 

AF v prihodnosti postala še dostopnejša in cenejša, kar bo odprlo še dodatne konkurenčne 

možnosti manjšim, neodvisnim studiem. Predvideva tudi, da se bo industrija AF močno 

približala industriji računalniških iger, animatorji pa bodo tako lahko prestopali iz ene v 

drugo. Podobno meni Grignon (2018), ki pravi, da tehnologija postaja vse manj vsiljiva v 

kreativnem procesu animiranja, kar animatorjem omogoča, da se osredotočijo na 

pripovedovanje zgodb. Animacijo lahko ustvari kdorkoli in jo predvaja na novih 

distribucijskih kanalih in napravah. Delo v oblaku omogoča sodelovanje animatorjev z vsega 

sveta, kar novim akterjem omogoča vstop v animacijsko industrijo. Industrija AF je tako 

ekonomsko pomembna z vidika zaposlovanja, je potencialno dobičkonosna ter ima velik 

potencial širitve in razvoja. Razvoj tehnologij torej podpira trajnostni obstoj KAF. 

AF za razliko od filmske industrije ne rabi postati globalen in je tudi malo verjetno, da to 

postane. Posledica tega je, da se geografski trgi med seboj precej razlikujejo. V Evropi ima 

animacija potencial za uspeh in širitev. Glavna konkurenčna prednost so predvsem talenti. 

Glavni cilji Evropske unije (v nadaljevanju EU) do leta 2020 so povečati globalni doseg in 
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privlačnost evropskih animacij, narediti Evropo odličen prostor za delo evropskih talentov in 

talentov zunaj nje ter poskrbeti za lažje financiranje. Vodilne države v panogi AF v Evropi so 

predvsem zahodne države, npr. Francija in Španija. Pomemben vpliv na to imajo davčne 

olajšave v teh državah. Posebej v Franciji, Veliki Britaniji, Nemčiji in Španiji je opazno 

sodelovanje in zavezništvo animacijskih studiev za namen TV produkcije. Priljubljenost 

animacij v Evropi v primerjavi z ZDA kljub temu še vedno zaostaja, izdelava AF pa je dražja 

in bolj tvegana. Evropski animacijski studii zaradi tega vse bolj posegajo po mednarodnih 

strategijah, čeprav so uspehi, tudi zaradi kulturnih razlik, redki. Proračuni so v primerjavi z 

animacijami, izdelanimi v ZDA, nizki, uspešnejši evropski AF pa se po večini predvajajo po 

TV. V Evropi se AF vse bolj uveljavlja tudi v izobraževanju, primeri takšnih dobrih praks so 

Velika Britanija, Danska in Francija. V Sloveniji se po desetletju nazadovanja ta vse bolj 

uporablja. Evropo lahko po razvitosti industrije animacij (v nadaljevanju IA) delimo na vzhod 

in zahod. Slovenija se umešča na manj razviti trg, skupaj z večinoma vzhodnoevropskimi 

državami. Obstajajo torej različni pristopi, ki spodbujajo in omogočajo tudi ekonomsko 

trajnost slovenskih KAF (Animation Ireland 2018; Cartoon 2017; Goetz idr. 2016; Yoon 

2008). 

Kljub temu da je trg AF v Sloveniji manj razvit, se približuje razvitosti trga zahodne Evrope 

in ZDA. Eden od razlogov za to je vse pogostejša koprodukcija, ki izboljšuje produkcijske in 

distribucijske zmožnosti, prepoznavnost in pozitivno vpliva na financiranje projektov. 

Poudariti je treba, da je bila Irska pred    leti v podobnem položaju, danes pa velja za eno od 

glavnih velesil izdelave KAF v Evropi, pri čemer izstopa predvsem Cartoon Saloon. O 

predlogih za izboljšanje stanja AF v Sloveniji Šturm v razpravi Primanima Hungary (2018) 

pravi, da bi za namen izboljšanja financiranja in s tem ekonomsko-trajnostnega obstoja bilo 

treba bolj razmišljati o namembnosti AF, kar je še posebej značilno za KAF (Primanima 

Hungary 2018). 

AF ima v Sloveniji predvsem kulturno vrednost, kot že omenjeno, pa se tudi vse bolj 

uveljavlja v izobraževalne namene. To pomeni, da govorimo skoraj izključno o avtorskih 

KAF, ki se predvajajo na festivalih. Izključno v panogi AF ima v Sloveniji največjo 

prepoznavnost Društvo SAF (v nadaljevanju DSAF). Največjo mednarodno vlogo za SAF ima 

festival Animateka. Danes najbolj prepoznavni slovenski animatorji so Grega Mastnak, Špela 

Čadež, Kolja Saksida in Dušan Kastelic. Največja težava je s financiranjem, predvsem kratkih 

AS. Celoten filmski proračun v Sloveniji že vrsto let znaša približno 4,5 milijona EUR. Iz 

tega lahko povzamemo, da se tako ekonomski kot tudi kulturni položaj AF v Sloveniji sklada 

z značilnostmi AF v Evropi ter se uvršča v njen manj razviti del v tej panogi. Za slovenske 

KAF (v nadaljevanju SKAF) torej ostaja veliko ovir, ki preprečujejo njihovo ekonomsko 

trajnost (Goetz idr.   1   Štefančič   18). 

V Evropi ima AF predvsem kulturno vrednost, vse bolj pa v ospredje prihaja tudi njegov 

ekonomski potencial. Osnova za razvoj slednjega so predvsem KAF, katerih zgodovina je 
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pokazala, da so ključnega pomena pri uveljavitvi vsakršne oblike animacij. Predstavljajo 

namreč podlago za CAF, kot tudi različne oblike komercialnih animiranih videov, med katere 

uvrščamo npr. videooglase, predstavitvene videe, videospote, danes smo vse bolj priča tudi 

uporabi animacije v računalniških igrah in tehnologijah za ustvarjanje drugih oblik virtualne 

realnosti. Animacija ima v praksi širok potencial, saj je uporabna tako v izobraževalne 

namene kot tudi v zabavni industriji. Tehnologije in novi mediji so pokazali, da so naklonjeni 

animacijam. KAF v Sloveniji pa se kljub temu sooča s številnimi težavami. Tako v tujini kot 

v Sloveniji je že vrsto let v ospredju problematika financiranja. Proračuni v Evropi so namreč 

znatno nižji od proračunov animacij, ustvarjenih v ZDA. Nekaterim evropskim državam je v 

zgodovini uspelo ustvariti kulturo, ki povprašuje po AF, s čimer je financiranje nekoliko 

enostavnejše. To pa ne drži za Slovenijo, kjer se je »pravi« AF pojavil relativno pozno. Ljudje 

iščejo AF po večini na največjih, splošno uveljavljenih medijih in med podjetji, ki se 

ukvarjajo z novimi tehnologijami, ni dovolj zanimanja za razvoj panoge animacij. Domača 

animacija z redkimi izjemami ostaja odvisna od nizkega državnega sofinanciranja, ko 

govorimo o KAF, pa imamo, primarno in objektivno gledano, v mislih avtorske filme, ki so 

za nekaj let predvajani na temu primernih festivalih. Ekonomska trajnost SKAF se navezuje 

na dolgoročni obstoj industrije KAF slovenskih avtorjev, ki je odvisna od številnih 

dejavnikov, npr. povpraševanja in financiranja animacij. Tega, da bi se situacijo dalo 

izboljšati, nas uči primer Irske, ki je bila ne tako davno nazaj v podobnem položaju in 

dokazala, da situacija ni brezupna. Tematika AF je tudi slabo proučevana. Po večini se 

osredotoča na izdelavo izbrane animacije ali financiranje projektov. Kljub temu se v zadnjih 

letih ugotavlja, da financiranje morda le ni izvorna težava, z implikacijo na komercializacijo 

vezane tematike. Prav zato bo raziskava o komercializaciji in ekonomski trajnosti SKAF 

izjemno časovno primerna in bo pripomogla k reševanju problematike pomanjkanja slovenske 

literature o tej panogi, z željo, da udeležencem na tem področju poda predlog za rešitev SKAF 

(Globe Newswire 2018; Primanima Hungary   18  Research and Markets   19  Štefančič 

2018). 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je pridobiti poglobljen vpogled v stanje in potenciale razvoja SKAF ter 

podati predloge za povečanje njihove komercializacije in ekonomske trajnosti. 

Cilji raziskave so: 

– podati pregled obstoječe literature na tematiko komercializacije in ekonomske trajnosti 

KAF; 

– odkriti vlogo komercializacije in ekonomske trajnosti pri SKAF; 

– proučiti vzroke za trenutno stanje komercialnega zanimanja za SKAF in ekonomske 

trajnosti, kot jih dojemajo udeleženci v raziskavi  

– na osnovi raziskave podati predloge, ki bi lahko pripomogli k povečanju komercialnega 

zanimanja za SKAF in njihovi ekonomski trajnosti. 
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Z raziskavo na osnovi namenskega vzorca strokovnjakov, ki se ukvarjajo s SKAF, pridobimo 

njihov lasten pogled na problematiko komercializacije SKAF in njihovo ekonomsko trajnost. 

S primerjanjem rezultatov poizkušamo določiti vzroke, ki vplivajo na njihovo 

komercializacijo in ekonomsko trajnost, ter podati predloge za izboljšanje trenutnega stanja. 

Pomembnost raziskave se kaže tudi v tem, da je tematika komercializacije AF in njihove 

ekonomske trajnosti v svetu pomanjkljivo in redko raziskana, kar še posebno velja za SAF. V 

magistrski nalogi opravimo eno od prvih raziskav panoge AF v Sloveniji, ki ne opisuje 

postopka izdelave konkretnega KAF. Z raziskavo tako pripomoremo k zapolnjevanju vrzeli 

med znanjem o izdelavi AF in oblikovanjem slovenske kulture v tej panogi. Slednje bi v 

prihodnosti lahko pomagalo mladim animatorjem, da svoje znanje izdelave animacij 

prenesejo na trg. 

1.3 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja v magistrski nalogi so: 

– Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo komercializaciji in ekonomski trajnosti 

SKAF? 

– Katere so značilnosti KAF, ki pritegnejo največ komercialne pozornosti? 

– Kdo in kaj vse vpliva na komercialno zanimanje za SKAF? 

– Kako bi SKAF lahko pridobili več komercialnega zanimanja in ekonomske trajnosti? 

1.4 Metode raziskovanja 

Magistrska naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu z 

metodo kompilacije in deskripcije pregledamo slovensko in tujo literaturo s področja 

komerciale in ekonomske trajnosti ter KAF. S komparativno metodo primerjamo stanje v 

Sloveniji in tujini. 

Empirični del temelji na kvalitativni raziskavi. Opravimo polstrukturirani intervju z osebami s 

področja SKAF. Pri tem uporabimo namenski vzorec. Izberemo triangulacijo po skupinah, ki 

vsebuje enega predstavnika Slovenskega filmskega centra (v nadaljevanju SFC), enega 

animatorja s področja izobraževanja, enega vodjo številnih pomembnih organizacij, enega 

producenta in enega urednika filmskega programa Kinoteke. Z dovoljenjem intervjuvancev so 

intervjuji zvočno ali video snemani. Za analizo intervjujev izberemo utemeljeno metodo. S 

sintezo spoznanj poizkušamo podati predloge, da bi KAF lahko bili deležni več 

komercialnega zanimanja in ekonomske trajnosti. 

  



6 

1.5 Predpostavke in omejitve 

Predpostavke v magistrskem delu so: 

– predpostavljamo, da se položaj panoge KAF, predvsem pa komercialni vidik in 

ekonomska trajnost v Sloveniji, v času raziskave ni bistveno spremenil  

– predpostavljamo, da intervjuvanci odgovarjajo vestno in iskreno; 

– predpostavljamo, da so podani predlogi v interesu vsaj ene skupine udeležencev, ki se 

ukvarjajo s KAF, s čimer bodo predlogi lahko koristni. 

Omejitve v magistrskem delu so: 

– pomanjkanje literature s področja SKAF; 

– literatura s področja komercializacije in ekonomske trajnosti KAF je le posredno 

proučevana in pogosto ni shranjena na mediju za kasnejši ogled  

– finančna nedostopnost najsodobnejše literature s področja komercializacije in ekonomske 

trajnosti KAF; 

– intervjuvanci so zaradi preteklih stikov z bratoma raziskovalca lahko pristranski; 

– različno razumevanje izbrane tematike udeležencev raziskave. 
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2 RAZLAGA IZRAZOV 

Namen tega poglavja je predstaviti in razložiti pojme, ki so povezani s tematiko 

komercializacije in ekonomske trajnosti KAF, predvsem pa AF. Pomembnost njihovega 

razumevanja je še večja, ker za številne izraze obstaja več definicij in s tem še toliko več 

njihovih interpretacij. Za namen celovitega pregleda nekaj besed namenimo tudi tematikam, 

ki jih primarno ne uvrščamo med KAF, vendar so z njimi neposredno povezane. 

2.1 Animirani film 

AMC Filmsite (2019) pravi, da je tradicionalno AF (angl. animated film, tudi animated 

movie) opredeljen kot film, kjer so posamezne risbe, slike ali ilustracije posnete sličica za 

sličico (angl. frame-by-frame). Raziskovalci se definiranja AF večinoma izogibajo, saj je 

slednje zelo težko. Slednje pojasnjuje Martinez (2015), ki to tudi kritično ovrednoti in pravi, 

da je za razlikovanje med ponovitvijo gibanja in animacijo treba opredeliti, kaj je posnetek 

premikajočih se sličic v smislu intervalne iluzije gibanja, intervalne rekonstitucije gibanja v 

realnem času in zaporedne kontinuitete. Ugotavlja, da je animacija najpogosteje definirana kot 

iluzija gibanja, ki ni posneta, vendar pa je koncept animacije širši od iluzije gibajoče se slike. 

Tehnično najbolj uveljavljena definicija je definicija Akademije znanosti in umetnosti gibljivih 

slik, najbolj poznane po podelitvi oskarjev. Ta AF definira kot gibljivo sliko, kjer so gibanja 

in nastopi igralcev ustvarjeni s pomočjo tehnike sličice za sličico in se po navadi uvršča v eno 

od dveh sklopov animacije – pripovedno ali abstraktno. Ob tem pravi, da gibljiva slika in 

posnetek igranja lutk nista sama po sebi animacija. V AF mora animacija vsebovati nič manj 

kot 75 % celotnega časovnega predvajanja celotne animacije, pripovedna animacija pa mora 

imeti občutno število glavnih likov animiranih (Oscars   18). 

V slovenski literaturi lahko zaznamo še eno definicijo AF, ki pravi, da je to filmska zvrst, pri 

kateri oživljamo oziroma animiramo risbe, lutke, kolaže ali predmete, ki so lahko živi ali 

neživi. Ti so posneti v tehniki sličica za sličico, in to s filmsko ali videokamero, digitalnim 

fotoaparatom ali ustvarjeni s pomočjo računalnika. Najmanjše število potrebnih sličic na 

sekundo je 25. Če se animacija dopolnjuje z igranim filmom, mora ta obsegati 5  % ali več 

animiranega dela (Goetz idr. 2016; Prassel 2012). 

Zelo težko je opredeliti, kaj točno je AF. Celo v najbolj uveljavljenih definicijah AF je težko 

opredeliti, v čem se pomen AF razlikuje od animacije. Ugotavljamo, da je kljub temu večina 

definicij delno skladna s tradicionalnim pomenom AF. Izraz je težko poenotiti predvsem 

zaradi hitrega razvoja tehnologije, ki razvoju AF odpira nove možnosti. Tehnične značilnosti, 

ki so pomembne pri opredelitvi AF, so iluzija gibanja, število predvajanih sličic na sekundo, 

zajeten del AF pa mora biti animiran. 
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2.2 Kratki animirani film 

Izraz KAF (angl. short animated film) v najširšem smislu označuje AF, ki ni dovolj dolg, da 

bi ga lahko opredelili kot CF. Ta definicija v animacijski industriji velja kot nenapisano 

pravilo, vendar pa je dokaj nenatančna. To lahko opazimo tudi pri EEA (institucija, ki 

podeljuje evropske nagrade za animacijo), ki za KAF sprejme vso gradivo, ki ga kot takega 

sprejme katerikoli od vnaprej priznanih festivalov, med katere je uvrščena tudi slovenska 

Animateka (European Animation Awards 2015). 

Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik (Oscars 2018) KAF pogojuje z definicijo 

kratkega filma (KF), na katero se v strokovni praksi KAF pogosto sklicujejo. Ta je definiran 

kot izvirna gibljiva slika, ki ima čas predvajanja 4  minut ali manj, vključno s špico (angl. 

credits). 

Pomen KAF je pogojen z definicijo AF. Splošno uveljavljenega pravila, kako točno se ta med 

seboj razlikujeta, ni. Kljub temu lahko rečemo, da se razlikujeta po dolžini, pri čemer je KAF 

vedno krajši od CAF. 

2.3 Animirana serija 

AS (angl. animated series) je nabor animiranih del s skupnim naslovom serije, ki so običajno 

med seboj tudi vsebinsko in drugače povezana. Posameznim delom serije rečemo epizode. AS 

ne določa zahtevane dolžine animacij. Najpogosteje je AS časovno primerljiva dolžini KAF. 

2.4 Ostale vrste animacij 

Poleg AF poznamo še druge oblike animacij. Te lahko razdelimo po namenu. To so (Digital 

studio b. l.; Videa 2019): 

– animirani videospot ali animiran video spot (angl. animated videospot, animated video 

spot) – animacija, pri kateri vizualna animacija spremlja in bogati glasbeni element 

videospota; 

– animirani oglas (angl. animated advertisment) – animacija, ki se uporablja za namen 

oglaševanja  

– razlagalna animacija (angl. animated explainer) – animacija, ki se uporablja za razlago 

različnih konceptov, ki bi jih sicer z videoposnetkom težko prikazali ali razložili  

– animirana predstavitev (angl. animated presentation) – animacija, ki se uporablja za 

namen predstavitev. 

Zaznamo tudi izraze, kot so (Bloop b. l.; Digital studio b. l.; Velarde 2018; Videa 2019; 

Webneel b. l.): 

– animirani video (angl. animated video) – sopomenka za animacijo; 
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– vizualizacija (angl. visualization) – vizualna predstavitev, v našem primeru s pomočjo 

animacije; 

– gibljiva grafika (angl. motion graphics) – izraz uporabljamo za opis posameznih 

animiranih elementov animacije, ki je ne umeščamo pod AF; 

– animirana grafika in animirana infografika (angl. animated graphics, animated 

inforgraphic) – animirani prikaz grafičnih in informativno-grafičnih elementov, ki po 

navadi ne zahteva zahtevnejših animiranih prijemov; 

– animacija tipografije (angl. typography animation) – animacija besedilnih grafičnih 

elementov idr. 

Akademija znanosti in umetnosti gibljivih slik (Oscars 2018) poudarja, da gibljiva slika in 

posnetek igranja lutk nista sama po sebi animacija. Za KF, na katerega se KAF navezuje, 

pravi, da pri prijavi del za nagrado ne veljajo predogledi in oglasni filmi, deli CF (npr. špice), 

nepredvajani deli uveljavljenih TV-serij in neprodani pilotni deli TV-serij. 

2.5 Delitve in tehnike animiranja 

Animacije lahko razdelimo na različne načine. Medtem ko so načini delitve dokaj jasno 

opredeljeni, to pogosto ne velja za izraze, ki jih zajema določena delitev. Ko govorimo o teh 

delitvah animacije, to velja tako za animacijo kot AF oziroma razlika med pomenoma po 

navadi ne vpliva na delitev. 

Delitev po dolžini deli animacije na dve vrsti: KAF in CAF (angl. animated feature films, tudi 

animated feature-length films, animated full-length films). Pomen obeh smo že opisali, ta 

delitev pa je bistvenega pomena tudi v tej magistrski nalogi. 

Delitev po dimenzijah v osnovi razlikuje med dvodimenzionalno in tridimenzionalno 

animacijo (2D in 3D). Pri 2D-animaciji so scene in liki oblikovani ploskovno, v 

dvodimenzionalnem prostoru. 2D-animacijo lahko dalje delimo še na tradicionalno in 

digitalno animacijo. Pri tradicionalni animaciji (tudi risanka, risana animacija, klasična  

2D-animacija, 2D risana animacija, angl. traditional animation, cartoon, hand-drawn 

animation, classical 2D animation, hand-drawn 2D animation) je animacija izdelana tako, da 

je vsaka posamezna sličica animacije ročno izrisana na podlago, ki je po navadi prozorna (to 

imenujemo tudi celična animacija, angl. cel animation), skupina plasti pa pri tem predstavlja 

celotno sceno. Sprva je bila tradicionalna animacija narisana na papir, kasneje pa na PVC-

folije. Tradicionalna animacija je bila najpogosteje uporabljena tehnika animacij v  

20. stoletju. Medtem je pri digitalni 2D-animaciji animacija izrisana v digitalnem prostoru s 

pomočjo računalnika. Nekatere delitve razlikujejo tudi med navadno  D računalniško 

animacijo in vektorsko animacijo (Bloop b. l.; Explainer Videoly b. l.; GameDesigning 

2018b; Goetz idr. 2016; Webneel b. l.). 
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Nasprotje 2D-animacije je 3D-animacija, pri kateri so elementi animacije izrisani s pomočjo 

računalnika in ob tem z računalnikom manipuliramo s 3D-predmeti v virtualnem okolju. 

Zaradi tega 3D-animaciji pogosto rečemo tudi CGI- ali CG-animacija (iz angl. computer 

generated imagery, čeprav je izraz lahko uporabljen tudi pri računalniški 2D-animaciji). 

Animiranje 3D-animacije poteka popolnoma drugače kot pri 2D-animaciji, saj pri 3D-

animaciji najprej s 3D-poligoni ustvarimo predmete, ki jim nato dodamo okostja (angl. 

skeletal structure, postopek se imenuje rigging), ki jih kasneje premikamo v spremenjene 

položaja, ob tem pa računalnik oblikuje oziroma generira vmesne sličice in novo obliko 

izdelanih predmetov, na katere se nanašajo okostja (Bloop b. l.; Explainer Videoly b. l.; 

GameDesigning 2018b; Goetz idr. 2016; Webneel b. l.). 

Poleg 2D-in 3D-animacije nekatere delitve priznavajo tudi 2,5D- in 4D-animacijo. 2,5D-

animacija predstavlja 2D-animacijo, izrisano v 3D-prostoru. To je mogoče ustvariti s 

posebnimi animacijskimi tehnikami, npr. plastenjem (angl. layering), sencami (angl. 

shadows), animacijo perspektive (angl. perspective animations) in morfiranjem (angl. 

morphing). Pri 4D-animaciji gre za globinski zajem gibanja, ki ga v 3D-prostoru težko 

zaznamo. Opišemo ga lahko kot 3D-gibljiv predmet, pri čemer se gledalec odloči, s katerega 

zornega kota ga želi opazovati. Danes je aktualna predvsem računalniško izdelana animacija, 

saj je izdelava tradicionalne animacije dolgotrajna in draga. Slabost delitve animacij po 

dimenzijah je, da težko razvrstimo nekatere tehnike, predvsem pa tehnike stop animacije 

(Explainer Videoly b. l.; Gater 2016; Higgins 2016). 

Med animatorji je najbolj priljubljena delitev po tehnikah animiranja, ki se nanaša na 

uporabljene metode in orodja pri izdelavi animacije. Različni avtorji pri tej delitvi, 

poimenovanju in priznavanju tehnik niso enotni. Delitve teh avtorjev lahko kljub temu 

razvrstimo v sklope. To so (GameDesigning 2018b; Goetz idr. 2016; Oscars 2018; Webneel 

b. l.): 

– tradicionalna ali risana animacija; 

– stop animacija ali stop-motion animacija – fotografiramo fizični objekt (lutke, predmeti, 

ljudje ali ozadja), ga premikamo in vsako spremembo ponovno fotografiramo, hitro 

zaporedno predvajanje posnetih fotografij predstavlja gibanje: 

 animacija predmetov (angl. object animation) – temelji na animiranju običajnih, 

vsakodnevnih predmetov; 

 animacija silhuet ali senc (angl. silhouette animation) – animacijo ustvarjamo s 

pomočjo senc, običajno z osvetljevanjem kartonskih in drugih izrezkov od zadaj, 

animacija je tako monokromatskih barv; 

 kolaž animacija, kolažna animacija ali izrezanka (angl. cutout) – like izrežemo iz 

papirnatih in drugih materialov; 

 animacija lutk ali lutkovni AF (angl. puppet animation) – premikamo lutke, ki so po 

navadi ustvarjene posebej za animacijo; 

 piksilacija (angl. pixilation) – osrednji element animacije so ljudje; 
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 plastelin animacija ali animacija plastelina (angl. clay animation) – predmeti so 

ustvarjeni s pomočjo gnetljivih ali prožnih materialov, najpogosteje plastelina  

 sekvenčno snemanje (angl. time lapse) – snemanje enega prizora v izbranem 

sekvenčnem časovnem razmiku (npr. ena slika na sekundo, uro, dan)  

– računalniška animacija; 

– ostale animacijske tehnike – so po navadi manj uporabljane: 

 praskanka (angl. drawn-on-film) – animacijo rišemo neposredno na filmski trak  

 slikanje na steklo (angl. paint-on-glass) – zahteva manipulacijo počasi sušečih se 

oljnih barv na plasteh stekla, s čimer se ustvari iluzijo gibanja  

 animacija na igličasti ekran (angl. pinscreen) – za animacijo uporabljamo bucike ali 

risalne žebljičke, ki so pritrjeni na objekt  

 rotoskopija (angl. rotoscoping) – animacija je risana na že posneti material na tak 

način, da sledi oblikam in linijam  

 animacija peska (angl. sand animation) – premikamo mivko, ki je položena na od 

spodaj osvetljeno steklo idr. 

Animacijo lahko po vsebini delimo na (Desktop Documentaries 2019; Oscars 2018; Peng 

2016; Royal College of Art 2019): 

– pripovedno (angl. narrative) – animacija ima vnaprej predviden scenarij z igralci; 

– dokumentarno (angl. documentary) – animacija v določeni obliki predstavlja resnični 

dogodek; 

– eksperimentalno (angl. experimental) – zajema različne nekonvencionalne oblike 

animacije, ki imajo predvsem osebno in umetnostno vrednost, cilj je predvsem 

raziskovanje možnosti. 

2.6 Komercializacija animacij 

Splošno uveljavljena definicija komercializacije prav tako ne obstaja. Kljub temu lahko 

razumevanje izraza razdelimo na tri vidike, ki se lahko med seboj prepletajo: 

– komercializacija kot način ustvarjanja dobička – organiziranje za namen finančne koristi 

ali ustvarjanja čim večjega dobička, predvsem na račun kakovosti (Cambridge Dictionary 

2019; Dictionary.com 2019; Google 2019); 

– komercializacija proizvoda, storitve – proces, s katerim proizvod ali storitev kot vrsto 

blaga ponudimo na trgu naprodaj širši javnosti (Bloomenthal   19  Cambridge 

Dictionary 2019; Dictionary.com 2019); 

– komercializacija kot proces ali nabor aktivnosti – v ožjem pomenu predstavlja aktivnost 

vstopa novega proizvoda ali storitve na trg, v širšem pomenu pa tudi izdelavo, 

distribucijo, oglaševanje in promocijo, trženje, prodajo, podporo strankam in druge 

aktivnosti, potrebne za uspeh proizvoda na trgu (Bloomenthal 2019; Law insider 2019; 

MBASkool 2019). 
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V naši raziskavi smo se s komercializacijo animacij nanašali na nabor aktivnosti, ki so 

potrebne za uspeh industrije animacij, prav tako pa tudi na pozicioniranje AF na trgu. 

Finančni pogled se osredotoča predvsem na financiranje SAF. 

2.7 Ekonomska trajnost animacij 

Ekonomsko trajnost lahko razumemo različno: 

– Thwink (  14) ekonomsko trajnost definira kot zmožnost ekonomije, da podpira 

določeno stopnjo ekonomske proizvodnje za nedoločen čas. Za močno ekonomsko 

trajnost mora rast biti trajnostna in dobro podpirati cilj sistema; 

– Löf (  18) ekonomsko trajnost določa kot dolgoročno ohranjanje človeških in 

materialnih virov, kar zadeva vrednost naravnih virov v sedanjosti in prihodnosti. To 

pomeni, da moramo ohranjati omejene naravne vire danes in s tem omogočiti 

zadovoljitev potreb prihodnjih generacij; 

– BusinessDictionary (  19) pravi, da je to uporaba različnih strategij za optimalno rabo 

obstoječih virov na način, ki omogoča odgovorno in koristno ravnotežje na dolgi rok. 

Institut Združenih držav Amerike za mir (USIP b. l.) pravi, da trajnostna tržno umerjena 

ekonomija izkorišča moč trgov za spodbujanje gospodarske rasti in obračanje negativnih 

učinkov nasilnih konfliktov. Trajnostno tržno usmerjena ekonomija olajšuje pravično gibanje 

blaga in storitev, ustvarja meritokracijo, ki temelji na nagrajevanju, ter se osredotoča na 

učinkovitost in povezave s svetovnimi trgi. 

Ekonomska trajnost animacij je dolgoročno podpiranje obstoja panoge animacij. Ta se nanaša 

na optimalno razmerje med ponudbo in povpraševanjem po animacijah na način, ki ima 

pozitiven učinek na svetovni trg.  
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3 KRATKI ANIMIRANI FILM 

Zgodovina KAF je tesno povezana z zgodovino filma, saj ima s to veliko skupnega. Prav tako 

je obstoj AF in KAF soodvisen. Drugi del poglavja se nanaša tudi neposredno na zgodovino 

SAF, katerega poznavanje pripomore k razumevanju današnjega položaja SKAF. Poudarimo 

ključne trenutke v zgodovini SAF. 

3.1 Začetki filma 

Različni avtorji različno priznavajo začetek filma. Tega lahko umestimo že v prazgodovino, 

ko so jamski ljudje na stenah jam s pomočjo slik želeli uprizoriti iluzijo kontinuiranega 

gibanja ( ovanovi , Milovanovič  arh in Milovanovič  arh 2008). International Student 

(2018) pravi, da ta izvira iz starogrškega gledališča, plesa in s tem povezanega amfiteatra, ki 

je vseboval številne elemente filma: scenarij, osvetlitev, zvok, režiserje, kostume, igralce. 

Sklar in Cook (2019) pravita, da začetek filma označujejo optične igrače, ki so bile sposobne 

ustvariti iluzijo s pomočjo optičnih fenomenov vztrajnosti vida in fi fenomena. S tem imata v 

mislih fenakistoskop iz leta 183 , ki je optično iluzijo ustvaril z namestitvijo zaporednih 

faznih risb na površini vrtljivega diska. Glede prelomnice zgodovine filma so avtorji 

večinoma enotni, da je to kinematograf bratov Lumière leta 1895, ki sta tedaj v Parizu izvedla 

prvo filmsko projekcijo (čeprav je kinematograf leta 189  izumil Léon Bouly). Ta je tudi 

uveljavil razmerje formata 3:4. Nacionalni muzej znanosti in medijev v Bradfordu (National 

Science and Media Museum 2011) pravi, da kina, s katerim je tesno povezan začetek filma, ni 

nihče izumil, čeprav je leta 1891 družba Edison (podjetje T. A. Edisona) v ZDA uspela 

demonstrirati prototip kinetoskopa, ki je posamezniku omogočala ogled gibljive slike. 

Zgodovino filma so zaznamovali številni izumi. Med najpomembnejše lahko štejemo 

Edisonov fonograf že leta 1877, ki je bil sposoben reproducirati zvok. Fonograf in kinetoskop 

sta hitro pridobila na priljubljenosti. Obdobje 30. let vse do leta 1923 se pogosto označuje za 

tiho dobo filma (angl. silent era), saj film sprva ni vseboval pripovedovanja in dialogov, 

čeprav so bili ti prikazani kot napisi, vrinjeni v film (angl. intertitles). Ta čas so zaznamovali 

rast in utrditev industrije, tehnološke izboljšave in uveljavitev pripovednega filma. Leta 1903 

je bil predvajan desetminutni Veliki rop vlaka (angl. The Great Train Robbery), ki je postal 

prvi pripovedni film. Pred tem so namreč bili predvajani le vsakodnevni dogodki, npr. krajši 

posnetek plesa, pozdrav ali poljub. Barvni film je bil prvič predstavljen leta 19  , pri čemer 

so bile barve ročno nanesene na črno-bel film. Barve v filmu kljub temu niso bile splošno 

uporabljene vse do leta 1932, saj je bil postopek kljub napredkom dolgotrajen in drag. Prve 

oblike zvoka v filmu so bile predstavljene v   . letih prejšnjega stoletja (International Student 

2019;  ovanovi , Milovanovič  arh in Milovanovič  arh 2008; National Science and Media 

Museum 2011; Sklar in Cook 2019; Waller 2016). 
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Do leta 1914 se je film iz ZDA razširil tudi v Evropo. Temu je sledila prva svetovna vojna, ki 

je močno omejila evropsko filmsko industrijo. V drugem desetletju   . stoletja so se začeli 

uveljavljati tudi daljši filmi, nekateri dolgi tudi do dve uri, v drugem in tretjem desetletju pa 

se je oblikoval tudi alternativni film (poznan tudi kot avantgardni film), za katerega so 

značilni nadrealistični prizori. Obdobju tretjega in četrtega desetletja   . stoletja pravimo zlata 

doba Hollywooda. Za to obdobje je značilno, da so se barve in zvok v filmu že splošno 

uveljavili. V Veliki Britaniji je ogled filmov dosegel višek leta 194 , z več kot 31 milijoni 

obiskov kina vsak teden. S pojavitvijo TV leta 195  se je obisk kinov začel zmanjševati in je 

v Veliki Britaniji leta 1984 dosegel najnižji obisk v celotni zgodovini ter padel na en milijon 

obiskov na teden (National Science and Media Museum 2011). 

3.2 Vzporednice filma s kratkim animiranim filmom 

Čeprav zgodovino ter razvoj filma in animacije opredeljujejo povsem drugačne naprave, 

lahko med njima najdemo številne podobnosti. Podobnost lahko opazimo že pri začetkih – 

leto 1877. Pri obeh je temu sledilo obdobje oblikovanja in izpopolnjevanja industrij. 20. leta 

prejšnjega stoletja so bila prelomna tako za film kot AF. Pri filmu so se takrat pojavili zvok in 

daljši filmi, pri animaciji pa je zgodovinski preboj uspel Disneyju z Aličino čudežno deželo. 

Kmalu zatem so se pojavile kratke AS, razvile pa so se tudi nove tehnike dodajanja barv v 

animacijo. Uspeh je v tretjem in četrtem desetletju požel tudi film. TV sicer prekine zlato 

dobo filma, vendar pripomore pri širitvi filma in AF. Ob vsem tem se tako film in AF soočata 

s podobnimi kritikami, zadovoljujeta podobne potrebe in interese družbe, vsebujeta podobne 

produkcijske elemente, se razširjata in predvajata na podobnih ali celo istih medijskih kanalih, 

sledita podobnim tehničnim pravilom (npr. način pripovedovanja zgodb) in standardom (npr. 

dimenzija slike) idr. V današnjem času nove tehnologije in uporaba računalniških učinkov v 

filmski industriji to razliko še zmanjšujejo. Zaradi številnih podobnosti pravimo, da pri filmu 

in AF ne gre za popolnoma ločeni industriji, ampak da je AF del filmske industrije. 

3.3 Kratki animirani film kot osnova animiranega filma 

Zgodovinski začetki CAF temeljijo na KAF. Medtem ko CAF predstavljajo največji zaslužek, 

so KAF tisti, ki predstavljajo poglavitni del razvoja AF. Teh kot potrošniki pogosto ne 

opazimo, kljub temu pa se z njimi pogosto srečamo na različnih medijih, kot sta YouTube in 

Vimeo (Primanima Hungary 2018; The Sheffield Institute for the Recording Arts 2019). 

Pixar (celotno ime v angl. Pixar Animation Studios), eden od najuspešnejših studiev AF, se 

prav tako zaveda pomembnosti KAF  ne izdeluje jih za zaslužek, ampak za testiranje novih 

tehnik in nenavadnih oblik zgodb (Thrillist Entertainment 2018).  
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Pixar je izdelal veliko število originalnih KAF, najbolj znani primeri so (Siol.net 2018; 

Thrillist Entertainment 2018): 

– Gerijeva igra (angl. Geri’s Game) – predvajan pred Življenjem žuželk (angl. A Bug’s 

Life) leta 1998; 

– Lučko (angl. Luxo Jr.) – predvajan pred Svetom igrač 2 (angl. Toy Story 2) leta 1999; 

– Ptice (angl. For the Birds), predvajan pred Pošastmi iz omare (angl. Monsters, Inc.) leta 

2001; 

– Drobnarije (angl. Knick Knack) – predvajan pred Reševanjem malega Nema (angl. 

Finding Nemo) leta 2003; 

– Modri skakač (angl. Boundin’) – predvajan pred Neverjetnimi (angl. The Incredibles) leta 

2004; 

– Ulični glasbenik (angl. One Man Band) – predvajan pred Avtomobili (angl. Cars) leta 

2006; 

– Ugrabitev (angl. Lifted) – predvajan pred Ratatouille leta 2007; 

– Presto – predvajan pred WALL-E leta 2008; 

– Delno oblačno (angl. Partly Cloudy) – predvajan pred V višavah (angl. Up) leta    9; 

– Dan in noč (angl. Day & Night) – predvajan pred Svetom igrač 3 (angl. Toy story 3) leta 

2010; 

– Luna (angl. La Luna) – predvajan pred Pogumom (angl. Brave) leta 2012; 

– Modri dežnik (angl. The Blue Umbrella) – predvajan pred Pošastmi z univerze (angl. 

Monsters University) leta 2013; 

– Lava – predvajan pred Vrvežem v moji glavi (angl. Inside Out) leta 2015; 

– Sanjayevi superjunaki (angl. Sanjay’s Super Team) – predvajan pred Dobrim dinozavrom 

(angl. The Good Dinosaur) leta 2015; 

– Kljunaček (angl. Piper) – predvajan pred Iskanjem pozabljive Dory (angl. Finding Dory) 

leta 2016; 

– Lou – predvajan pred Avtomobili 3 (angl. Cars 3) leta 2017; 

– Bao – predvajan pred Neverjetnimi 2 (angl. The Incredibles 2) leta 2018. 

Čeprav so Pixarjevi uspehi izvirnih KAF trenutno najbolj znani, pa vseeno ni edini studio, ki 

jih izdeluje. V ZDA in Evropi opazimo tudi druge animacijske studie, predvsem Disney 

(katerega del je tudi Pixar), DreamWorks in Warner Bros. Disneyjeva zgodovina izdelave 

KAF sega že v leto 19 1, ko je bil izdan Newmanov smejalnik (angl. Newmanov Laugh-O-

Gram), KAF pa izdelujejo še danes. Warner Bros. ima za seboj prav tako dolgo zgodovino 

izdelave KAF, ob tem pa s projekti iščejo nove animatorje in njihove ideje za animacije. 

DreamWorks je leta 2017 svetu predstavil prvi originalni KAF Ptičja karma (angl. Bird 

Karma), leta 2018 pa je predstavil tudi KAF Bilby. Ob tem pa ne smemo pozabiti tudi ostalih 

KAF, ki temeljijo na njihovih številnih CF, ter samostojnih animatorjev in njihovih animacij 

(IMDb 2019a; Warner Bros 2019; Wolfe 2017). 
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3.4 Začetki slovenskega animiranega filma 

Prassel (2012) ugotavlja, da je o SAF zapisanega zelo malo. Navaja, da je eden od 

najpomembnejših zgodovinarjev svetovnega AF v 700 strani dolgem delu o 100-letni 

zgodovini risanih animacij v kinih Sloveniji namenil vsega skupaj devet vrstic, medtem ko je 

drugi avtor v kronološkem pregledu kinematografske animacije v  ugoslaviji slovensko 

produkcijo med letoma 1952 in 1975 predstavil na zgolj petih straneh. V slovenskih 

specializiranih gradivih prav tako ni nič boljše, saj so zapisi redki in jim manjka predvsem 

kritične presoje del. 

O sodobnih SAF imamo zapisanega precej več, vendar pa so zapisi osredotočeni predvsem na 

posamezna dela, kar pa ni namen naše raziskave. Slovenska zgodovina AF je primerno 

predstavljena le v Prasslovi Filmografiji SAF: 1952–2012 = Filmography of Slovenian 

Animated Film 1952-2012 (Prassel 2012). Po gradivu slednjega se zgledujejo tudi Goetz idr. 

(2016) v priročniku Animirajmo!: Priročnik za AF v vrtcih in šolah, pri izdelavi katerega je 

sodeloval tudi Prassel. Ti deli predstavljata vso obširnejšo in relevantno slovensko gradivo, ki 

pripomore k našemu namenu raziskave. 

3.4.1 Tradicija lutkarstva 

Neuradno začetek SAF sega v obdobje med letoma 19 5 in 1931, ko naj bi Bešter v svojem 

filmskem ateljeju ustvaril lutkovni film Lutka v narodni noši ter risani film Miki Miška, 

vendar se filma nista ohranila. Leta 1934 Marinček ustvari 12-sekundno situacijsko 

humoresko, ki so jo leta 2001 rekonstruirali v kratkem dokumentarnem filmu V spomin. Pred 

drugo svetovno vojno se v filmih pojavljajo le posamezni animirani napisi, ki pa niso 

ohranjeni, zato je toliko bolj pomembna ohranjena animirana špica Združeni delavci v vrste 

stopimo iz leta 1939 (Prassel 2012). 

Profesionalni začetki AF v Sloveniji so gradili le na lutkovnem AF, ki je temeljil na bogati 

tradiciji slovenskega lutkovnega gledališča. Prassel (2012) poudarja, da je slovenska 

zgodovina AF od samih začetkov bila prepuščena volji in ljubezni do medija posameznih 

avtorjev. Dobrila s polprofesionalno skupino sodelavcev je leta 1952 ustvaril lutkovni AF 7 

na en mah, ki je tedaj dosegel velik uspeh in postavil temelje za razvoj SAF. Prassel (2012) 

ocenjuje, da je film najverjetneje nastal bolj pod vplivom intuicije in improvizacije kot 

organizirano. Animacija je namreč površna, scenografija revna in dramaturgija pomanjkljiva, 

vendar pa ne smemo pozabiti, da je film nastal z zastarelimi in omejenimi tehničnimi in 

finančnimi sredstvi. Še istega leta se oblikuje popolna produkcijska ekipa za izdelavo 

lutkovnih filmov. 

V naslednjih letih nastane več del lutkovne animacije, ki so nekoliko bolj tehnično dovršena. 

Začetno zanimanje je namreč izkazal Triglav film, vendar je slovenska proizvodnja AF kmalu 
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zatem zaradi izjemno pomanjkljivih sredstev za štiri leta vse do leta 1959 zamrla, Triglav film 

pa v tem času tudi ni imel dovolj jasne razvojne vizije lutkovnega filma. Domači lutkovni 

film je do leta 1961, z izjemo Intermezze leta 1960, zaostajal predvsem pri scenariju in 

umetnostnem pristopu. Triglav film je zato leta 1959 ustanovil ločen lutkovni oddelek, s čimer 

se je dvignila kakovost AF, ki so bili ustvarjeni bolj redno in načrtno. Z izjemo ustvarjanja 

Dobrile so vsi AF bili ustvarjeni znotraj tega oddelka. Do leta 1961 je slovenski lutkovni AF 

kljub političnemu zaviranju sodelovanja s producenti iz tujine dosegel zavidljive uspehe. To 

se takrat kaže tudi v številnih naročilih iz tujine, predvsem lutkovnih serij reklam za trg ZDA. 

Ker pa naj bi naročila iz tujine pomenila, da bi avtorji zaslužili več kot vodilni politiki, naj bi 

politični vrh dosegel ukinitev lutkovnega oddelka Triglav filma. Zamujena priložnost za 

razvoj lutkovnega AF se kaže tudi v prvi lutkovni seriji Prebrisani Jurček iz obdobja 1961–

1964, ki je nastal kot preizkus, izdelani so bili le trije od predvideno šestih delov. Do leta 

1968 je v Triglav filmu skupaj nastalo 26 AF. Nekateri slovenski avtorji so se nato poskusili 

uveljaviti z izdelavo lutkovnih AF v tujini, vendar so dela močno zaostajala na področju 

eksperimentiranja, temeljila pa so na tradiciji gledališkega lutkarstva in so bila namenjena 

izključno otroški publiki. S tem tudi zamre samostojni razvoj slovenskega in s tem lutkovnega 

AF (Goetz idr. 2016; Prassel 2012). 

3.4.2 Risana animacija in vpliv iz tujine 

Kljub zamrtju razvoja AF v Sloveniji so nekateri slovenski avtorji zatem iskali priložnost v 

tujini. Prassel tako označuje Dobrilo, Mustra in Škodlarja za vizionarje. Dobrila je sprva svoje 

znanje o lutkovni animaciji črpal iz izkušenj s Češke, predvsem pomembni pa so njegovi 

uspehi iz   . let prejšnjega stoletja v okviru Viba filma. Muster je poznan predvsem po 

stripovskih dosežkih Zvitorepca, v začetku   . letih pa je za Viba film ustvaril tri visoko 

kakovostne AF. Kasneje se je usmeril v animiranje risb in reklam za TV. Škodlar je medtem z 

eksperimentalnimi filmi dosegel uspeh predvsem v Franciji (Goetz idr. 2016; Prassel 2012). 

60. leta sta AF v Sloveniji zaznamovala Viba film in vpliv tujih avtorjev na SAF. Viba film se 

je sprva osredotočal na lutkovni AF, kasneje pa se je usmeril predvsem na risani AF. 

Slovenskim avtorjem je zanj primanjkovalo znanja, postopek za izdelavo pa je bil dolgotrajen, 

zato je bila njihova produkcija le občasna. Na razvoj slovenskega filma (SF), predvsem na 

račun Ranitovi a, je močno vplival zagrebški AF. V Sloveniji so se oblikovale večinoma 

zagrebške ekipe, ki so ustvarjale za slovenski trg. Slovenski avtorji tako niso dobili večjih 

priložnosti za pridobivanje izkušenj, zaradi česar kakovost domačih AF ni napredovala. Vpliv 

na SAF je imel tudi poljski AF. Zasluge za to ima Ljubi , po rodu iz Bosne in Hercegovine, ki 

se je izšolal v Sloveniji, izpopolnil na Poljskem in nato skupaj z Kijowiczem in Gierszem 

vrnil ustvarjati v Slovenijo (Goetz idr. 2016; Prassel 2012). 
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3.4.3 Začetki pravega slovenskega animiranega filma 

V začetku 70. let so pri Viba filmu začeli bolj sodelovati z domačimi in tujimi producenti iz 

Beograda, Zagreba in Züricha. Kmalu zatem se je risani AF v Sloveniji začel razvijati na 

področju amaterskega in otroškega filma. Med najvplivnejšimi avtorji je bil Rački. 

Profesionalen standard AF je sprva dosegel Atelje amaterskega filma v Kopru in kasneje tudi 

številni drugi klubi v Ljubljani in Velenju. SAF so tako začeli prejemati odobravanje doma in 

v tujini. Od takrat je vse več zanimanja za kakovostno produkcijo AF v Sloveniji. Barišič leta 

1988 za svoj KAF Oblast v Berlinu prejme zlatega medveda, kar je najpomembnejša 

mednarodna nagrada v zgodovini SF (Goetz idr. 2016; Prassel 2012). 

Leta 1998 v Sloveniji nastane prvi slovenski CAF Socializacija bika?, ki je absurdni risani 

film o vzvratni evoluciji. Kljub neprofesionalnim pogojem izdelave in s tem 

pomanjkljivostim, predvsem v pripovednem toku, ima delo neprecenljivo zgodovinsko vlogo 

v SAF. V prvem desetletju novega tisočletja je Kastelic s Perkmandeljcem in animiranim 

videospotom Čikorja an' kafe postavil višji standard tudi za 3D-animacijo (Prassel 2012). 
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4 VIDIKI ANIMIRANEGA FILMA 

Razmejujemo med dvema vidikoma AF, kulturnim in ekonomskim. Ekonomski vidik se 

osredotoča na gospodarske trge s poudarkom na finančno usmerjenih tematikah. Medtem pri 

kulturnem vidiku v ospredje postavljamo umetniški vidik AF in njegov vpliv na kulturne 

vrednote. V osnovi je razlikovanje med njima dokaj jasno, vendar se v praksi, predvsem v 

današnjem času, vidika med seboj pogosto prepletata. 

4.1 Kulturni vidik 

AF kot kulturno vrednoto razumemo predvsem kot filmsko umetnost, ki združuje tudi 

značilnosti glasbene, likovne in gledališke zvrsti. AF je namreč izvirni izdelek, pri izdelavi 

katerega je potrebno znanje različnih spretnosti, ki zahteva kreativnost enega ali več avtorjev 

(Goetz idr. 2016). 

Za izdelavo AF se animator odloči, ker je navdahnjen z idejo, smislom ali sporočilom, ki ga 

želi posredovati v svet. Namen AF ni vedno samo končni izdelek sam po sebi, ampak tudi pot 

osebnega razvoja in osebne izpovedi, ki jo animator doživlja ob njegovi izdelavi. Osebni 

razvoj lahko predstavlja raziskovanje in eksperimentiranje ob izdelavi, kar pomeni 

preizkušanje do tedaj animatorju nepoznanih tehnik in pristopov. To lahko animatorja kasneje 

navdihne za izdelavo prihodnjih del in osebno udejstvovanje. Na AF, ki vsebuje očitne 

značilnosti osebne vrednosti, se nanaša kot umetniško ali avtorsko animacijo. Animatorja se v 

tem primeru pogosto označuje kot avtorja, kar predstavlja sinonim za ljubezen do izdelka, 

svojevrstnega razumevanja, primerni so tudi opisni izrazi drugačnost, posebnost in 

inovativnost. V ospredje je postavljena predvsem kreativnost. Zaradi tega ga lahko dojemamo 

tudi kot bolj odprtega in brez jasnega konca, kar lahko vodi in dopušča več možnih 

interpretacij od občinstva. Vrednost takšne animacije je težko oceniti, saj ima predvsem 

sentimentalen pomen, ki omogoča »vpogled v animatorjevo dušo« (Goetz idr.   1   Vrdlovec 

2008). 

Kulturni vidik AF zajema tudi zgodovinsko vrednost animacij. Ima namreč tradicionalno 

vlogo ohranjanja družbenih vrednot. Najbolj značilen primer tega je Francija, ki na račun 

zgodovinskega umetniškega ugleda AF gradi na umetniški kulturi. Prek festivalov AF, kot so 

Annecy, Cartoon Forum, Cartoon Movie in še posebno Cannes, Francija uživa spoštovanje 

drugih držav. Zgodovinsko vrednost v svetu nosijo predvsem eksperimentalne animacije. 

Kulturno usmerjeni AF se pogosto lotevajo družbenokritičnih tem in s tem zapolnjujejo vrzel 

ekonomsko usmerjenih animacij (Globe Newswire 2017; Goetz idr. 2016; Mak 2018; Peng 

  1   PRNewswire   17  Štefančič   18  Vrdlovec    8). 

Yoon (2008) ugotavlja, da je industrija AF kulturna industrija. To pomeni, da ima AF 

estetično in simbolično vlogo tako v postopku izdelave kot tudi pri njihovi potrošnji. Kultura 
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izkazuje enotnost regije, zaradi česar kulture in kraja ne smemo obravnavati ločeno, čeprav so 

nekatere kulture postale globalne. Kapitalizem je po drugi svetovni vojni omogočil širitev 

številnih kulturnih industrij, ki so usmerjene predvsem na mlajšo populacijo z visokimi 

dohodki. Kultura je s tem postala ekonomska dobrina, ki je privlačna predvsem za turizem. K 

temu je veliko prispeval razvoj tehnologij. Kulturne industrije na splošno označujemo za 

inovativne, prilagodljive, ustvarjalne, idejne, stalno spreminjajoče se in tvegane. 

AF se je uveljavil tudi v vzgojno-izobraževalnih procesih kot učni pripomoček. V Sloveniji je 

uporaba AF v izobraževanju vse pogostejša, vendar po mnenju A. Goetz idr. (  1 ) zaenkrat 

še premalo sistematična in načrtna. V tem pogledu so primeri dobrih praks v Evropi vidni v 

Veliki Britaniji, Danski in Franciji. Medtem je v Sloveniji ta način filmske vzgoje v zadnjem 

desetletju nazadoval, čeprav se v zadnjih letih v vrtcih in šolah ponovno vse bolj uveljavlja. 

AF omogoča, da otrok opazuje in se vživi v like, posluša, opisuje in izraža lastna mnenja, kar 

predstavlja vzgojno vrednost, ki je celo pomembnejša od moralnega sporočila. AF s tem 

občutno pripomore k psihološkemu razvoju, predvsem izoblikovanju in izkazovanju čustev 

ter razumevanju medosebnih odnosov. Podobno pripomore tudi pri razvoju mladostnikov in 

drugih skupin, ki imajo težave z izražanjem zaradi različnih ovir, npr. nepoznavanja jezika in 

kulture. V Sloveniji razvoj AF danes kljub temu večinoma ni državno nadzorovan, z izjemo, 

da je vključen v nacionalnih smernicah za izobraževanje. 

Avtorska animacija se v preteklosti ni komercialno predvajala zunaj okvira festivalov. 

Tehnološki razvoj in novi načini distribucije so omogočili, da se z AF danes srečujemo 

pogosteje kot v preteklosti, saj so nam lažje dostopni. Pomemben korak za dostop do 

avtorskih animacij so naredile različne distribucijske možnosti, ki niso vezane na večje 

ponudnike. Pri tem imamo v mislih številne internetne platforme, npr. YouTube in Vimeo. To 

spodbuja izvirnost in kreativnost AF, vendar pa Rutar v razpravi Primanima Hungary (2018) 

poudarja, da je treba spremeniti tudi navade ljudi, da AF ne iščejo samo na največjih, splošno 

uveljavljenih medijih, npr. TV (Goetz idr.   1   Primanima Hungary   18  Štefančič   18). 

4.2 Ekonomski vidik 

Trg AF v svetu raste. To je spodbudil predvsem razvoj novih tehnologij, ki je vplival tako na 

povpraševanje kot tudi na ponudbo animacij. Ob tem je industrija AF dovolj pomembna, da ji 

po več kot 1  -letni zgodovini določamo lasten trg. 

Ekonomski vidik AF lahko razumemo kot geografski trg, ki ga AF pokriva. Yoon (2008) 

ugotavlja, da je produkcija animacij geografsko razpršena, vendar lahko kljub temu opazimo 

koncentracijo v nekaterih večjih mestih. Razpršenost trga lahko prikažemo s tem, da nekateri 

animacijski studii delujejo na lokalni ravni, na globalni ravni, nekateri pa kar na obeh ravneh. 

Pri izbiri strategij studiev imajo najpomembnejšo vlogo cena produkcije, razvitost tehnologije 

in družbena kultura. 
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Ob pregledu literature in virov s področja AF, predvsem KAF v Sloveniji, opazimo, da se 

ekonomski vidik najpogosteje povezuje z izdelavo AF z željo po ustvarjanju dobička. 

Raziskave z ekonomskega področja AF temeljijo na globalnih studiih, kot je Disney, s tem pa 

je poudarek na globalno razširjenih CAF, ki si jih lahko ogledamo tudi v kinih. Te smo že 

opisali v prejšnjih poglavjih. 

Marca 2019 je Netflix prek svoje aplikacije ponudil prvo sezono AS z naslovom Ljubezen, 

smrt in roboti (angl. Love, Death and Robots). Serija velja za nekaj posebnega, ker je 

sestavljena iz 18 epizod kratkih animacij z dolžino med šest in 17 minut, ki med seboj niso v 

ničemer vsebinsko povezane. S tem imamo v mislih zgodbo, like in slog animacije. Serija je 

požela uspeh, na IMDb (  19b) so epizode ocenjene s povprečno oceno 7,4. Z ekonomskega 

vidika serija dokazuje, da je svetovna publika dovzetna tudi za komercializacijo KAF. Na 

področju SKAF dejavnosti, ki bi spodbujale njihovo komercializacijo, ne moremo opaziti. 

Najbližje temu se približa AS v stop animaciji Koyaa, ki ji je od produkcijskih začetkov leta 

2011 uspelo oblikovati 14 epizod, del serije pa je bil odkupljen in predvajan tudi v tujini. 

Kljub temu so produkcija, promocija in distribucija te serije še vedno financirane za vsako 

epizodo posebej (Štefančič   18). 

Menimo, da slovenski animatorji stremijo k prepoznavnosti, vendar postavljajo kulturne 

vrednote animacije pred ekonomske vrednote, financiranje projektov pa iščejo predvsem v 

državnih sredstvih za kulturo. Do tega sklepa smo prišli na osnovi Štefančič (  18), kjer 

Prassel pravi, da slovenska podjetja, ki se ukvarjajo z novimi tehnologijami, ne podpirajo 

razvoja AF. Pravi, da bi ta tako lahko prispevala k družbi. To dopolnjuje kritično mnenje 

Šturma v razpravi Primanima Hungary (2018). Pravi, da bi za namen financiranja AF bilo 

treba več razmišljati o namembnosti oziroma uporabnosti AF. S tem bi bilo financiranje manj 

odvisno od državnih vložkov, trg pa bi bil bolj trajnostno vzdržljiv. 

4.3 Prepletanje obeh vidikov 

Razlikovanje med kulturnim in ekonomskim vidikom je priročno predvsem za primerjanje 

različnih konceptov, na katere se želimo osredotočiti. Kljub temu se v praksi le redko zgodi, 

da je za nas pomemben samo en vidik, ne glede na to, kakšno vlogo in cilj imamo. Vsaka 

animacija, četudi še tako tehnično naravnana, potrebuje animatorja. Ta mora biti pri iskanju 

rešitev ob izdelavi animacije kreativen, s čimer je prisoten kulturni vidik animacije. Ko 

govorimo o avtorski animaciji, je njegov umetniški občutek le pomembnejši in ključno vpliva 

na vse elemente, ki jih animacija želi prikazati. Medtem je tudi ekonomski vidik animacije pri 

animaciji vedno prisoten. To je še posebej opazno pri financiranju animacij, saj vsak animator 

potrebuje tako tehnično opremo za izvedbo kot tudi denar za lastno preživljanje. Če ima 

animator željo po čim večjem predvajanju svoje animacije v javnosti, je prisoten na trgu in s 

tem vpliva na ekonomijo. Na animatorjevo kreativnost vplivajo tudi druge animacije, ki so na 

trgu, njegova animacija pa je posledica tega, kar družba sprejema. Zaradi tega lahko 
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ekonomski vidik razumemo kot nekaj, kar animatorja omejuje. To lahko razumemo kot silo, 

ki animatorju preprečuje kreativnost in njegov potencial. 

V Evropi opazimo nekaj primerov, kjer se kulturni in ekonomski vidik uspešno povezujeta. 

Dober primer tega so številni mednarodni animacijski festivali. Ti imajo visoko kulturno 

vrednost, ki je dovzetna za visoko stopnjo animatorjevega unikatnega in umetniškega pristopa 

pri izdelavi animacij. Pri tem izstopa predvsem Francija, ki s festivalom v Cannesu ohranja 

družbeno in kulturno identiteto in z dogodki gradi na priljubljenosti turistične destinacije. To 

pa se ne zgodi samo po sebi, ampak je potreben aktiven pristop. V Franciji vlada spodbuja 

industrijo animacij. Že dlje časa vlaga v animacijske TV-serije prav zaradi mednarodnega 

pomena. Leta   15 je sprejela še številne dodatne ukrepe, predvsem davčne olajšave za 

animacije s produkcijsko ceno 3.000 EUR ali več na minuto animacije. To so znižali z    % 

na 3  % z izjemo davčnih olajšav TV-programov, kjer je bila spremenjena le na 25 %. To je 

vodilo k 3 ,1 % povečanju produkcije animacij, 41,9 % povečanju potrošnje TV-kanalov v 

animacijske vsebine in 32,9 % povečanju tujih naložb v francosko animacijsko industrijo 

(Mak 2018). 

V Sloveniji animacijska industrija ni deležna takšne pozornosti. Kot omenjeno, se uveljavlja 

predvsem v izobraževalne namene. To spodbuja kreativnost otrok, mladostnikov in nekaterih 

ranljivejših družbenih skupin. Ena od glavnih težav trga je ekonomska trajnost zaradi zelo 

omejenih finančnih sredstev in nezadostne pozornosti države. Kljub temu sloves AF v svetu 

raste, saj so nekateri predvajani tudi na najuglednejših festivalih igranega filma. Občasno 

KAF odkupi TV, vlogo distributerja pa prevzema tudi Animateka (Goetz idr.   1   Štefančič 

2018). 

Industrija animacij je v svetu deležna številnih sprememb, ki vplivajo na kulturni in 

ekonomski vidik animacije. Z vse večjo razširjenostjo in uporabo interneta so se odprle nove 

distribucijske zmožnosti, kar spodbuja kreativnost in financiranje animacij. Animacija išče 

nove priložnosti v industrijah, kot so videoigre. Poudarek je na računalniško ustvarjeni 

animaciji, ki nadaljuje trend izpodrivanja tradicionalne dvodimenzionalne animacije.  
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5 POMEN KOMERCIALIZACIJE IN EKONOMSKE TRAJNOSTI ANIMIRANIH 

FILMOV 

V prejšnjem poglavju smo spoznali kulturni in ekonomski vidik AF ter razmerje med njima. 

V tem poglavju smo predstavili geografski vpliv teh vidikov. Posebej smo se posvetili 

komercializaciji, ekonomski trajnosti in z njima povezanemu financiranju animacij v Evropi. 

Na koncu smo podali pregled relevantnih raziskav s področja AF in povzeli njihove 

ugotovitve. 

5.1 Geografska delitev trga animiranega filma 

Omenili smo že, da je za podjetja AF značilno, da delujejo na lokalni, globalni ali na obeh 

ravneh hkrati. Na globalni ravni imata največji vpliv ZDA in Japonska. Yoon (2008) med 

drugim ugotavlja, da so za produkcijo animacij značilni razpršenost industrije, koncentracija v 

nekaterih večjih mestih (npr. Los Angeles in New York), nastanek specializiranih 

animacijskih mest (npr. Annecy in Angoulême v Franciji) in znatne koncentracije 

animacijskih studiev v nekaterih azijskih državah (npr. Indija,  užna Koreja in Filipini). To je 

pomembno predvsem za animacijske trge na lokalni ravni. 

 ovanovi , Milovanovič  arh in Milovanovič  arh (   8), Prassel (  1 ), Tesli  Čož in 

Bojnec (2011) medtem pri filmu in AF posebej ne omenjajo Japonske ali drugih azijskih 

držav. Kot vodilne filmske in animacijske sile zaznavamo Evropo in ZDA. Tesli  Čož in 

Bojnec (  11) tudi opozarjata, da na filmsko industrijo močno vplivajo ekonomska, kulturna 

in filmska politika držav. Obstaja torej povezava med geografsko delitvijo trga AF in 

ekonomskim oziroma kulturnim stališčem AF. 

Slovenijo po značilnostih in geografski legi umeščamo na evropski trg AF, ki se osredotoča 

predvsem na kulturni vidik. Po razvitosti ga umeščamo na manj razviti trg, ki je značilen 

predvsem za vzhodnoevropske države, vendar pa se stanje izboljšuje. Ena od glavnih 

uporabnosti se v Sloveniji kaže v izobraževanju. Strokovnjaki s področja AF v Sloveniji so 

mnenja, da animacija v Sloveniji ni deležna zadostne pozornosti države (Goetz idr. 2016; 

Prassel 2012; Primanima Hungary 2018  Štefančič   18). 

Med raziskovalci torej obstajajo razlike v mnenju, kateri so glavni geografski trgi AF, vendar 

pa se strinjajo, da je najbolj razvit trg ZDA. Ob proučevanju literature zaznamo, da so 

najprivlačnejša mesta za animatorje v ZDA Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Dallas, 

Greenwich, Los Angeles, New York, Orlando, Portland, Salt Lake City, San Francisco in 

Seattle. V Kanadi sta pomembni animacijski mesti Vancouver in Toronto. V  užni Ameriki 

opazimo Buenos Aires (Argentina) in Sao Paulo (Brazilija). V Evropi so to Hamburg 

(Nemčija), Helsinki (Finska), Istanbul (Turčija), London (Velika Britanija), Madrid (Španija), 

Moskva (Rusija), Pariz (Francija), Reykjavik (Islandija), Stockholm (Švedska) in Utrecht 
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(Nizozemska). V Aziji opazimo Bangalore (Indija), Seul ( užna Koreja), Singapur (Singapur), 

Tel Aviv (Izrael), Tokio ( aponska) in Šanghaj (Kitajska). V Avstraliji zaznamo Auckland 

(Nova Zelandija) in Brisbane (Avstralija). Med najbolj priljubljenimi animacijskimi mesti ni 

zaznati nobenega mesta v Afriki. Medtem Globe Newswire (2017) pravi, da so glavni 

animacijski trgi ZDA, Kanada, Francija, Velika Britanija, Nemčija, Japonska, Kitajska in 

Koreja (All Art Schools b. l.; Burrow 2017; GameDesigning 2018a; Wilding 2018a; Wilding 

2018b). 

Tudi Yoon (2008) sklepa, da je za produkcijo animacij značilna razpršenost industrije. Največ 

naštetih svetovnih animacijskih mest je v ZDA, sledijo mesta v Evropi in nato Aziji. 

upoštevati pa je treba tudi svetovno populacijo, kjer izstopata Avstralija in Kanada. Temu 

sledita ZDA in Evropa. V ozadju ostajajo  užna Amerika, na precej nižje mesto se umesti 

Azija in na zadnje mesto vnovič Afrika, ki je kljub visoki populaciji brez animacijskih mest. 

ZDA in Evropa sta animacijski velesili, vendar ta trditev pozablja na Kanado, potencial pa se 

kaže tudi v Avstraliji in Aziji. Zaostajata predvsem  užna Amerika in Afrika. 

5.2 Vpliv komercializacije na financiranje animacij in njihovo ekonomsko trajnost 

Družba je imela že od samega začetka pozitiven odnos do AF. Skozi zgodovino se je 

animacija uspela komercialno uveljaviti predvsem na trgih ZDA in Evrope. Pri tem so po 

mnenju Prassla v intervjuju s Štefančič (2018) AF celo bolj priljubljeni od igranih filmov. H 

komercializaciji AF je pripomogel tudi tehnološki napredek, s čimer so se pojavili novi načini 

izdelave ter novi mediji za njihovo širitev in distribucijo. Visoko družbeno zanimanje za 

animacije potrjujejo tudi visoki donosi številnih najbolj znanih animacij iz zadnjih let. 

Kljub vsemu temu je izdelavo animacij pogosto težko financirati. Na voljo ni dovolj 

sodobnih, relevantnih in zanesljivih podatkov o tem, kolikšna je cena izdelave KAF. Medtem 

imamo na voljo precej več podatkov o ceni razlagalne animacije. Wyzowl (2019) pravi, da 

povprečna cena razlagalne animacije znaša 7.117 EUR na minuto in lahko preseže tudi  

18.000 EUR na minuto. Hinson (2014) navaja, da cena znaša med 300 in 30.000 EUR na 

minuto, delo s priznanim producentom animacije pa med 4.500 in 9.000 EUR na minuto. 

Glede cene poudarja, da se ne plačuje izključno videa, ampak tudi dokazan in učinkovit 

proces. Bentley (b. l.) pravi, da cena znaša med 450 in 18.000 EUR na minuto ali celo več, s 

priznanim producentom od 1.800 do 9.000 EUR na minuto, razmerje med dolžino in ceno pa 

ni linearno. S podobno oceno med 450 in 9.000 EUR na minuto se strinja tudi Hound Studio 

(2019). Slater (2017) na splošno za animacijo navaja, da je ceno težko določiti. Navaja 

podatke o ceni na minuto izbranih bolj znanih animacij na svetu. Z najvišjo ceno izdelave 

približno 43.800 EUR na sekundo (približno 2,6 milijona EUR na minuto) umešča film 

Zlatolaska (angl. Tangled) iz leta 2010, z najnižjo pa South Park iz leta 2006 s približno     

EUR na sekundo (12.000 EUR na minuto). Ugotavljamo, da je cena animacije lahko zelo 

različna. Pri tem je pomembno tudi poudariti, da ni primerno primerjati cene animacije z 
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namenom ustvarjanja denarja (npr. razlagalne animacije) s ceno kratke animacije z namenom 

osebnega zadoščenja. Namen prikazanih podatkov je namreč le podati okvirno ceno izdelave 

animacij. 

Prassel v intervjuju s Štefančič (  18) pravi, da je Animateka v Sloveniji dosegla velikost, 

preko katere se ne more več širiti. Iz tega sklepamo, da slovenska družba izkazuje precejšnje 

zanimanje za AF, financiranje AF v Sloveniji pa je kljub temu še vedno težavno. Izdelava 10-

minutnega AF v Sloveniji za ekipo od dveh do petih ljudi poteka približno dve leti, promocija 

pa še eno leto (Štefančič   18). Uspehi so naključni in večinoma nepričakovani, financiranje 

odvisno od državnih vložkov, zanimanje večjih visokotehnoloških distributerjev pa večinoma 

majhno. To lahko tudi povzroči, da odkupno ceno AF določa kupec, distributerji pa se raje 

odločajo za odkup že izdelanih AF namesto naložb v izdelavo (Goetz idr. 2016; Primanima 

Hungary 2018). Ugotavljamo, da je od financiranja projektov odvisen tudi ekonomsko-

trajnostni obstoj animacij. 

Po mnenju Goetz idr. (2016) in Prassel (2012) država AF ne posveča dovolj pozornosti. 

Slovenija je kljub temu glede financiranja eden redkih primerov, kjer so lahko KF projekti 

financirani tako s strani SFC kot RTVS. Državni proračun za animacijo pa je nizek (Štefančič 

2018). 

Do sedaj ni nobeni evropski državi uspelo izoblikovati takšne kulture in priljubljenosti AF, 

kot ga ima v ZDA. Po mnenju PRNewswire (2017) se to kaže tudi v tem, da je povprečni 

proračun CF v Evropi okrog šest milijonov evrov, pri čemer je le nekaterim uspelo preseči 1  

milijonov, kar je približno desetina proračuna velikih hollywoodskih uspešnic. Evropski 

uspehi so redki tudi zaradi raznolikih kulturnih ozadij, najbolj znana taka primera sta Kokoške 

na begu (angl. Chicken Run) iz leta 2000 in Trojčice iz Bellevilla (angl. Belleville Rendez-

vous, originalni naslov iz fran. Les Triplettes de Belleville) iz leta 2003. V Evropi na področju 

animacijskega uspeha in njihovega uspešnega financiranja izstopajo predvsem Francija, 

Velika Britanija, Nemčija in Španija. PRNewswire (2017) pravi, da je to deloma na račun 

državnih spodbud prek številnih davčnih olajšav. Pomembnost in vpliv davčnih olajšav na 

evropski trg animacij poudarja tudi Macnab (2019) na primeru Velike Britanije. Slednje na 

primeru vodilne Francije nadgrajuje Mak (2018) in pravi, da gre Franciji na področju animacij 

kljub zgodovinskim uspehom bolje kot kadarkoli prej. Dva od razlogov sta vsekakor 

intervencija in dolgoročne spodbude države v animirane TV-serije. Predvsem med letoma 

2015 in 2016 je bilo na račun tega mogoče opaziti velike spremembe, ki smo jih že opisali. To 

je spodbudilo številne francoske studie, da premestijo produkcijo iz Azije nazaj v matično 

državo. K uspehu Francije so ključno prispevale tudi naložbe v izobraževanje na področju 

animacije. Kombinacija med vsem tem in družbeno-socialnimi dejavniki, ki spoštujejo 

umetnost in KAF, kar se kaže tudi v mednarodno znanih animacijskih festivalih, je pripeljala 

Francijo do uspeha. Financiranje AF v Franciji kljub temu zaostaja za ZDA, vendar pa je 
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dober primer, iz katerega se lahko učijo in ga uporabijo tudi druge evropske države (Mak 

2018; PRNewswire 2017).  

Že kar nekaj let se v Evropi na področju financiranja animacij precej govori o koprodukciji 

animacij. To je sodelovanje različnih avtorjev in animacijskih studiev na istem animacijskem 

projektu, ki so v Evropi najpogosteje narejeni za lokalne TV-programe. Za koprodukcijo AF v 

Evropi se je izkazalo, da močno prispeva k uspešni izvedbi projektov, vključno k financiranju 

in mednarodnemu trženju. Koprodukcija je še posebno prispevala k mednarodnemu dosegu in 

razvoju manj razvitih evropskih držav na področju AF, ki se nahajajo v srednji in vzhodni 

Evropi. Na Slovaškem so tako v teku številni večji ambiciozni projekti. V Estoniji je 

animaciji Kapitan Morten in kraljica pajkov (angl. Captain Morten And The Spider Queen) 

uspelo zbrati 10 milijonov EUR proračuna in doseči velik uspeh. Številne animacije pobirajo 

glavne nagrade in dosegajo tuje trge, vključno z obema Amerikama in Kitajsko. Koprodukcija 

se je med drugim izkazala za uporabno tudi v Sloveniji. Koprodukcija je zunaj Evrope opazna 

na Japonskem, v ZDA, v obliki zunanjega izvajanja dejavnosti pa tudi na Kitajskem in v 

Indiji (Blaney 2019; Globe Newswire 2017; PRNewswire 2017). 

Krasnohorsky v Blaney (2019) pravi, da v Evropi glavni medij predvajanja animacij še vedno 

ostaja TV, animacijske vsebine pa so namenjene večinoma otrokom. S tem se ne strinja Globe 

Newswire (2017), ki meni, da je to veljalo v preteklosti. Pravi, da TV-kanali sedaj izdelujejo 

tudi animacije, ki so namenjene mladostnikom, odraslim in celotni družini. Hiter razvoj 

tehnologije je animaciji omogočil, da se širi tudi prek drugih medijev, predvsem interneta. 

Ponovno pa lahko poudarimo, da Rutar v razpravi Primanima Hungary (2018) pravi, da 

internet res prispeva k distribucijskim možnostim, vendar so pri medijskih kanalih pomembne 

tudi navade ljudi. 

Financiranje animacij je zelo pomembno za njihovo komercializacijo. Kljub temu da evropski 

trg zaostaja za ZDA, se stanje izboljšuje. Za AF v Evropi namreč velja, da so proračuni nizki, 

njihova izdelava pa tvegana. Slovenska industrija AF, ki od države še vedno ni deležna dovolj 

pozornosti, išče priložnosti v izobraževanju in sledi trendu koprodukcije. Pomembno vlogo na 

celotnem področju AF v Sloveniji ima festival Animateka. Ekonomska trajnost AF v Sloveniji 

je vprašljiva, vendar jo je v prihodnosti kljub temu možno zagotoviti. 

5.3 Animirani film v Evropi 

O evropskem trgu AF je bilo v preteklih letih izvedenih več raziskav in je nastalo več 

priročnikov. Te raziskave se lotevajo številnih pomembnih tematik, npr. umestitve, 

financiranja in smernic razvoja animacij v Evropi. Uporabljeni pristopi opravljanja raziskav 

so različni. Zaradi razlike v časovnem obdobju, zajetem v raziskavah in priročnikih, teh med 

seboj ni primerno neposredno primerjati, vendar so za razumevanje trga animacij v Evropi in 

redkosti teh pomembni prav vsi od njih.  
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Predstavili smo: 

– Kartiranje animacijske industrije v Evropi (angl. Mapping the Animation Industry in 

Europe); 

– Animacijski načrt za Evropo (angl. Animation Plan for Europe); 

– Kartiranje filmskih in avdiovizualnih meril javnega financiranja v EU (angl. Mapping of 

film and audiovisual public funding criteria in the EU). 

– CEE Animation: vaš stik s srednjo in vzhodnoevropsko animacijsko industrijo (angl. 

CEE Animation: Your contact with the Central and Eastern European animation 

industry). 

Kartiranje animacijske industrije v Evropi 

Raziskavo so opravili Jimenez Pumares idr. (2015) in je bila izvedena kot naročilo za 

Evropski avdiovizualni observatorij s strani podprograma Creative Europe MEDIA Evropske 

komisije. Raziskava je obširna in predstavlja prvo raziskavo o animacijskem trgu na evropski 

ravni. Uporabljena je bila mešana metodologija. Za pridobitev kvantitativnih podatkov je bila 

izvedena anketa, s katero so pridobili 1.000 odgovorov. Kvalitativni podatki so bili 

pridobljeni z individualnimi intervjuji. V raziskavo so bile vključene večinoma evropske 

države (Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 

Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, 

Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, 

Švica, Turčija, Velika Britanija). Podatki za Veliko Britanijo in Irsko so večinoma združeni in 

jih ni mogoče ločiti, podatki za Portugalsko zajemajo samo leto 2013, deloma so v raziskavo 

vključene tudi evropske države Albanija, Bosna in Hercegovina, Ciper, Črna Gora, Islandija, 

Lihtenštajn, Malta in Severna Makedonija. Poleg evropskih držav so bile vključene države 

Argentina, Avstralija, Brazilija, Čile, Japonska,  užna Koreja, Kanada, Kitajska (podatki 

samo za leto 2014), Kolumbija, Mehika, Nova Zelandija, Venezuela in ZDA. Poudarek je na 

Franciji, Nemčiji, Italiji, Rusiji, Španiji, Turčiji in Veliki Britaniji. Raziskava zajema podatke 

od leta 2010 do 2014. Ugotovitve raziskave so številne, zato smo predstavili le nam 

pomembnejše. 

O Sloveniji je predstavljenega zelo malo. Kljub temu so Jimenez Pumares idr. (2015) 

ugotovili, da je bil tržni delež animacije v Sloveniji precej visok, pri čemer ni jasno 

opredeljeno, ali se to nanaša na število izdelanih animacij ali število ogledov animacij v 

državi. Ugotavljajo tudi, da med letoma 2010 in 2014, tako kot v večini drugih evropskih 

držav, izključno za animacijo v Sloveniji ni bilo namenjenih javnih sredstev države. Navajajo, 

da je bilo še posebej v Sloveniji težko pridobiti sredstva za animacijo zaradi zakonske 

zahteve, da so vsi projekti, financiranimi z javnimi sredstvi, zaključeni v roku dveh let. V 

Sloveniji je bila javna TV obvezana vlagati v avdiovizualno produkcijo, vendar ne posebej v 

animacijo, kot je značilno tudi za nekatere druge evropske države. 
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V podsklopu produkcije in distribucije animacij v Evropi ugotavljajo, da izdelava animacije 

zahteva nadpovprečne vložke in poteka dlje časa (ni nenavadno, da traja tudi več kot tri leta) 

kot navadni film. V Evropi je animacija zajemala 14,7 % delež filmskega trga. V Franciji, 

Rusiji in Veliki Britaniji skupaj so med letoma 2010 in 2014 beležili več kot polovico vseh 

letnih ogledov animacije v Evropi, medtem ko na svetovni ravni močno prevladuje ZDA, 

sledi pa Mehika. V Evropi je bilo na leto izdelanih povprečno 5  AF (Jimenez Pumares idr. 

2015). 

Od vseh AF, ki so bili izdani v Evropi, je bilo le 57 % tudi izdelanih v Evropi, medtem ko je 

23 % delež animacij ZDA pridobil 71,6 % vseh ogledov. V Evropi so evropske animacije 

predstavljale le 20 % vseh ogledov (oziroma 2,94 % vseh filmskih ogledov), medtem ko je 

povprečje za vse filme znašalo 33 %. Med evropskimi animacijami so bile zunaj Evrope daleč 

najbolj gledane animacije Velike Britanije. Kar 7  % otroških TV-programov v EU je bilo 

ustvarjenih prek podružnic iz ZDA (Jimenez Pumares idr. 2015). 

Za evropske države v tranziciji je bilo ugotovljeno, da nekoč azijski podizvajalci postajajo 

koproducenti. To evropskim producentom ponuja možnost za širjenje, vendar je težko 

zadržati intelektualno lastnino, za katero se močno zanimajo tudi izdajatelji TV-programov. 

Predfinanciranje animacij je vse težje, saj je to odvisno od izdajateljev TV-programov, katerih 

prihodki so vse nižji. Financiranje se zato išče v mednarodnem okolju, še posebej prek 

interneta. Animacije vse bolj privabljajo različne starostne skupine ( imenez Pumares idr. 

2015). 

Animacija v Evropi je lahko deležna treh vrst javne pomoči. Neposredno javno financiranje je 

bilo uporabljeno v 11 državah. Davčne olajšave imajo pogosto veliko vlogo. Obvezne 

neposredne naložbe za izdajatelje TV-programov v AF med predvajatelji niso zaželene, 

vendar so ravno ti glavni vlagatelji v animacije (Jimenez Pumares idr. 2015). 

V Evropi je potreba po izobraževanju novih animatorjev. Največ poudarka je na  

3D-animaciji, najpogostejši pristop pa je spletno učenje v angleščini. Animacijo se v tem 

pogledu povezuje z računalniškimi igrami, digitalnimi učinki in razvojem programske 

opreme. Z izobraževanjem so v Evropi povezani tudi festivali in nagrade, ki so številni in 

dobro organizirani ter vsebujejo tudi konference in obenem predstavljajo tržišče za animacijo 

(Jimenez Pumares idr. 2015). 

Animacijski načrt za Evropo 

Animacijski načrt za Evropo (European Commission 2017) je priročnik s področja animacije. 

Le devet strani dolg dokument je kljub temu pridobil veliko medijske pozornosti, zato smo se 

ga odločili posebej opisati in kritično ovrednotiti. 
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V priročniku (European Commission 2017) navajajo, da ima evropska animacija potencial za 

nadaljevanje uspeha, kot tudi razvoj in širjenje. Animacija namreč združuje ustvarjalnost, 

tehnologijo in podjetništvo. Za to, da animacija postane privlačna v TV-produkciji in kot CF, 

mora ta prek boljših komunikacij dosegati bolj globalno. V ta namen jih je treba promovirati, 

tržiti in prevajati v različne jezike. 

Privabiti je treba svetovne animacijske talente, predvsem iz tistih krajev, kjer sta industrija in 

izobraževanje bolj prepletena. Pojavlja se tudi vrzel znanja strokovnjakov, npr. v 

pripovedovanju zgodb (angl. storytelling), kar obenem predstavlja priložnost razvoja novega 

kadra v izobraževanju. Zaradi ne najbolj ugodnih razmer v Evropi odhajajo strokovnjaki iz 

Evrope in jih je težko spodbuditi, da pridejo nazaj (European Commission 2017). 

Evropska animacija se spopada tudi s težavo financiranja, saj je do tega težko priti, kar 

predvsem manjšim animacijskim podjetjem zavira širjenje. Pri tem sporočajo, da je treba 

razumeti, da lahko izdelava CAF poteka tudi več kot deset let. Največ vlagajo izdajatelji TV-

programov, ki izkazujejo zanimanje predvsem za TV-serije. Njihova finančna sredstva se 

kljub temu vse bolj krčijo. Pravijo, da so primeri uspešnega AF in TV-serij (European 

Commission 2017): 

– Gnomeo in Julija (angl. Gnomeo and Juliet) iz leta 2011; 

– Medvedek Paddington (angl. Paddington) iz leta 2014; 

– Pesem morja (angl. Song of the Sea) iz leta 2014; 

– Ups! Noe je odšel (angl. Ooops! Noah is Gone, tudi All Creatures Big and Small) iz leta 

2015; 

– Dva po dva (angl. Two by Two) iz leta 2015; 

– Pujsa Pepa (angl. Peppa Pig), TV-serija, predvajana od leta 2004; 

– Mouk, TV-serija, predvajana med letoma 2011 in 2014; 

– Bacek Jon (angl. Shaun the Sheep), TV-serija, predvajana med letoma 2006 in 2016, ter 

spin-offi te serije idr. 

Prihodnost AF je po njihovem mnenju potrebno iskati v doseganju širše množice s širjenjem 

animacij prek interneta. S tem se je pojavilo povečanje zanimanja za pripovedovanje krajših 

dve- do 20-minutnih zgodb, kar animacijam ustreza (European Commission 2017). 

Kartiranje filmskih in avdiovizualnih meril javnega financiranja v EU 

Poročilo raziskave, ki jo je opravil European Audiovisual Observatory (2019), je bilo 

objavljeno leta   19, medtem ko se uporabljeni podatki nanašajo na obdobje do konca leta 

2018. Za pridobitev in verodostojnost podatkov je bilo dobro poskrbljeno, pri tem pa so 

sodelovali tudi strokovnjaki s področja animacij za vsako državo posebej. Pri predstavitvi 

slovenske sheme je sodeloval producent AF  ožko Rutar. Gre za kvantitativno raziskavo, pri 

čemer je bila izvedena komparativna analiza. Raziskava zajema vseh  8 držav članic EU. Za 
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vsako državo posebej je podrobno predstavljena shema javnega financiranja za filme in AF. 

Podatki raziskave, ki se nanašajo na naš namen poznavanja SKAF, so torej predvsem 

predstavitev slovenske sheme javnega financiranja, ki jo opišemo v nadaljevanju. 

Za javno financiranje filmov v Sloveniji sta odgovorna SFC in RTVS. Slednja je dolžna 

objaviti letni javni razpis za sofinanciranje oziroma koprodukcijo kinematografskih del v 

vrednosti 2 % dohodka iz TV za preteklo leto. Obe vrsti financiranja se med seboj ne 

izključujeta, saj financiranje od RTVS ni obravnavano kot vrsta državne pomoči. Financiranje 

zakonsko regulira SFC. Dodeljenega zneska SFC ni treba povrniti, medtem ko se pri RTVS ta 

šteje kot koprodukcijski vložek (European Audiovisual Observatory 2019). 

Pravica do financiranja ni pogojena z državljanstvom članov ekipe, vendar pa je treba biti 

prijavljen pod dejavnostjo filma, video filma ali TV-oddaje. Dodeljevanje financiranja je 

selektivno in izbrano na osnovi 100-točkovne skale. Na to vplivajo npr. reference podjetja ali 

posameznika, delež že pridobljenega proračuna, število dni snemanja v Sloveniji in število dni 

za postprodukcijo (European Audiovisual Observatory 2019). 

Višina financiranja je določena kot 5  % vseh stroškov. V primeru mednarodne koprodukcije 

delež financiranja znaša    %. V primeru nizkoproračunskih filmov, zahtevnejših filmov, 

filmov za otroke in mladino delež financiranja znaša 8  %. Financiranje nima določene 

spodnje omejitve. Zgornje meje financiranja so (European Audiovisual Observatory 2019): 

– celovečerni dokumentarni film (daljši od 7  minut) – največ 1  .    EUR; 

– znanstvenofantastični in CAF (daljši od 7  minut) – največ 8  .    EUR; 

– celovečerni igrani prvenec (daljši od 7  minut) – največ 3  .    EUR; 

– kratki fikcijski in dokumentarni film (največ 45 minut) – največ 5 .    EUR; 

– KAF (največ 45 minut) – največ 65.000 EUR; 

– manjši koproducirani film – največ   .    EUR. 

Od prejetih finančnih sredstev je določen tudi najnižji delež, ki ga je treba porabiti za 

distribucijo in promocijo. Ta je odvisen od količine prejetih sredstev in znaša med 4.    in 

16.000 EUR za distribucijo ter med 1.000 in 4.000 EUR za promocijo. Možno je pridobiti 

nagrado občinstva, ki lahko skupaj s financiranjem doseže največ 1   % proračun. Tudi pri 

tem obstajajo omejitve, najvišje dodeljene vrednosti so 7.000 EUR za scenarij in 25.000 EUR 

za projekt. Če film doseže več kot  5.    ogledov v Sloveniji, lahko nagrada doseže največ 

37.500 EUR (European Audiovisual Observatory 2019). 

Pričakuje se, da je film v slovenščini, vendar to ni zahteva. Zahtevana je le predstavitev 

scenarija v slovenščini. Zaradi tradicionalnih nacionalnih manjšin sta izjemi italijanščina in 

madžarščina. Določil glede enakosti spolov ni, kot je to značilno za nekatere druge države 

(European Audiovisual Observatory 2019). 
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CEE Animation: vaš stik s srednjo in vzhodnoevropsko animacijsko industrijo 

Priročnik je izdelal CEE Animation (2019a). Priročnik je 60 strani dolgo predstavitveno 

gradivo organizacije CEE Animation (Animacija centralne in vzhodne Evrope, angl. Central 

and East Europe Animation). Organizacija deluje v mednarodnem okolju in pokriva Bosno in 

Hercegovino, Češko, Gruzijo, Hrvaško, Latvijo, Madžarsko, Makedonijo, Moldavijo, Poljsko, 

Romunijo, Slovaško in Slovenijo. Dejavnosti CEE Animation so: 

– CEE Animation forum (angl. Forum); 

– CEE Animation delavnica (angl. Workshop); 

– CEE Animation talenti (angl. Talents). 

CEE Animation forum je največja platforma AF v srednji in vzhodni Evropi. V okviru tega so 

izvedene številne predstavitve kratkih, TV in CAF v razvoju, kjer se producenti lahko 

povezujejo z drugimi producenti, izvajalci in prikazovalci AF. Novim talentom animacije 

omogoča, da za svoje projekte pridobijo financiranje in poskrbijo za distribucijo. Forum se 

izvaja že vse od leta   13 (poznan tudi kot Forum animacije Višegrad, angl. Visegrad 

Animation Forum). V okviru foruma so izvedene tudi razprave in projekcije (CEE Animation 

2019a). 

Glavna dejavnost CEE Animation delavnice je dvig sposobnosti ustvarjalcev, producentov in 

ekip iz držav z nizko avdiovizualno produkcijsko zmogljivostjo ter omogočanje dostopa do 

financiranja in distribucije (CED Slovenija 2019). CEE Animation talenti se osredotoča na 

promocijo mladih talentov s področja animacije. 

Partnerji CEE Animation so (CEE Animation 2019a): 

– DSAF v Sloveniji; 

– ASAF (češko Asociace animovaného filmu – Združenje AF) na Češkem; 

– MOME (madž. Moholy-Nagy Művészeti Egyetem – Moholy-Nagy Univerza za umetnost 

in oblikovanje) na Madžarskem; 

– APAF (slovaško Asociácia Producentov Animovaného Filmu – Združenje producentov 

AF) na Slovaškem; 

– SPPA (poljsko Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji – Združenje poljskih 

producentov animacije). 

Na kratko so predstavljeni številni AF sodelujočih ter nekatera podjetja in organizacije, ki se 

ukvarjajo z AF in sodelujejo s CEE Animation, med drugim nekatere slovenske – Mednarodni 

festival AF Animateka, Invida in Inštitut za digitalno umetnost Octopics. Priročnik predstavlja 

opis stanja animacije v nekaterih državah srednje in vzhodne Evrope, vendar med njimi ni 

opisane Slovenije (CEE Animation 2019a). 
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Ugotovitve predstavljenih raziskav in priročnikov 

Ob primerjavi po raziskovani tematiki vseh štirih gradiv ugotovimo, da se nekatere ugotovitve 

kljub različnim tematikam in letom nastanka med seboj povezujejo ali dopolnjujejo. Tako 

nam pomagajo graditi na celovitem razumevanju trga AF v Evropi, pa tudi specifično v 

Sloveniji. 

Presenetljiva je predvsem raziskava Kartiranje animacijske industrije v Evropi (Jimenez 

Pumares idr. 2015), ki je kot prva takšna raziskava precej obširna. Dokument Animacijski 

načrt za Evropo (European Commission 2017) trg animacije morda prikaže preveč 

optimistično. Za primer lahko navedemo, da za primer uspešnega AF navaja Dva po dva, o 

katerem je na internetu težko sploh karkoli najti, kritike pa tudi niso najboljše (TimeOut b. l.). 

Kartiranje filmskih in avdiovizualnih meril javnega financiranja v EU (European Audiovisual 

Observatory 2019) se ne nanaša izključno na animacije, vendar pa je iz opravljene raziskave 

možno priti tudi do ugotovitev, ki se nanašajo na panogo animacij, predvsem s področja AF v 

Sloveniji. Iz CEE Animation: vaš stik s srednjo in vzhodnoevropsko animacijsko industrijo 

(CEE Animation 2019a) spoznamo obseg in namen povezovanj in forumov, ki so v Evropi 

zelo pomembni, še posebno pa to velja za države v tranziciji. 

Slovenija je na področju AF dojemana kot pomemben člen evropske celote trga z določenimi 

posebnostmi, ki pa jih ima prav vsaka država. Za Slovenijo je pomembno sodelovanje v 

mednarodnem okolju in pri forumih, ki imajo v Evropi pomembno vlogo tudi pri povezovanju 

animatorjev z distributerji in trgom. Pri pridobivanju javnih sredstev za animacijo v Sloveniji 

lahko sklenemo, da država ne namenja sredstev specifično animaciji, ampak celotni filmski 

industriji. Ugotovitve raziskave Kartiranje animacijske industrije v Evropi (Jimenez Pumares 

idr. 2015) iz leta   15 kažejo, da je financiranje iz javnih sredstev v Sloveniji še posebno 

težko, saj obstaja časovna omejitev dokončanja AF v okviru dveh let. Slovenska prednost 

financiranja iz javnih sredstev se kaže v tem, da je mogoče sredstva pridobiti iz dveh različnih 

virov hkrati, vendar pa je iz višjih sredstev za financiranje animacij v primerjavi z navadnim 

filmom možno sklepati, da se zavedajo višjih produkcijskih stroškov animacij. 

V prvih dveh dokumentih, Kartiranje animacijske industrije v Evropi (Jimenez Pumares idr. 

2015) in Animacijski načrt za Evropo (European Commission 2017), lahko opazimo, da so 

opazne podobnosti v primerjavi z nekaterimi našimi predhodnimi ugotovitvami. Potrdimo 

lahko, da lahko med glavne evropske animacijske države uvrstimo Francijo in Veliko 

Britanijo. Francija je zgled države, ki prikazuje vlogo davčnih olajšav pri financiranju AF, 

obenem pa pomen in kulturne vrednosti AF v Evropi. Iz Velike Britanije se lahko naučimo, 

kako posegati na mednarodne trge. Za Evropo, še toliko bolj pa Slovenijo, so ena izmed 

glavnih strateških prednosti predvsem talenti na tem področju. Zanje je treba ustvariti 

primerne pogoje, da jih lahko zadržimo v Evropi, saj predvsem zaradi težav s financiranjem 

odhajajo v tujino. 
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Eden od glavnih izzivov evropskih animatorjev je zadržanje intelektualne lastnine, saj se 

zanje močno zanimajo tako izdajatelji TV-programov kot tudi azijski koproducenti. 

Problematičen je tudi ogled evropskih animacij, saj ti pridobijo le 20 % vseh ogledov AF v 

Evropi. To močno izkazuje potrebo po izboljšanju komercializacije AF v Evropi. Če pri tem 

poudarimo gledanost animacij iz ZDA, ki imajo tudi bistveno višje proračune, lahko 

predvidevamo, da obstaja povezava med gledanostjo in financiranjem. 

5.4 Pregled drugih raziskav 

Poleg že predstavljenih raziskav o AF v Evropi so na voljo še številne druge raziskave s 

področja AF, vendar pa se te le redko dotikajo tematik njihove komercializacije in ekonomske 

trajnosti. Kljub temu smo našli in opisali še dve relevantni raziskavi. To sta: 

– KAF pri pouku angleščine (angl. Animated Short Films in English Lessons) (Thaler 

2016); 

– Animacijska industrija: tehnološke spremembe, izzivi v proizvodnji in globalni premiki 

(angl. The animation industry: technological changes, production challenges, and global 

shifts) (Yoon 2008). 

Kratki animirani filmi pri pouku angleščine 

Gradivo je izdelal Thaler (2016) z namenom poučevanja s pomočjo kratke animacije na 

praktičnem primeru. Poleg vaj podrobneje predstavi vlogo animacije v izobraževanju. AF je 

pri tem mogoče uporabiti za različne starostne skupine. Gradivo prikazuje prednosti predvsem 

KAF kot vira za poučevanje. 

Animacija omogoča prikaz širokega nabora tem. Te so lahko preproste in smešne, kar je 

značilno za zabavno industrijo, medtem ko so lahko tudi resne in zahtevne, zaradi česar jih je 

mogoče uporabiti na različne načine. V izobraževanju jih lahko uporabimo kot začetno 

predstavitev, kot poglavitni material določene tematike ali kot razlog za pogovor in razpravo 

(Thaler 2016). 

Animacije prispevajo k izboljšanju kompetenc opazovanja, poslušanja, govorjenja in pisanja. 

To velja še posebno za KAF. Nenavadnost tega, da AF vsebujejo manj govorjenja in 

napisanih besed, omogoča spodbuditev učencev, da govorijo in razpravljajo o pomenu, 

doživetih čustvih in njihovih vzrokih, tehnikah izvedbe animacije in njenem sporočilu (Thaler 

2016). 

Z vidika poučevanja AF omogoča razlago tem in konceptov, ki bi jih brez animacije stežka 

razložili in znanje posredovali poslušalcem. Dokazano je bilo tudi, da informacija, na katero 

smo čustveno navezani, pozitivno vpliva na pomnjenje te informacije. AF tudi spodbuja 



34 

kreativnost, saj si jo interpretiramo in vanjo dodamo lastna mišljenja, ki so lahko drugačna od 

realnosti (Thaler 2016). 

Gradivo Kratki animirani filmi pri pouku angleščine (Thaler 2016) torej prikazuje praktično 

uporabo animacije v izobraževanju. AF ima tako številne prednosti pred drugimi načini 

izobraževanja in širok spekter uporabnosti. To je dokazano tudi v Sloveniji. 

Animacijska industrija: tehnološke spremembe, izzivi v proizvodnji in globalni premiki 

Kljub temu da je raziskava Yoon (2008) že precej zastarela, lahko iz nje izvemo marsikaj. 

Osredotoča se na predstavitev geografskih trgov animacijske industrije, vendar pa smo se jo 

pri predstavitvi tega odločili izpustiti ravno zaradi zastarelosti. Nekatere ugotovitve smo že 

predstavili, zaradi česar jih bomo na tem mestu izpustili. 

V raziskavi navaja, da je mogoče ločiti med (Yoon 2008): 

– kulturnimi industrijami –nanašajo se na celoten spekter od produkcije do porabe. V 

sodobnem svetu jih pogosto prepoznamo v obliki nišnih trgov, npr. oglaševanje, 

popularna glasba, filmi, risanke itd.; 

– svetovnimi oziroma globalnimi mesti – so geografska središča, kjer imajo podjetja sedež, 

finančno središče in povezave do svetovnih ekonomij. Ta mesta vplivajo tudi na omrežja, 

pretok ljudi, tehnologije in informacij; 

– globalnimi produkcijskimi povezavami – povezuje podjetja svetovnih mest z njihovimi 

produkcijskimi in distribucijskimi kanali ter med seboj. 

Glede svetovnih animacijskih mest Yoon (2008) ugotavlja podobno, kot smo navedli tudi 

sami. Večje razlike so opazne pri Indiji, ki jo umešča kot drugo največje animacijsko mesto 

po številu animacijskih podjetij. Kot manjšo animacijsko mesto je v raziskavi opaziti tudi 

 ohannesburg v  užni Afriki. Kot pomembno državo, kjer se je animacija močno uveljavila v 

obliki zunanjega izvajanja dejavnosti, so (poleg Azije) izpostavljeni tudi Filipini.  

5.5 Razvojni potencial 

Spoznali smo, da se v Evropi trg animacij uspešno prilagaja na spremembe v okolju. Ta v 

ekonomskem pogledu, predvsem pa v financiranju, sicer še vedno zaostaja za razvitostjo trga 

AF v ZDA. Ob tem se je treba zavedati, da so vsi svetovni animacijski trgi med seboj 

povezani, med seboj odvisni in se pogosto soočajo s podobnimi zahtevami in spremembami.  

Ob tem se vprašamo, kaj lahko pričakujemo od AF v prihodnosti, katere spremembe v okolju 

lahko izkoristimo in kaj narediti, da AF zagotovimo več komercialnih možnosti ter 

ekonomske trajnosti. V tem poglavju predstavljamo nekaj možnosti razvoja AF v prihodnosti 

in kaj lahko storimo, da k temu tudi sami prispevamo. 



35 

AF je z razvojem tehnologije pridobil na razvoju panoge in pri komercializaciji. Opazimo 

lahko širitev AF prek novih distribucijskih kanalov, ki sta jih sprva predstavljala TV in kino, 

kasneje DVD-ji in drugi digitalni mediji, predvsem pa mediji, povezani z internetom. AF se 

bo zato še naprej moral prilagajati novim distribucijskim kanalom in nam s tem postal vse 

lažje dostopen. Primera internetnih platform za distribucijo animacij sta YouTube in Vimeo, pa 

tudi Netflix, ki za širitev uporablja internet. Novi mediji pri tem spodbujajo izvirnost in 

kreativnost AF. 

Tehnološki razvoj je tudi povzročil, da računalniška animacija izpodriva tradicionalno 

animacijo. Tradicionalna animacija bo zaradi tega v prihodnosti najverjetneje imela predvsem 

umetniško, kulturno vrednost, medtem ko se bo računalniška animacija vse bolj uveljavljala v 

ekonomski smeri. Strinjamo se z napovedjo v Vignali (2016), da bo izdelava AF postala vse 

dostopnejša in cenejša ter tudi enostavnejša. Zaradi tega, pa tudi sledenja ekonomskemu 

trendu ZDA bodo predvsem veliki animacijski studii prisiljeni zmanjševati stroške ter se s 

tem prilagajati tržnemu povpraševanju. To lahko povzroči spremembe v poslovanju 

animacijskih podjetij, še več zunanjega izvajanja ter večje omejitve v izvirnosti in kreativnosti 

animatorjev. 

V prihodnosti lahko pričakujemo nadaljnje širjenje AF v druge panoge. Do sedaj se je 

animacija izkazala za uporabno v obliki različnih vizualnih predstavitev in grafik, 

predstavitev delovanja naprav, statistik in konceptov, videospotov, v oglaševanju na različnih 

medijih in drugod. Napredek animacij je omogočil, da je animacijo možno kombinirati z 

navadnim filmom, razlike med njima pa je v določenih primerih težko opaziti. Zaenkrat so 

takšni primeri še redki, zelo zahtevni in dragi, vendar dokazujejo zmožnosti in potencial 

animacij. Primer tega je princesa Leia v zaključnem prizoru filma Rogue One: Zgodba Vojne 

zvezd (angl. Rogue One: A Star Wars Story) iz leta   1 , čeprav je omenjeni prizor požel 

deljene kritike. AF se je začel uspešno uveljavljati tudi v tehnologijah virtualne realnosti in 

videoigrah. V prihodnosti lahko pričakujemo še več prepletanja. 

Veliko je odvisno tudi od kulturnih navad in pričakovanj tistih gledalcev, ki so jim AF 

namenjeni. Animacije je v prvi vrsti treba ponuditi na medijih, do katerih ti dostopajo. Tu 

lahko še enkrat poudarimo mnenje Rutarja v razpravi Primanima Hungary (2018), da so pri 

tem zelo pomembne navade ljudi. Animacije namreč ni primerno nuditi na medijih, na katerih 

animacije niso zaželene. Gledalci animacij morajo tako biti dovzetni za nove in ne samo 

najbolj poznane medije in platforme, kot sta TV in Netflix. 

V Evropi, kjer se je AF uveljavil predvsem v kulturi, lahko za AF naredijo veliko predvsem 

države in tako vplivajo na njegovo prihodnost. Franciji je tako uspelo izoblikovati 

animacijsko kulturo, kar se pozna tudi prek prestižnih animacijskih festivalov. Če države 

uspešno vlagajo v razvoj AF, lahko to močno spodbudi izdelavo animacij tudi v manj razvitih 

državah Evrope in te izkoristijo za izoblikovanje primerne kulture ter si s tem ustvarijo 
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mednarodni ugled. Prvi korak k temu so forumi in podobni dogodki, ki se že izvajajo povsod 

po Evropi. 

AF se je tudi v Sloveniji uveljavil v vzgojno-izobraževalne namene, predvsem otrok. Tudi tu 

bi država lahko naredila več in AF bolj sistematično umestila znotraj načrtov za 

izobraževanje. AF se je namreč izkazal za zelo uporabnega, obenem pa s tem spodbuja 

vpeljavo novih tehnologij v izobraževanje. S tem bi se tudi podjetjem pokazalo, da je AF 

lahko uporaben in potencialno dobičkonosen, kar bi lahko spodbudilo zanimanje podjetij za 

vlaganje v AF kot medij za doseg kupcev ter spodbudilo donacije in sponzorstva. 

5.6 Ugotovitve in sklepne misli teoretičnega dela 

Pojasnili smo temeljno idejo filma, ki se je skozi številne izume in dogodke razvila v obliko, 

ki jo film predstavlja v današnjem času. Kljub temu da je AF del filmske industrije, je kasneje 

pridobil specifične značilnosti, ki so pomembne še danes, zaradi česar ga je primerno 

obravnavati ločeno od filma na splošno. Tehnološki razvoj v  1. stoletju je bistveno 

pripomogel k lažji izdelavi animacij, na hitro rast, razvoj in popularnost panoge ter tudi široko 

uporabnost znanja o AF v drugih animacijskih panogah. 

Razvoj panoge AF je mogoče razumeti z dveh osnovnih vidikov: ekonomskega in kulturnega. 

Ekonomski vidik AF razumemo predvsem kot izdelavo AF z namenom po ustvarjanju 

dobička. Zgled tega so visoko proračunski in dobičkonosni CAF velikih studiev v ZDA, ki 

pogosto vstopajo tudi v evropske kinematografe. KAF pri ekonomskem vidiku služijo kot 

osnova za razvoj novih pripovednih oblik in tehnik animacije, KAF pa se v zadnjih letih 

občasno pojavljajo tudi v obliki AS. Nasprotje ekonomskemu vidiku je kulturni vidik AF, ki 

je značilen za Evropo in AF dojema kot način umetniškega izražanja. Ta s kreativnostjo pri 

iskanju novih možnosti AF tudi pogosteje postavlja nove meje. Pri tem nastajajo kratki 

avtorski filmi, ki se najpogosteje predvajajo na festivalih. Ti filmi so tudi bolj družbeno-

kritični, za kulturni vidik pa se šteje tudi uporaba AF v izobraževanju, predvsem otrok. Po 

svoji naravi so manj tržno zanimivi, kar se pozna pri težjem pridobivanju finančnih sredstev, 

posledično pa so izpostavljeni večjim tveganjem izdelave. 

V Sloveniji se sodobni AF kljub bogati zgodovini animacije lutk pojavi relativno pozno. Med 

drugim je v Sloveniji prvi in še vedno edini slovenski CAF nastal leta 1998, ki pa ga niti ne 

moremo dojemati kot pravi profesionalni izdelek. Danes tako celotno produkcijo AF v 

Sloveniji predstavljajo KAF, panoga pa se sooča z nizkim državnim sofinanciranjem. Po 

razvitosti panoge AF Slovenijo umeščamo v manj razvit, vzhodni del Evrope. 

Raziskava opravljena med letoma 2010 in 2014, pravi, da je v Evropi AF predstavljal 

približno 15 % filmskega trga (Jimenez Pumares idr. 2015). Izmed vseh ogledov AF v Evropi 

so evropske animacije pridobile le    % vseh ogledov, kar je še bistveno nižje od že tako 



37 

nizkega celotnega povprečja vseh evropskih filmov. AF v Evropi so v primerjavi z AF iz 

ZDA deležni nižjega financiranja, uspehi pa so redkejši. Zaradi tega se pojavlja beg talentov 

AF iz Evrope. Zaradi vseh teh razlogov so evropske države na različne načine uvedle ukrepe, 

s katerimi je financiranje AF enostavnejše. Ob tem se problematike loteva tudi EU. 

Ugotavljamo, da na ekonomsko trajnost animacij vpliva njihovo financiranje, ki pa je 

povezano tudi z njihovo komercializacijo. Spremembe na osnovi tega lahko močno vplivajo 

na prihodnost celotne panoge v Evropi.  
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6 TRG KRATKEGA ANIMIRANEGA FILMA V SLOVENIJI 

Namen tega poglavja je podrobneje predstaviti trg AF v Sloveniji. Opišemo slovenska 

festivala AF ter pomembnejše aktivne slovenske animatorje s področja AF. Ti se med seboj 

povezujejo prek različnih organizacij in dejavnosti. Na koncu predstavimo še njihov pogled 

na slovenski trg SAF. 

6.1 Festivali 

Najbolj znan slovenski festival, ki se osredotoča izključno na AF, je Animateka (polno ime 

mednarodni festival AF Animateka). Poleg Animateke se v Sloveniji izvaja še festival stop-

motion animacije StopTrik (polno ime mednarodni filmski festival StopTrik). Slovenski 

animatorji se medtem predstavljajo tudi na številnih drugih filmskih festivalih, pri katerih je 

AF redko opaziti. Med njimi je med animatorji najbolj opazen Festival SF (FSF) (Goetz idr. 

2016). 

Animateka 

Animateka je nastala leta 2004. Soustanovil jo je Igor Prassel, ki jo tudi sam vodi. Glavni 

organizator Animateke je Društvo za oživljanje filmov 2. koluta. Animateka privablja številne 

goste, avtorje in študente. Izvedena je vsako leto, tradicionalno v začetku decembra v 

ljubljanskem Kinodvoru in Slovenski kinoteki, kot gostujoči program pa tudi po drugih 

slovenskih kinodvoranah. Letos je bila izvedena že 16. Animateka. Vsako leto spomladi 

poteka tudi Animateka po Animateki. Od leta 2015 je izvedena tudi Poletna Animateka, ki 

med drugim obsega filmske projekcije na prostem (Animateka 2019a; Goetz idr. 2016; 

Štefančič 2018). 

Na Animateki je vsako leto prikazan širok nabor najnovejših KAF in CAF z vsega sveta. 

Poudarek je na slovenskih animacijah, AF iz srednje in vzhodne Evrope ter animacijah za 

otroke. Poleg filmskih projekcij se na festivalu izvajajo tudi številne razstave razvoja in 

izdelave AF, predavanja, tematski pogovori in delavnice AF (Goetz idr. 2016  Štefančič 

2018). 

V okviru Animateke pripravljajo pedagoška gradiva za pedagoge in starše. Občasno 

prevzemajo vlogo slovenskega distributerja AF. Pri tem odkupijo pravice za predvajanje in jih 

sinhronizirajo v slovenščino (Goetz idr. 2016  Štefančič   18). 

StopTrik 

StopTrik je leta 2011 ustanovila Pekarna magdalenske mreže in je edini evropski festival, ki 

se osredotoča izključno na stop-motion animacijsko tehniko. Festival se izvaja enkrat letno v 
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obdobju enega meseca. Poleg Maribora poteka tudi v Lodžu na Poljskem (Culture.si 2018; 

StopTrik 2019). 

Festival se v Mariboru izvaja v Dvorani Gustaf, Pekarni, GT22, Kinu Udarnik in Vetrinjskem 

dvoru. Vsako leto je predvajanih veliko število animacij, vključno z animacijami iz začetkov 

SF. Ponuja širok nabor dejavnosti in poleg projekcij zajema pogovore, delavnice, razvoj 

novih tehnik stop-motion animacije, koncerte in ostale dogodke. StopTrik med drugim 

sodeluje tudi z Animateko (StopTrik 2019; Culture.si 2018). 

6.2 Organizacije 

Tako kot je značilno za festivale, se z AF v manjšem obsegu ukvarjajo tudi v širokem naboru 

filmskih organizacij. Predstavili bomo štiri odmevnejše organizacije, ki imajo največji vpliv 

na SAF. To so: 

– Društvo Slon; 

– DSAF; 

– Društvo za oživljanje filmov 2. koluta; 

– Društvo za razvoj filmske kulture; 

– ZVVIKS (Zavod za film in avdiovizulano produkcijo ZVVIKS). 

Društvo Slon 

Glavna dejavnost društva Slon so vzgojno-izobraževalne delavnice za otroke in mlade, ki jih 

izvajajo od leta 2005. Skozi delavnico otrokom predstavijo različne tehnike in proces 

ustvarjanja AF. V okviru društva izvajajo (Društvo Slon b. l.): 

– delavnice optičnih igrač; 

– delavnice AF v različnih tehnikah; 

– pedagoške pogovore ob AF; 

– projekcije AF; 

– vodene oglede razstav; 

– oblikovanje pedagoških gradiv; 

– izobraževanja in predavanja za pedagoge; 

– izobraževanja lastnih mentorjev. 

DSAF 

Poslanstvo DSAF je »zagotavljanje boljših pogojev na področju AF in njegove 

prepoznavnosti pri širših strokovnih in splošnih javnostih, tako doma kot v tujini«. Z odprtim 

sodelovanjem je partner številnih organizacij in podjetij s področja animacije ter povezuje 

širok nabor avtorjev AF. DSAF je član Zavoda za uveljavljanje pravic avtorjev, izvajalcev in 
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producentov avdiovizualnih del Slovenije (AIPA) in Zveze društev SF ustvarjalcev (DSAF 

2019). 

Zavzemajo se za aktivno sodelovanje pri oblikovanju državne filmske politike ter razvoj SAF. 

Zastopajo interese slovenskih animatorjev. Pri tem se dogovarjajo z različnimi interesnimi 

skupinami. Dejavnosti društva obsegajo tudi prenos informacij in znanj med ustvarjalci, 

pomoč na njihovih projektih, številna predavanja in izobraževanja ter spodbujanje in 

izboljševanje organiziranosti slovenskih festivalov na področju animacije (DSAF 2019). 

Društvo za oživljanje filmov 2. koluta 

Društvo za oživljanje filmov 2. koluta je bilo ustanovljeno leta 2004. Ime izhaja iz dveh 

dejavnosti, ki jih je društvo v začetkih izvajalo. Ena od teh je Animateka, ki se izvaja še danes 

(Animateka 2019b). 

Poleg Animateke se društvo ukvarja z izdajanjem knjig na tematiko stripa in AF ter z 

distribucijo AF. Leta 2017 so pod imenom Lisička in druge zgodbe distribuirali nabor KAF za 

otroke, naslednje leto pa podoben program Slon kolesari po svetu. Skozi leta so distribuirali 

CAF za otroke (Animateka 2019b): 

– Hiša pravljic (fran. Kérity la maison des contes) iz leta 2009; 

– Skrivnost iz Kellsa (angl. The Secret of Kells) iz leta 2010; 

– Medena koža (fran. Couleur de peau: Miel) iz leta 2012; 

– Deček in svet (špan. O Menino e o Mundo) iz leta   13  

– Fantomski deček (angl. Phantom Boy) iz leta 2015. 

Hišo pravljic so tudi sami sinhronizirali in jo distribuirali v tej obliki, prav tako distribuirali. 

Za odraslo občinstvo so zaenkrat distribuirali le AF Kamenje v mojih žepih (angl. Rocks in 

My Pockets) iz leta 2014. Na osnovi Animateke so leta 2009 izdali nabor kratkih AS na DVD 

pod naslovom Pisani slon, v okviru Animateke po Animateki pa APOA 2017 in APOA 2018. 

Trenutno imajo v distribuciji japonski AF Mirai (japon. Mirai no Mirai) iz leta 2018. Za 

pogovore o AF sodelujejo z Društvom za izvajanje filmske vzgoje Slon (Animateka 2019b). 

Društvo za razvoj filmske kulture 

Društvo za razvoj filmske kulture je bilo ustanovljeno leta 2004 in od tedaj deluje v Mariboru 

in njegovi okolici. V okviru društva potekajo številni pogovori in projekcije (npr. pogovori 

Kino Klub, Filmozofski večeri, Petki v mestnem kinu, Intimni kino in projekcije Ekstremno 

lokalno, Ekstremno slovensko, Mobilni Udarnik), posebno pozornost pa od leta 2010 

namenjajo izobraževanju otrok in mladostnikov. Od leta 2011 vsako leto organizirajo 

Mednarodni festival otroškega in mladinskega filma Enimation, ki posebno pozornost 
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namenja KAF. Od istega leta dalje z Enimation school izobražuje na področju AF (Društvo za 

razvoj filmske kulture   18  Šola Filma b. l.). 

ZVVIKS 

ZVVIKS je bil ustanovljen leta 2001. Njihova glavna dejavnost je produkcija avtorskih 

animiranih animacij in serij. V zavodu se specializirajo za 2D- in stop-motion animacijo ter 

pri nastanku pomagajo tudi drugim avtorjem. Pri tem sodelujejo z domačimi in tujimi 

animatorji kot koproducenti in partnerji (ZVVIKS 2019). 

Posebno pozornost namenjajo kulturno-vzgojnim programom za različne starostne skupine, 

vključno za pedagoge. V sklopu izobraževalnega programa izvajajo delavnice, pripravljajo 

razstave, pogovore, oglede studiev in projekcije AF. ZVVIKS je tudi član Evropske 

organizacije za otroški film ECFA (angl. European Children's Film Association) (ZVVIKS 

2019). 

6.3 Odmevne osebe 

Predstavili bomo najbolj odmevne osebe s področja AF v Sloveniji. Oseb, ki se v Sloveniji 

ukvarjajo na področju AF, je še veliko več. Izbrali smo tiste, ki so po našem mnenju 

najpomembnejše. Zavedati se je treba tudi, da smo izbirali aktivne osebe, ki se ukvarjajo z AF 

in ne na splošno tudi z drugimi oblikami animacije. 

Dušan Kastelic 

Dušan Kastelic se je rodil leta 19 4 v Trbovljah. Sprva se je posvečal ilustracijam, stripom, 

stripovskim albumom in celo programiranju izobraževalnih računalniških iger, kasneje pa 

začel tudi s 3D-animacijo. S tem je postal prvi, ki se je ukvarjal z računalniško 3D-animacijo 

v Sloveniji, obenem pa postavil slovensko animacijo na višjo raven. Njegova animacijska 

filmografija zajema (DSAF 2019; Matoz 2019; SFC b. l.a): 

– Perkmandeljc (2002) – 3D animirani videospot za glasbeno skupino Orlek; 

– Animatorjeva avtobiografija (2004) – komična risana animacija o dolgočasnem življenju 

animatorja; 

– Čikorja an' kafe (2008) – 3D animirani videospot na osnovi pesmi Iztoka Mlakarja; 

– Zid vzdihljajev (2009) – komična risana animacija na osnovi stripov Toma Lavriča  

– Celica (2016) – 12 minut dolga 3D-animacija o razmišljanju »zunaj okvirov«. 

Je eden od najbolj znanih slovenskih animatorjev mednarodnega dosega. Za svoja dela je 

prejel veliko nagrad v Sloveniji in po svetu. Za Animatorjevo avtobiografijo je leta 2004 na 

Festivalu SAF prejel nagrado za najboljši scenarij in vizualno podobo. Za Čikorjo an' kafe je 

prejel vesno za najboljši AF. Leta 2019 je za svoje zadnje delo Celica prejel nagrado 
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Prešernovega sklada. Zanjo je prejel preko 50 mednarodnih nagrad na festivalih, vključno z 

nagrado za najboljši AF na ameriškem festivalu Cinequest. Številne nagrade je prejel tudi za 

svoja druga dela (DSAF 2019; Matoz 2019; SFC b. l.a). 

Grega Mastnak 

Grega Mastnak je režiser, scenarist in animator. Študiral je na Akademiji za likovno umetnost 

in oblikovanje (ALUO) v Ljubljani, svoje znanje animiranja pa je izpopolnil tudi na 

izpopolnjevanju v Pragi. V času študija in v prvih letih zatem je deloval na področju stripov, 

kasneje pa se konkretneje posvetil animaciji. Med letoma 2002 in 2009 je delal na risani AS 

Bizgeci, kasneje pa sodeloval pri ustvarjanju AS Princ Ki-Ki-Do. Za svoja dela je prejel 

številne domače in tuje nagrade (DSAF 2019). 

Igor Prassel 

Igor Prassel se je rodil leta 1971.  e programski vodja in producent na področju AF. V svoji 

zgodovini je deloval v okviru Slovenske kinoteke, bil urednik revije Stripburger, v Galeriji 

sodobne umetnosti Celje je sokuriral razstavo Slovenski strip in AF 1996–2006 in sodeloval 

pri različnih filmskih festivalih (Break 21, Dokma, G-Fest, Kino Otok, Mesto Žensk, Sniff). Je 

avtor Filmografije SAF: 1952–2012 = Filmography of Slovenian Animated Film 1952-2012 

in je pogosto član različnih žirij filmskih festivalov. Je programski sodelavec mednarodnega 

festivala Animafest in je bil direktor FSF (DSAF   19  Štefančič   18). 

Leta 2004 je soustanovil Animateko, ki jo od tedaj tudi vodi. Od leta 2017 je programski 

urednik slovenske Kinoteke. Poleg tega sodeluje še v DSAF, Društvu za oživljanje zgodbe 2. 

koluta, in predava na Akademiji umetnosti Univerze v Novi Gorici (AU UNG). Zunaj 

Slovenije deluje tudi pri CEE animacijski platformi (DSAF   19  Štefančič   18). 

Kolja Saksida 

Kolja Saksida je režiser, producent in pedagog na področju AF. V mladosti se je posvečal 

predvsem filmu in igral v filmih Naprej, Rop Stoletja, Vrvohodec, Temna stran lune, Jebiga, 

Slepa Pega, Rudi Omota in Instalacija ljubezni. Na področju filma je v Švici tudi magistriral 

(DSAF 2019). 

Na AF je dejaven predvsem od leta    1, ko je ustanovil produkcijsko hišo ZVVIKS in jo od 

takrat tudi vodi. Znotraj te so nastala njegova avtorska dela v stop-motion tehniki Mulc – 

Frača (izdelana leta 2009) in lutkovna AS Koyaa (8 epizod, izdelane med letoma 2011–

2017). Ta je bila tudi predvajana na nacionalni TV. Poleg tega je sodeloval pri nastanku KAF 

Slovo (izdelan leta 2016). Njegova dela so bila prikazana na številnih mednarodnih festivalih 

AF, kjer so prejela številne nagrade. Od leta 2016 predava na AU UNG in Akademiji za 
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gledališče, radio, film in TV (AGRFT). Je mentor animacije in tudi drugače sodeluje na 

področju izobraževanja za animacijo (DSAF 2019). 

Matija Šturm 

Matija Šturm je producent in izvršni producent večinoma za AF. Sodeloval je pri nastanku 

devetih animiranih del. To so Meni ptič, tebi nič! (izdelan leta 2015), Slovo (izdelan leta 

2016) in sedem epizod Koyaa. Produciral je tudi film Premiki v obljubljene dežele (izdelan 

leta 2013), dokumentarni film Živjo, Koyaa! in 30 KAF na CEE Animation delavnici. Številna 

izmed njih so prejela državne in mednarodne nagrade. Šturm je predsednik DSAF in vodja 

platforme CEE (CEE Animation 2019b; FSF 2014; IMDb 2019c; SFC B. l.b). 

Špela Čadež 

Špela Čadež kot režiserka in producentka na AF deluje od leta 2008. Njeni animirani deli sta 

Boles (izdelan leta 2013) in Nočna ptica (izdelana leta 2016). Za obe deli je prejela preko 100 

mednarodnih nagrad. Poleg teh dveh del je znotraj produkcijske hiše Finta ustvarila še veliko 

drugih del, največji uspeh pa je dosegla leta 2017 z napovednikom serije Oranžna je nova 

črna (angl. Orange is the New Black). Špela Čadež velja za eno od mednarodno 

najuspešnejših slovenskih animatorjev (Animateka 2019c; Finta 2019). 

Timon Leder 

Timon Leder pri AF deluje kot režiser, scenarist in animator. Njegov prvi izdelek Delo 

(2008), ki ga je ustvaril skupaj z Urbanom Breznikom, se je predvajal na številnih 

mednarodnih festivalih, do sedaj pa je ustvaril devet KAF. Njegov zadnji, kot tudi prvi 

profesionalni AF Podlasica (  1 ) se je predvajal na več kot 10 mednarodnih festivalih. 

Sodeloval je pri nastanku številnih AF (DSAF 2019). 

Še posebno aktiven je pri izobraževanju s področja AF. Je soavtor Animirajmo!: Priročnik za 

AF v vrtcih in šolah, poučuje na AU UNG. Mentoriral je številne delavnice AF. V okviru AF 

obširno deluje na področju vzgojno-izobraževalnih vsebin za otroke (DSAF 2019). 

6.4 Dodatno o festivalih, organizacijah in odmevnih osebah 

Pomembno je poudariti, da predstavljeni festivali, organizacije in osebe niso edine, ki delujejo 

na področju AF v Sloveniji. Animatorji se tako predstavljajo na številnih drugih filmskih 

festivalih. Primer tega je FSF, ki med drugim lahko podari tudi nagrado (vesna) za najboljšo 

animacijo, pa tudi za najboljši AF. 



44 

Pri organizacijah je težko določiti, katere je smiselno izpostaviti. Tako med drugim poznamo 

Invido (polno ime Invida internet video agencija), ki se ukvarja z animacijo na splošno, med 

drugim tudi AF. Zavod Dagiba se poleg intenzivnega poučevanja otrok na področju animacij 

ukvarja z gledališkimi dejavnostmi za otroke. Zavod OZOR (polno ime OZOR zavod za 

gibljive slike) Grega Mastnaka je produkcijska hiša, v kateri nastaja AS Princ Ki-Ki-Do, 

vendar so njene dejavnosti tako omejene, da so deležne le manjše pozornosti (DSAF 2019; 

Goetz idr. 2016). 

Pri izboru oseb je prav tako težko določiti, katere osebe so najpomembnejše. Tako ima Špela 

Čadež le dve opazni deli, ki pa sta dosegli široko mednarodno pozornost in pozornost 

slovenske javnosti. Izpostavimo lahko tudi Leona Vidmarja, ki je s svojim avtorskim 

animiranim delom Slovo (izdelan leta 2016) na FSF prav tako prejel vesno za najboljšo 

animacijo, sodeloval pa je tudi pri izdelavi AF Boles (izdelan leta 2013) in veliko drugih. 

Kljub širokemu naboru izkušenj s področja animacije ostaja v ozadju tudi zato, ker deluje na 

avtorskih delih drugih oseb (DSAF 2019). 

Drugi primer je Nejc Saje, ki je režiral 24 minut dolga AF Dvorišče (izdelan leta 2006) in 

Martin Krpan (izdelan leta 2017). Medtem se precej posveča fotografiji in kameri ter tako kot 

Leon Vidmar ni deležen večje pozornosti, zunaj svojih avtorskih del pa tudi ni opazno 

dejaven. Tretji primer je Anka Kočevar, ki je aktivno dejavna na AF. Je ilustratorka, slikarka, 

filmska animatorka in pedagoginja. Animirana dela, pri katerih je sodelovala, Aj, zelena je 

(izdelano leta 2009), Gospod Filodendron in jablana (izdelan leta 2016) in Tisoč ur bridkosti 

za eno uro veselja – Ivan Cankar, so narejena v risani tehniki, njeno delo pa je pri tem 

obsegalo ilustracijo. Pri omenjenih AS Princ Ki-Ki-Do in Koyaa je delovala celotna ekipa 

animatorjev in ostalih delavcev, za katere prav tako redko slišimo. Npr. DSAF zajema 49 

članov, podobno velja tudi za številne druge organizacije. Med drugim imamo animatorje, ki 

se ne ukvarjajo z AF, ampak z drugimi animiranimi gradivi. Če bi tako želeli predstaviti le 

vse pomembnejše animatorje, bi jih morali našteti precej (DSAF 2019; Kočevar   19). 

6.5 Najpogostejše težave trga, potencial in predlogi 

Slovenijo na področju AF umeščamo med manj razvite evropske trge. Stanje se kljub temu 

izboljšuje. Nekateri slovenski animatorji posegajo po priznanih mednarodnih festivalskih 

nagradah. Pomembno vlogo ima mednarodno povezovanje prek kooperacije oziroma 

koprodukcije. V Sloveniji so AF dostopni predvsem prek festivalov, pri čemer izstopa 

Animateka. Dostopni so nam tudi prek drugih medijev, na primer na TV in internetu 

(Primanima Hungary 2018; Štefančič   18). 

Največja težava v Sloveniji na področju KAF je njihovo financiranje. AF imajo v Sloveniji, 

kot to drži tudi drugod po Evropi, predvsem kulturno vrednost ter se financirajo iz javnih 

sredstev. Kljub temu da so lahko KAF financirani s strani SFC in RTVS, proračun skozi leta 
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ostaja zelo nizek. Poleg tega je v zakonodaji navedeno, da naj bi bili vsi projekti, financirani z 

javnimi sredstvi, zaključeni v obdobju dveh let. To za produkcijo AF predstavlja pomembno 

omejitev (Jimenez Pumares idr. 2015  Štefančič 2018). 

Šturm v razpravi Primanima Hungary (2018) pravi, da bi bilo za izboljšanje financiranja 

smiselno razmišljati o namembnosti AF oziroma uporabnosti in tako izboljšati njegov 

ekonomsko-trajnostni obstoj. Ob tem Prassel v intervjuju s Štefančič (  18) pravi, da 

slovenska novotehnološka podjetja ne izkazujejo dovolj zanimanja za razvoj tega področja. Z 

internetom so se pojavile nove možnosti za distribucijo AF, ki niso vezane na večje 

ponudnike in TV. Rutar v razpravi Primanima Hungary (2018) pri tem poudarja, da so pri tem 

pomembne tudi navade ljudi in njihova pripravljenost za dostopanje prek možnosti, ki jih 

ponujajo sodobni mediji. 

Animacija se v nekaterih državah uveljavlja tudi v videospotih, reklamah, predstavitvah in 

drugih pripomočkih. AF se v Sloveniji vse bolj uveljavlja predvsem v izobraževanju otrok. 

Rutar v razpravi Primanima Hungary (  18) poudarja, da so mladi talenti glavna strateška 

prednost Slovenije na tem področju. 

Za AF v Sloveniji, kot ga poznamo danes, lahko rečemo, da se je začel razvijati šele v tem 

tisočletju. Zaenkrat AF v Sloveniji predstavlja le nekaj ljudi, čeprav lahko na njihovih 

projektih delujejo tudi večje ekipe. Njihovi uspehi se kažejo in so priznani tako doma kot v 

tujini, kar je opazno predvsem prek nagrad na festivalih. Pogosto se poudarja pomembnost 

državnega financiranja, ki v Sloveniji ne namenja dovolj sredstev. To bi lahko pripomoglo, da 

na tem področju dohitimo zahodno Evropo. Kljub temu je treba poudariti, da se vsa Evropa 

spopada s težavo prenizkega financiranja, na evropski trg AF pa prihajajo animacije iz ZDA. 

V tem pogledu bi se morali animatorji AF in drugi odločevalci na tem področju odločiti, ali bi 

bilo kljub vsemu treba razmišljati bolj v ekonomski smeri in ali je na tak način mogoče priti 

do rešitve. 
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7 KOMERCIALIZACIJA IN EKONOMSKA TRAJNOST SLOVENSKIH 

KRATKIH ANIMIRANIH FILMOV 

V empiričnem delu smo opravili kvalitativno raziskavo na osnovi intervjujev. Skladno z 

namenom raziskave smo dobili vpogled v stanje in potenciale razvoja SKAF. To nam je 

omogočilo, da smo podali predloge, ki bi lahko izboljšali njihovo komercialno stanje in 

ekonomsko trajnost. 

7.1 Izbor metode 

Osrednji temi raziskave sta bili komercialni položaj in ekonomska trajnost SKAF. Ob 

pregledu literature s področja SKAF smo v teoretičnem delu raziskave ugotovili, da obstaja le 

nekaj ljudi, ki jim SKAF predstavlja eno od ključnih aktivnosti. Zaradi tega smo se odločili, 

da izberemo majhen in nenaključen vzorec udeležencev raziskave, in tako izbrali kvalitativno 

raziskavo na osnovi individualnih polstrukturiranih intervjujev. Zanimala nas je čim bolj 

bogato opisana subjektivna interpretacija izbrane tematike od intervjuvancev. 

7.2 Populacija in izbor vzorca raziskave 

Pri izbiri oseb za intervju smo se odločili za namenski vzorec na osnovi triangulacije po 

skupinah. Izbrali smo med tistimi osebami, ki so na področju SKAF najbolj aktivne in jim ta 

predstavlja eno od ključnih dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo. V izbor nismo vključili tiste 

osebe, katere dejavnost je tako specifična, da nam o komercializaciji in ekonomski trajnosti 

SKAF ne bi mogla veliko povedati. 

Nekatere od oseb, ki ustrezajo zgoraj navedenemu kriteriju, lahko umestimo znotraj več 

strokovnih področij AF. Zaradi tega smo se odločili, da izmed nabora možnih oseb izberemo 

tisto osebo, ki je na določenem področju SKAF najbolj aktivna. Nekatere od teh oseb 

predstavljajo tudi več področij AF. Dejavnosti izbranih oseb predstavljajo področja AF 

animacija, ilustracija, pedagogika, produkcija, programiranje, režija in scenarij. V literaturi 

smo poleg tega zaznali tudi področja fotografija, glasba, oblikovanje in uredništvo, vendar pa 

se nobene od oseb, ki se v Sloveniji intenzivno ukvarjajo z AF, v literaturi ne omenja pod 

temi področji. Prav tako se specifično ne opredeljuje animatorjev kot izdelovalcev lutk ali 

izdelovalcev računalniških modelov, kot jih navajajo Goetz idr. (2016). Zaradi majhnega 

nabora populacije smo se tudi odločili, da intervjuvancev ne sprašujemo posebej po njihovih 

področjih dela, saj smo menili, da bi s tem lahko preveč ogrozili njihovo anonimnost. Izjema 

izbrane osebe, ki je ne moremo umeščati med najaktivnejše osebe na področju SKAF, je 

predstavnik SFC. Ta je pomemben, ker predstavlja glavni državni organ na področju SAF. 

Na osnovi zgoraj navedenih kriterijev smo izbrali šest oseb in jih kontaktirali prek 

pridobljenih elektronskih naslovov. Čeprav smo nekatere od njih morali kontaktirati večkrat, 
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so se na poslana elektronska sporočila odzvale vse, s čimer smo se uspeli dogovoriti za 

individualni intervju s petimi osebami. 

7.3 Izbor vprašanj za intervju 

Vprašanja za intervju (Priloga 1) smo oblikovali na osnovi namena, ciljev in raziskovalnih 

vprašanj raziskave. Ker je tematika slabo proučevana, komercializacija in ekonomska trajnost 

v Sloveniji pa sta vprašljivi, smo domnevali, da bi bilo izbor besed pri vprašanjih za intervju 

smiselno oblikovati na tak način, ki je poznavalcem SKAF bolj poznan, vprašanja pa bi s tem 

bila bolj razumljiva. To pomeni tudi izogibanje izrazov komercializacija in ekonomska 

trajnost, če je to bilo mogoče. Zaradi lažjega razumevanja pomena vprašanj smo se tudi 

odločili, da oblikujemo nekoliko daljša vprašanja, ki jasneje usmerijo v tematiko, na katero se 

nanašajo. Vprašanja smo oblikovali na osnovi tematik, za katere smo iz teoretičnega dela 

spoznali, da so pomembne za razumevanje komercializacije in ekonomske trajnosti SKAF. 

Ker je tematika slabo proučevana, smo se odločili, da vprašanja nekoliko bolj bogato opišemo 

in intervjuvance s tem bolj usmerimo v tematike, ki nas zanimajo. 

7.4 Kontaktiranje intervjuvancev 

Prvi stik z intervjuvanci smo vzpostavili prek elektronske pošte, prek katere smo se tudi 

dogovorili za intervju. Stik z enim intervjuvancem smo pred intervjujem vzpostavili tudi prek 

telefona. V enem primeru je intervjuvanec izrazil mnenje, da je tematika oziroma da so 

vprašanja precej težka. V dveh primerih sta intervjuvanca pred intervjujem izrazila mnenje, da 

se nekatera vprašanja med seboj prekrivajo oziroma dopolnjujejo. Ob prvem kontaktiranju 

smo vse intervjuvance pisno seznanili s tem, kdo smo, z vsebino, namenom in potekom 

raziskave. Obvestili smo jih o tem, kako opredeljujemo komercializacijo KAF. Razložili smo 

jim, kje in kako bodo odgovori uporabljeni, kolikšna je predvidena dolžina intervjuja ter 

kakšen je način beleženja in hranjenja podatkov. Vnaprej smo jih seznanili z vsemi vprašanji 

za intervju. Zagotovili smo jim tudi anonimnost. Noben intervjuvanec pri tem ni izkazal 

dvoma ali skrbi, dva sta samovoljno izkazala neopredeljenost glede lastne anonimnosti. 

Preglednica 1: Datumi prvega kontaktiranja intervjuvancev in njihovega prvega odziva 

Intervjuvanec Datum kontaktiranja (2019) Datum odziva (2019) 

Intervjuvanec A 20. junij 17. julij 

Intervjuvanec B 4. september 5. september 

Intervjuvanec C 4. september 16. september 

Intervjuvanec D 4. september 17. september 

Intervjuvanec E 4. september 11. september 
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7.5 Kraj in čas izvedbe ter dolžina intervjujev 

Intervjuje smo opravili skladno z željami intervjuvancev, to je na način, ob času in na lokaciji, 

ki je posamičnemu intervjuvancu najbolj ustrezala, in sicer znotraj naših datumskih okvirov. 

Tako smo tri intervjuje opravili v živo prek internetne storitve Skype, dva intervjuja pa 

osebno na delovnih mestih intervjuvancev. 

Intervjuji so bili izvedeni znotraj obdobja 58 dni, to je med 28. avgustom in 24. oktobrom 

2019. Dolžina intervjujev je bila med 50 minut do 1 ure in 18 minut s povprečno dolžino  

60 minut, kolikor je tudi bila predvidena dolžina za posamezni intervju. Podrobnejši podatki 

so predstavljeni v preglednici 1. Za namen zagotovitve anonimnosti smo njihova imena 

zakrili in jih pri interpretaciji predstavili kot intervjuvanec A, B, C, D in E. Izraz 

intervjuvanec smo uporabili za oba spola in spol intervjuvancev s tem tudi zakrili. 

Preglednica 2: Datumi in dolžine posameznih intervjujev 

Intervjuvanec Datum izvedbe (2019) Dolžina intervjuja (minute) 

Intervjuvanec A 28. avgust 60 

Intervjuvanec B 11. september 55 

Intervjuvanec C* 24. september 78 

Intervjuvanec D* 25. september 55 

Intervjuvanec E 24. oktober 50 

* Iz dolžine intervjuja je izvzet del, ki je bil povedan kot del pogovora po intervjuju.  

7.6 Beleženje in prepis intervjujev 

Z dovoljenjem intervjuvancev smo intervjuje med izvedbo zvočno beležili prek telefona za 

osebno opravljene intervjuje ali video snemali prek Skypea. Po izvedenem intervjuju smo za 

vsak intervju izvedli prepis in ga nato prek elektronske pošte poslali v avtorizacijo. Tega so 

popravili in ga potrdili v pisni obliki. 

7.7 Analiza in interpretacija intervjujev 

Ob izvedbi intervjujev smo intervjuvance občasno morali usmerjati – povprašati po več 

podrobnostih, ponoviti vprašanja in razdeliti vprašanja na več delov. Pri kodiranju smo 

uporabili utemeljeno metodo. Vsako od 10 vprašanj smo predstavili ločeno od ostalih. 

Desetega vprašanja »Ali je po vašem mnenju še kaj takega, o čemer nisva govorila in se vam 

zdi pomembno za komercializacijo SKAF?« nismo posebej analizirali, ampak ga predstavili 

znotraj ostalih vprašanj. 
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7.7.1 Sprejemanje kratkega animiranega filma v Sloveniji 

Pri prvem vprašanju smo intervjuvance vprašali: »Kako je KAF sprejet v Sloveniji?« Pri 

vprašanju smo jih usmerili s podvprašanji: 

– kje se KAF predvajajo, 

– kakšen je trend priljubljenosti, 

– kolikšna je življenjska doba predvajanja AF,  

– kolikšne pozornosti države je deležen, 

– kakšno družbeno in kulturno vrednost ima. 

Predvajanje 

Intervjuvanci so na vprašanje, kje se KAF predvajajo, našteli različne t. i. platforme, kot sta 

jih poimenovala intervjuvanca B in C. Prva od dveh najpogosteje izpostavljenih platform so 

festivali. Pomembnost teh predstavlja izjava intervjuvanca A: »Vseeno predstavljajo filmski 

festivali najboljšo možnost za predvajanje KAF.« O domačih, slovenskih festivalih je najbolj 

opisna izjava intervjuvanca B, ki izpostavi FSF in mednarodne festivale Animateka, StopTrik 

in Festival kratkega filma (FeKK): »Sigurno to mesto najde na raznoraznih slovenskih 

festivalih. Se pravi, če začnem s FSF, ki je pregledni festival preteklega leta ali dveh. /.../ 

Pomemben festival je mednarodni festival AF Animateka. Imamo pa potem tudi druge 

festivale v Sloveniji. Imamo recimo specializirani festival za AF StopTrik v Mariboru za tiste 

animacije, ki so narejene v tehniki stop animacija. Potem obstaja festival KF FeKK.« 

O predvajanju KAF slovenskih avtorjev v tujini je mogoče razbrati iz naslednje pojasnitve 

intervjuvanca C: »KAF je uveljavljen tudi v mednarodnem prostoru, še posebno v zadnjih 

letih, pa tudi v zgodovini SAF. Za to so še posebej zaslužni nekateri posamezni avtorji. /.../ To 

so tudi avtorji, ki so s KAF šli v tujino. /.../ Danes to počnejo tudi številni drugi aktivni avtorji 

in avtorice.« Iz tega je razvidno, da slovenski avtorji AF tudi danes posegajo po mednarodnih 

festivalih. O obsegu pojavljanja na teh festivalih izjavo intervjuvanca C nadgrajuje 

intervjuvanec E: »Filmi so lahko predvajani na kateremkoli festivalu. Npr. film Dušana 

Kastelica, Celica ali pa filma Špele Čadež, ti filmi so bili predvajani na Kitajskem, v Aziji, 

 užni Ameriki, Severni Ameriki. /.../ Oba sta bila na 150 festivalih, tako da sta pokrila cel 

svet.« 

Druga najpogosteje izpostavljena platforma je bila TV. Intervjuvanec B o tem pravi, da je TV 

zaslužna za predvajanje AF v številnih gospodinjstvih: »TV je sigurno ena od platform, ki 

prinese animirano delo v veliko domov in gospodinjstev.« O obsegu in pogostosti predvajanja 

teh na RTVS nam pove: »Po navadi vzamejo filme za pet do sedem let, odvisno od dogovora s 

producentom. Največkrat za okrog tri do deset predvajanj.« Oceno tega je podal tudi 

intervjuvanec D: »Sicer pa vsi ti AF /.../ na TV ne pridejo prav pogosto.«  
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O tem še več razloži intervjuvanec C:  

Poleg tega se KAF pri nas predvajajo na TV. /.../ Posledično nastopa kot koproducent in že zato 

jih potem, ko so končani, tudi predvaja in ne glede na to, ali so za otroke ali za odrasle. /.../ 

Otroški AF pa je na TV še bolj zastopan, še posebej v teh posebnih terminih, namenjenih 

otrokom. Ti so med šolskimi počitnicami: jesenskimi, novoletnimi, pomladanskimi in 

prvomajskimi. RTVS za otroke med vsemi temi počitnicami sprogramira in nameni veliko več ur 

programa na dan kot sicer. Tam se otroški KAF najpogosteje prikazujejo. 

TV predvaja tako AF, namenjene otrokom, kot tudi AF, namenjene odraslim. Najbolj 

predvajani so AF, namenjeni otrokom, še posebno med vsemi šolskimi počitnicami. Celoten 

TV-program, ki je namenjen otrokom, med temi počitnicami obsega več ur dnevno. 

AF se v Sloveniji predvaja tudi v kinematografih, ki so jih navedli intervjuvanci A, B in C. 

Intervjuvanec A pojasnjuje: »Občasno, vendar tudi zelo omejeno, se pojavlja tudi 

kinematografska distribucija za KF.« Intervjuvanec B je pove: »Tudi Kinodvor prikazuje 

izbor KF, programu rečejo 'Naši kratki'. V svoj program izberejo in uvrstijo KF po njihovem 

izboru, med njimi tudi animirane.« Medtem intervjuvanec C meni: »Potem pa imamo še 

Kinodvor, ki je na področju posebnih otroških programov AF zelo aktiven. /.../ Tam se 

prikazuje tuje in domače AF.« Izpostavila sta torej program Kinodvora, ki vključuje tako 

igrane kot AF, domače in tuje. Tako kot TV se ta osredotoča predvsem na AF za otroke. 

Intervjuvanec C nadaljuje: 

Potem pa je mogoče treba omenit še naše društvo, torej DSAF. Nekaj let je bilo zelo aktivno, 

potem smo v distribuciji dve ali tri leta imeli luknjo, sedaj pa smo spet začeli. Namreč, mi na 

podoben način kot Kinodvor in RTVS pripravimo program SKAF, letos imamo celo več 

programov. Razvrščeni so glede na starostno ciljno publiko. To so vnaprej izbrane kurirane 

kompilacije filmov, ki jih ponudimo kinom in kino mrežam. Mislim, da je v Sloveniji 27 

neodvisnih kinematografov,  7 krajev v Sloveniji, ki se lahko odločijo za prikazovanje teh 

programov. /.../ Tako da lahko rečem, da se ti filmi še kar predvajajo. 

Za predvajanje v kinematografih je dokaj zaslužno tudi društvo DSAF, ki za določene 

starostne skupine pripravi zbirke AF. Te ponudi neodvisnim slovenskim kinematografom, 

kjer se ti potem tudi predvajajo. 

Način za predvajanje KF, vključno z animiranimi, ki ga uporabljajo v Sloveniji, je KF kot 

predfilm CF. O tem govori izjava intervjuvanca E: »Kinodvor ima nekaj sklopov za KF, npr. 

Koyaa kot predfilm.« O tem nam obširneje govori tudi intervjuvanec B: »Druga platforma, ki 

je zanimiva in se je Kinodvor že kar nekaj časa poslužuje, je KF kot predfilm CF. Po navadi 

so za tako predvajanje bolj zanimivi AF, ki so namenjeni otrokom. Se pa v Kinodvoru tudi 

odločajo za predvajanje avtorskih KF, ki jih vzamejo v svoj program, kot predfilme. Z 

drugimi besedami, to so filmi, ki so bolj festivalske narave in namenjeni bolj za odrasle.« Za 

takšen način predvajanja oba izpostavita Kinoteko. Ponovno se pogosteje predvaja filme, ki 

so namenjeni otrokom, vendar pa tudi KF za odrasle pri tem niso izvzeti. 
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Pri predvajanju KAF je izpostavljen tudi dogodek Noč KF. Intervjuvanec C namreč pravi: 

»Ko imamo to Noč KF itn., se vidi, da so te vsebine najbolj zaželene.« Iz te izjave je razbrati, 

da se po Sloveniji izvajajo tudi druge organizirane projekcije KAF na številnih dogodkih, kjer 

se KAF predvajajo. 

Intervjuvanci A, B in D kot platformo za predvajanje KAF navedejo tudi internet, ki prek tega 

doseže zadovoljivo gledanost. Intervjuvanec B namreč pove: »Potem je tukaj splet. Filme se 

lahko preprosto distribuira prek spleta.« Intervjuvanec D meni: »Večinoma se vsi trudimo te 

filme objavit na internetu. Ko so enkrat javno dostopni, dosežejo kar dobro gledanost.« 

Intervjuvanec A pojasnjuje: »Zadnje čase veliko avtorjev daje svoje filme tudi na splet /.../.« 

KAF je še vedno dostopen prek DVD-jev, vendar pa je tak način distribucije v zatonu. Razlog 

za to je predvsem internet. O tem nam največ pove intervjuvanec A: »DVD-ji se več ne 

uporabljajo. DVD-ji so sedaj v zatonu ravno zaradi digitalnih načinov distribucije. DVD-je so 

avtorji prej delali tudi zaradi tega, da so jih pošiljali na festivale. Dandanes je vse digitalno 

prek Vimea.« To podpira tudi izjava intervjuvanca E: »Samo sedaj je DVD malo v zatonu.« 

DVD-je bežno omeni tudi intervjuvanec B: »Ker se lažje prodaja tudi DVD-je /.../.« 

Intervjuvanec C prav tako omeni DVD-je kot medij za distribucijo KAF, in sicer kot dodatek 

k reviji Ciciban: »Mogoče lahko omenim še revijo Ciciban, ki je izdajala DVD-je, na katere 

so dali AF za otroke. Tam se je zelo pogosto znašel tudi SKAF za otroke.« 

Kot način predvajanja intervjuvanec C opiše tudi razstave posameznih slovenskih avtorjev 

KAF, ki lahko imajo tudi mednarodne razsežnosti: 

V zadnjih letih so se začele pojavljati razstave AF. V galeriji Kresija v Ljubljani sta imela 

samostojno razstavo Kolja in Špela Čadež. V času festivala in celo malo dlje take razstave dela 

tudi Animateka. V Moderni galeriji Ljubljana letos spet postavljajo razstavo, lani je bila v Muzeju 

sodobne umetnosti, na Balassijevem inštitutu iz Madžarske na Poljanskem nasipu. Naše društvo 

je lansko leto pripravilo prvo pregledno galerijsko razstavo SAF 2006-2017, ki se seli po 

Sloveniji in se ravno naslednji teden v omejenem obsegu spet odpira kot del festivala StopTrik iz 

Maribora. Dušan Kastelic je naredil razstavo svojih AF. /.../ Ta razstava je šla od Balkanima 

festivala v Beogradu do desetih krajev po Sloveniji in vse to je mogoče za omenit.  

Intervjuvanec C pravi, da obstajajo tudi druge platforme, kjer so bili določeni SKAF še 

predvajani, vendar pa so to izjeme. Govori o predvajanju v mednarodnem prostoru, na TV, 

letalih, vlakih in ladjah:  

Zaradi tega je to prikazovanje tudi težko in kaj prav veliko izven tega, kar sem sedaj naštel, v 

praksi niti ni bilo realizirano. So pa seveda izjeme. Špela ima kot ena od teh prodornih, svetovno 

prepoznanih avtorjev za svoje filme seveda distributerja in je to potem čisto druga zgodba za 

distribucijo v mednarodnem prostoru. Z enim od slovenskih avtorjev na področju KAF sva 

recimo, ko sva skupaj delala skupaj na njegovi AS, dosegla različne mednarodne dogovore za 

mednarodne TV-kanale. Med drugim tudi za predvajanje v letalih različnih letalskih družb. /.../ 

Podobno, kot to delajo letalske družbe, je to tudi pri ladijskih družbah in vlakih. /.../ Tako smo to 
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AS prodali dvema takima družbama za obdobje enega ali dveh mesecev, tudi na Norwegian 

Airlines. /.../ Imela sva tudi na Etiopian Airlines. In to so tudi lokacije, kjer so prikazovali SKAF. 

Intervjuvanci so povedali, da imajo KAF največ možnosti za predvajanje na festivalih. V 

Sloveniji so to Animateka, StopTrik in FeKK. Nekateri SKAF se predvajajo tudi na tujih 

festivalih. Širšo publiko SKAF najpogosteje dosežejo prek predvajanja na TV, čeprav se to 

zgodi redko in po navadi med šolskimi počitnicami. Občasno se predvajajo tudi v 

kinematografih, predvsem v Kinodvoru. KAF se v Sloveniji predvajajo tudi kot predfilmi CF, 

na dogodkih, kot je Noč KF, in na razstavah. Visoko gledanost SKAF dosežejo prek interneta. 

Druge možnosti so bolj izjeme kot načini predvajanja. 

Trendi 

O trendih s področja KAF v Sloveniji nam povesta intervjuvanca A in C. Največ izvemo o 

produkciji KAF kot edini uresničljivi dolžini AF v Sloveniji. To ne velja samo za Slovenijo, 

ampak za celotno regijo držav, v katero se Slovenija na tem področju umešča. V Sloveniji 

imajo številni avtorji kljub temu željo po izdelavi daljših in obširnejših oblik AF, medtem ko 

nekaterim avtorjem kratka oblika ustreza. To lahko sklepamo iz izjav intervjuvancev A in C. 

Intervjuvanec A namreč pove: »Za razliko od sveta, kjer v zadnjih letih nastaja ogromno 

CAF, pri nas lahko govorimo le o kratkometražni produkciji.« in »Vsi hočejo delat CAF, vsi 

hočejo zaslužit z animacijo.« Intervjuvanec C o tem izjavi: 

Ker v Sloveniji produkcije dolgometražnih filmov pravzaprav ni, je to edino, kar je za domače 

avtorje in producente reprezentativno. 

Lahko rečem, da je KAF edini format, ki ga je v nacionalnem okviru predvidljivo možno 

realizirati. 

Pri nas tega manjka in zaradi tega lahko govorimo o tem, kar tudi Evropska komisija pravi za celo 

našo regijo, da je to 'low production capacity', regija z nizkim produkcijskim potencialom. In to je 

naša realnost. /.../ Pri nas seveda ta krog ni zaključen, ker celovečercev ne delamo. 

Trend je, da obstaja želja po produkciji serij, vendar pa se morajo ti predstavljati kot KAF. Trend 

je to, da želijo uveljavljeni avtorji še naprej delati avtorske KAF: Dušan Kastelic, Špela Čadež 

itn. Trend ali pa želja je mogoče tudi to, kajti ni še nobenega kazalca, ki bi potrjeval ta trend, 

realizacija kakšnega dolgometražnega AF, vendar pa zaenkrat ni pogojev, da bi se to dalo izvesti. 

V tem trenutku se namreč za to zdi nemogoče zagotoviti zadostno financiranje. 

Podobno meni intervjuvanec A: »Vsi hočejo delat CAF, vsi hočejo zaslužit z animacijo.« 

Intervjuvanec A tudi pove, da pri nas ni razvite oblike distribucije videa na zahtevo (VoD), ki 

je v drugih državah v vzponu: »Ni pa pri nas razvitega recimo tudi alternativnega vira 

distribucije, to je VoD, ki je po celem svetu dejansko v vzponu.« 

Intervjuvanec A izpostavi tudi problematiko pomanjkanja terminov za predvajanje KAF ter 

zmanjševanja terminov za kulturo nasploh: »Čeprav ni termina, namenjenega temu. Vedno 

manj je terminov za kulturo in vedno manj je terminov za film na TV.« 
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V Sloveniji, kot tudi v širši regiji manj razvitih evropskih držav v tej panogi, v katero 

umeščamo Slovenijo, je KAF edina uresničljiva dolžina AF. V Sloveniji tudi ni dobro razvite 

distribucije prek VoD, primanjkuje pa tudi terminov za predvajanje KAF. 

Življenjska doba 

Intervjuvanec D življenjsko dobo AF zajame z besedami: »Življenjska doba posameznega AF 

je precej dolga, predvsem zato, ker jih ni veliko. Sploh, če govorimo samo o tem, kdaj je 

predvajan. V smislu, kolikokrat je predvajan, pa to ni prav zelo pogosto.« Iz tega lahko 

povzamemo, da so AF predvajani poredko v daljšem časovnem obdobju. 

Življenjsko obdobje AF ima uveljavljen postopek distribucije. Vstopno točko predstavljajo 

festivali, tako domači kot tudi tuji. Uveljavljeni pogoji teh so, da AF praviloma ni starejši od 

dveh let. To lahko sklepamo iz izjave intervjuvanca C:  

Življenjska doba KAF je tesno vezana na t. i. festivalski cikel. /.../ Seveda pri tem mislim na 

festivale v mednarodnem prostoru in ne samo na teh par festivalov v Sloveniji. Govorim o širšem 

prostoru, svetovnem. Ta doba je običajno do dve leti. To so običajno tudi festivalski pogoji. 

Starejših filmov tudi ne moreš prijavit. Tako da od premiere, od takrat, ko je film končan, pa 

nekje dve leti, maksimalno dve leti, se film vrti po teh festivalskih prizoriščih.  

Zelo podobno pravi tudi intervjuvanec B: »Doba je približno dve leti od nastanka filma. To se 

gleda samo za festivale. Festivali sprejemajo filme od izida, odvisno od pogojev, dve leti, kar 

pomeni, da filmi krožijo po festivalih približno dve leti.« To potrjuje tudi intervjuvanec A: 

»Za festivale dve leti od distribucije. Po navadi je neko nepisano pravilo, da filmi v 

tekmovalnih programih niso starejši od dveh let. Kakšnemu festivalu, če mu kaj uide, pokaže 

tudi malo starejše.« Podobno meni tudi intervjuvanec E: »KF se po festivalih predvajajo tam 

nekje do dve leti. Vključno z mednarodnimi festivali.«  

Po festivalskem obdobju se SAF predvaja na TV in objavi na spletu. O tem govori izjava 

intervjuvanca B: »Se pa po navadi objavi filme na spletu dve leti po izidu filma. /.../ Potem pa 

se jih lahko že objavi na spletu ali TV.« 

AF so nato predvajani na TV, tako domači kot tuji. TV pravice za predvajanje pridobi kot 

koproducent ali pa pravice odkupi. To izrazi intervjuvanec E: »Potem greš na TV. Domača 

TV to potem predvaja tudi kasneje, zato ker so to domači avtorji in s tem tudi nekaj 

prišparajo, sploh če so koproducenti. /.../ Se pravi, da ga kupujejo tudi tuje TV.« 

Več podrobnosti o tem je razvidno v izjavi intervjuvanca B: »Skladno s politiko TV je največ 

licenčnih pogodb, ki jih sklene RTVS. Odvisno, kakšna je pogodba s TV. Po navadi vzamejo 

filme za pet do sedem let, odvisno od dogovora s producentom. Največkrat za okrog tri do 

deset predvajanj.« Pravice za TV-predvajanje najpogosteje prek licenčnih pogodb pridobi 
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RTVS, ki posamezni film praviloma v obdobju pet do sedem let predvaja med trikrat in 

desetkrat. 

V tem obdobju se AF lahko objavi in prodaja tudi na spletu. O tem govori intervjuvanec E: 

»Sedaj so tudi variante. Npr. Dušan Kastelic je Celico tudi prodal na YouTube. On to 

distribuira oziroma YouTube je bila samo ena izmed variant. /.../ Potem pa avtorji te prodajajo 

tudi na YouTubu, vendar to ne dajejo zastonj. Potem seveda obstajajo različne druge 

platforme. Tega je ogromno, raznorazne VoD.« 

Kljub temu se AF na internetu lahko objavi tudi zastonj. Po navadi je pri AS življenjski cikel 

daljši in se ga zaradi tega na internetu ne ponudi zastonj. O tem sklepamo iz pripovedi 

intervjuvanca B:  

Jaz osebno jih ne dajem, ker delam serijo za otroke in je ne bom dal čez dve leti na splet. Zato ker 

upam, da se bo ta serija prodajala dlje časa. Če pa bom ugotovil, da se ne prodaja ali pa da se 

prodaja ustavlja, bom seveda objavil serijo tudi na spletu. Ampak govorimo o seriji, nakar je KF 

po dveh, treh letih smiselno objaviti na spletu. 

Obstajajo tudi izjeme, pri katerih lahko AF dosežejo še bistveno daljšo življenjsko dobo, tudi 

po več deset let. Za takšne filme velja, da so visoke kakovosti in da so narejeni v določeni 

tehniki. To velja predvsem za AF za otroke. O tem pripoveduje intervjuvanec B:  

Doba filmov /.../ sploh, če pogledamo otroški AF. Glede na to, da se vsako leto rojevajo novi 

otroci in s tem nova publika, ne še takoj ob rojstvu seveda, ampak nekoliko kasneje, imajo dobri 

filmi, sploh tisti, ki so namenjeni otrokom, lahko zelo dolgo dobo. Je pa potem to tudi malo 

vezano na tehniko, ki mora biti zanimiva otrokom. Po enem času je pa že 'out of date' in jim 

mogoče ni več toliko zanimiv. Ampak tudi če pogledamo, dandanes lahko otrok gleda AF za 

otroke, ki sem jih jaz gledal pred 30 leti, in so mu še zmeraj zanimivi. Ker imajo dobro zgodbo, 

dobro likovno zasnovo. Tako da rok je lahko res dolg, sploh za otroško publiko. Vendar lahko to 

velja tudi za avtorske filme. Čeprav so mogoče avtorski filmi, predvsem ti starejši filmi, bolj 

zanimivi za specializirano publiko kot pa širši publiki. Otroški so za širšo publiko. Po navadi so 

avtorski filmi bolj za specializirano publiko, ker se vseeno dotikajo določenih tematik. 

Intervjuvanec A opozarja tudi na fenomen restavriranja in digitalizacije filmskih klasik: 

»Smo pa danes priča trendu restavriranja in digitaliziranja filmskih klasik oziroma tudi 

starejših filmskih naslovov. Film, ki je bil posnet v 50. letih, dobi s to restavracijo in 

digitaliziranjem ponovno življenje in se ponovno vrača v kino.« Pri tem pa dodaja, da pri tem 

AF »po navadi ni prioriteta. Po navadi so prioriteta igrani CF«. 

Zavzemanje in pozornost države 

V tem delu smo analizirali pridobljene odgovore o zavzemanju Slovenije za KAF. O 

prispevku države k panogi KAF je zgovorna kratka izjava intervjuvanca D: »V smislu države 

in državnega načrta pa se temu ne posvečajo.« 
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Mnenje o pozornosti države na KAF imajo štirje intervjuvanci, pri čemer so vsi to tesno 

povezovali s finančno podporo. Intervjuvanec B meni, da je ta nujno potrebna: »Seveda to ne 

bi bilo mogoče, v kolikor ne bi imeli podpore s strani države in s strani koproducenta RTVS.« 

Pravi tudi: »Da lahko kot avtor sploh delaš film, moraš dobiti sofinanciranje s strani države, 

drugače ga sploh ne moreš realizirati oziroma ga je zelo težko, z vložkom vseh deležnikov v 

projekt.« Proračun, ki ga namenja za celotno filmsko panogo, ocenjuje kot nizek: »Država jih 

do določene mere podpira. Proračun države, ki ga namenja za film na splošno, je zelo nizek. 

Tu govorim o celotni filmski krajini, ne samo o AF oziroma še bolj specifično KAF.« 

Finančna podpora je prejeta s strani SFC kot državnega organa za dodeljevanje finančnih 

sredstev za film ter RTVS, ki te filme tudi koproducira. Te podpirajo izjave intervjuvancev A 

in C, pri čemer intervjuvanec A izjavi: »Pri nas imamo dva financerja: SFC in RTVS, kjer 

imata oba razpise za KAF.« Intervjuvanec C pove: »Financiranje in podpora za izdelavo KAF 

sta podprta s strani države. /.../ To so subvencije, ki jih najpogosteje dodeli SFC. Kot drugi 

pomembni vir pa sredstva daje RTVS prek razpisa za koproduciranje filmskih del neodvisnih 

producentov.« 

Pri tem intervjuvanec C doda: »Tako da javni sistem serij ne podpira in s tem avtorje in 

producente sili, da se preoblikujejo v serijo KAF, prek katerih lahko dobijo sofinanciranje ali 

pa financiranje v celoti.« Meja med razlikovanjem med KAF in AS v Sloveniji je torej 

zabrisana in nejasna. 

Tudi intervjuvanec D pozornost države kritično ocenjuje kot nezadostno, premajhno in slabšo 

v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami: 

Za državo mislim, da ima zelo malo stika z animacijo, saj je SFC iz leta v leto s strani države zelo 

različno podprt. To pomeni, da se ne zavedajo te konstantnosti in razvoja. Za razliko se v 

nekaterih evropskih državah, npr. v Belgiji in Franciji, v film bolj vlaga. Za animacijo imajo 

državni načrt, s katerim so recimo kinematografi zakonsko obvezani, da od vsake karte dajo en 

evro za razvoj novih izdelkov. To je potem popolnoma drug nivo, ko so novi AV-izdelki podprti 

z državnim proračunom. Pri nas medtem poskušajo SFC-ju vsakič dati čim manj. Potem pa tam 

tistih par specialistov določi, kako bodo ta majhen denar razdelili med animacijo, dokumentarce, 

igrane filme itn. 

Medtem intervjuvanec B meni, da je stanje AF v Sloveniji v primerjavi s tujino težko oceniti. 

Pove tudi, da je državno podpiranje AF kot kulturne panoge povezano z razvitostjo tradicije 

držav: 

Bolj težko. Dosti boljše je kot v nekaterih državah tretjega sveta in dosti slabše kot v kakšnih bolj 

razvitih državah, predvsem teh, ki močno podpirajo kulturo na vseh področjih. Recimo, če 

pogledamo samo Evropo, ima že Češka dosti bolj subvencioniran AF, tudi kratki. To je tudi zato, 

ker imajo daljšo tradicijo, kot jo imamo mi. Brez veze, da se sploh primerjamo s Francijo, ker je 

večji trg in zopet, imajo tradicijo. Rekel bi recimo, da se uvrščamo v Evropi v neko sredino. Pa ne 

zlato. 
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Ob tem intervjuvanec D dodaja: 

 e pa po mojem še v ozadju še vedno to, da se politiki zavedajo, da je izdelava filma draga, in v 

podpiranju ne vidijo dovolj prednosti: ne vidijo tega, da če so filmi dobro narejeni, se denar 

povrne. Vse gledajo skozi denar in po tem je film ena dražjih umetnosti. Če že razvijaš kulturo in 

umetnost, potem daš denar v tista področja, ki lahko predstave naredijo hitreje in z malo vložka. 

Pravi, da je izdelava AF relativno draga. Kljub temu pa se, če je AF visoke kakovosti, vloženi 

denar lahko tudi povrne. 

Država SKAF podpira do določene mere, pri čemer so intervjuvanci izpostavili financiranje. 

Proračun, ki ga za te namenja in ga razdeljuje prek SFC, je nizek in premajhen, čeprav je 

mogoče sredstva dobiti tudi od RTVS kot državnega organa, ki nekatere filme koproducira in 

s tem pridobi pravice za predvajanje. Zaradi pomanjkanja primernih načinov financiranja AS 

avtorje teh sili, da AS preoblikujejo v serijo KAF. 

Družbena in kulturna vrednost 

Intervjuvanec C pravi, da slovensko občinstvo AF sprejema pozitivno. To je razvidno iz: 

»KAF je deležen odobravanja domače publike. To velja za tiste AF, ki so namenjeni 

odraslim, in tiste, katerih primarna ciljna publika so otroci.« Bolj kritičen je intervjuvanec A, 

ki pravi, da je to odvisno od tega, koliko se AF sploh ponujajo: »Vendar kar se tiče 

sprejemanja pri občinstvu je sedaj odvisno, koliko se pri nas ponuja ta forma.« 

Povezavo med obema pojasnjuje intervjuvanec B: »Vedno bolje, zaradi vseh aktivnosti, ki so 

se dogajale v Sloveniji, povezane s kratko formo AF in zopet zaradi festivala Animateka. 

Mislim, da splošna javnost vedno bolj razume, da AF niso zgolj risanke za otroke, ampak 

mnogo več.« AF so se ponujali prek različnih aktivnosti, npr. prek festivala Animateka, s 

čimer se je pridobilo sprejemanje občinstva v Sloveniji. Pozitivni kazalec družbenega 

razumevanja je to, da družba AF ne dojema le kot otroške risanke. To potrjuje tudi 

intervjuvanec A: »Zato tudi nihče več ne zamahne z roko, ko rečeš AF, da bi bilo to slabšalno 

mišljeno: 'aha, risanka /.../ risanke delate'. Tega ni več in to je kar lep dosežek.« To 

intervjuvanec A nadgrajuje z: »Tako da se skozi čas gradi neko občinstvo, ki to formo jemlje 

kot resno. Občinstvo je lahko vzgojeno in izobraženo predvsem skozi zgodovinski čas, tako 

da ve nekaj o tem, in ob razvoju tega medija.« Pravi, da je za grajenje občinstva potrebno 

privajanje skozi čas ter jih o tem izobraževati. O primeru dejavnosti za doseganje teh ciljev 

pove: »Sedaj 27. oktobra na svetovni dan AF bomo ponovno imeli možnost oblikovati 

program slovenskih animacij iz Slovenskega filmskega arhiva. Ta v zadnjih letih ni bil veliko 

predvajan. Že samo s tem bomo opozorili na to, kakšne dragulje imamo in jih ne poznamo, 

niti jih ne gledamo dovolj.« Podobnega mnenja je intervjuvanec D, ki pravi, da je ključna 

dejavnost pri tem izobraževanje otrok v šolah in prek delavnic. Še vedno pa še ni 
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izoblikovanega pravega mišljenja o težavnosti izdelave AF ter izoblikovanega globljega 

razumevanja:  

Mislim, da se popularnost sigurno povečuje. Glavni razlog za to je, da ima vedno več otrok, tudi 

mlajših v vrtcu in v začetku šole, stik z delavnicami animacije. To potem vpliva na starše, na 

politike in tudi vse ostale, ki takšnega stika z animacijo nimajo, saj so zaradi tega na to bolj 

pozorni. Moje mnenje je, da se zaradi tega povečuje že samo zavedanje o obstoju animacije. 

Ljudje kljub temu še vedno ne vedo, kako te sploh nastanejo. Izjema so otroci, ki zaradi delavnic 

to nekoliko bolj poznajo. To zavedanje je nekako v porastu. Vse bolj se zavedajo, kaj vse 

animacija ponuja. To pa poskušajo ljudje tudi čim bolj izkoristiti, med drugim tudi pri poslovnih 

ciljih. Slaba stran tega, da o tem ne vedo več, je pa takšna kot pri dizajnu: vsak misli, da se to 

naredi v parih urah, zaradi česar se izdelkov ne spoštuje dovolj. Marsikdo ima še vedno mišljenje, 

da je risanka samo za otroke. Ključni razlog ni to, da je to risanka, ampak to, da se potem misli, 

da se gre za neresno delo in da je to nekaj, kar je zelo hitro izdelano. Tako kot nekateri rečejo 

slikarju, zakaj želi toliko in toliko denarja, če je pa sliko naslikal v samo dveh urah. Tukaj se gre 

za nekaj podobnega. Zdi se mi, da se ljudem to delo zdi premalo resno, da bi ga jemali enako kot 

npr. operne predstave. Tako da mislim, da je zavedanje v porastu, ni pa še tega globljega 

razumevanja. 

S pomembnostjo izobraževanja se strinja tudi intervjuvanec C: »Kulturna vzgoja je sigurno 

tudi pomembna stvar in je v zadnjih letih izjemno v porastu.« S tem lahko potrdimo tudi 

povezavo med družbeno in kulturno vrednostjo AF. 

Intervjuvanec D nezaupljivo gleda tudi na sprejemanje platform VoD pri slovenskem 

občinstvu: »Mislim, da Slovenija zaenkrat še ni zrela za VoD-je, ki bi lahko omogočili prodor 

takih kratkih izdelkov.« 

Intervjuvanec B o lastnem mnenju kulturne vrednosti AF v Sloveniji izjavi: »Kakšno ima pa 

kulturno vrednost /.../, jaz mislim, da zelo visoko!« Pomembnost AF v kulturi izrazi tudi 

intervjuvanec C: »Je pa tudi sama tradicija AF močno povezana s KAF. Tako da je v 

zgodovinskem, družbenem in kulturnem smislu KAF bil vedno prisoten.« Podobno meni 

intervjuvanec A: »Industrija AF ima dolgo tradicijo.« AF ima v Sloveniji pomembno kulturno 

vlogo. Po mnenju intervjuvanca B je ključno pridobiti večjo pozornost in željo širše javnosti 

po teh kulturnih dobrinah:  

Pridobiti je treba pozornost splošne javnosti in na tem tudi delamo. Bo pa morala tudi splošna 

javnost narediti korak iz ustaljenih smernic. Da bi jim lahko približali avtorske AF, se bo morala 

spremeniti mentaliteta in želja splošne javnosti po kulturnih dobrinah. Vesel bi bil, da bi bila 

večja, zato da bi bili bolj kulturen narod. 

Težava se pojavlja v tem, da to kulturno dobrino večinoma uporablja le nišna publika, sploh 

pa, kadar gre za miselno zahtevnejše izdelke. Pomembnost tega se kaže tudi v medijski 

vzgoji. Za širšo javnost velja, da do teh dostopajo le v zelo omejenih TV-terminih. O tem 

govori intervjuvanec C: »Ti festivali imajo seveda specifično publiko.« Dopolnjujejo jo 

naslednji odgovori v vrstnem redu intervjuvancev B, E in C: 
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Ampak zopet, to se dotika določene skupine ljudi, ne pa zelo širokega kroga. Zato ker se takih 

kulturnih dobrin vseeno žal poslužuje le neka peščica ljudi v Sloveniji. Filmskih predstav se ne 

udeležuje vsako gospodinjstvo. To velja tudi za gledališča, fotografske razstave itn. Vsaka 

družina nima te tradicije, če se tako izrazim, obiska kulturnih dogodkov. Sploh takih, kjer moraš 

celo malo misliti (intervjuvanec B). 

Drugače pa se za širše, manj profilirano občinstvo KF ne predvajajo. V multipleksih bi se KF 

lahko vrteli pred CF, ampak se ne. Tudi če bi jih predvajali, nekateri ljudje niti ne bi ločili med 

reklamo in KF. Če je to nekdo, ki redno hodi v kino, ali pa so to mladi, ki so jih starši vozili, npr. 

na martineje, na KF, ali pa so celo bili na nekih delavnicah animacije, to cenijo in sprejemajo. 

Tukaj je medijska vzgoja zelo pomembna. Prav zaradi tega smo mi kar nekaj let prepričevali, da 

morajo otroci in dijaki znotraj šolskega sistema imeti tudi film, saj živijo v medijskem svetu. 

Tako da, kot pravim, lahko se tudi zgodi, da nekdo, ki ni imel primerne vzgoje, animacije ne bi 

ločil od reklam (intervjuvanec E). 

Po drugi strani pa je s strani staršev in drugih pogosto slišati, kje pa se da te slovenske risanke 

videti? Res je, da se nam zdi publika, ki jo nagovarjamo prek naštetih kanalov, velika, vendar je 

še vedno manjšinska in zelo nišna. Za splošno publiko pa mislim, da do KAF največ dostopa prek 

TV, ampak to spet samo v teh terminih, ki sem jih prej navedel (intervjuvanec C). 

Precej povpraševanja po AF v Sloveniji je v izobraževalnih ustanovah otrok, ki med šolskim 

letom otroke pripeljejo v kino. Kinematografi so za ta namen s strani društev opremljeni z 

informacijo o starostni primernosti gledalcev. To razlaga intervjuvanec C: 

Mislim, da je v Sloveniji 27 neodvisnih kinematografov, 27 krajev v Sloveniji, ki se lahko 

odločijo za prikazovanje teh programov. Največkrat se odločijo za to, da jih ne vključijo v redni 

program, ampak jih imajo na 'lagerju', ker je tekom leta zelo veliko povpraševanja za zaprte 

projekcije med vrtci in šolami. To je v primerih, ko se nanje direktno obrnejo ali pa to 

spromovirajo sami kinematografi. Kakorkoli, predvsem šole in vrtci rečejo: pripeljali bomo    

otrok ali en, dva avtobusa, toliko in toliko starih, kaj imate za njih? Kinematografi so z naše strani 

opremljeni z informacijo o primerni starosti filmov. Te se lahko kadarkoli distribuira. 

Intervjuvanci so mnenja, da slovensko občinstvo KAF sprejema pozitivno, vendar pa do njih 

dostopa le manjša skupina ljudi. Stanje odobravanja med občinstvom se izboljšuje, s čimer 

beseda risanka ni več razumljena slabšalno. Razlog za to so različne aktivnosti, ki so v 

Sloveniji bile in se izvajajo na tem področju v zadnjih letih. Kulturna vrednost animacij se 

kaže tudi v izobraževanju, vendar pa slovenska družba AF zaenkrat AF še ne išče dovolj prek 

VoD. Primerna kulturna vloga se še vedno gradi, najbolj ozaveščeni na tem področju pa so 

otroci. 

7.7.2 Tržna vrednost 

Pri drugem vprašanju smo intervjuvance spraševali: »Kakšna je tržna vrednost KAF v 

Sloveniji? Kakšno je zanimanje slovenskih podjetij za KAF? Kakšno marketinško vrednost jim 

lahko KAF ponudi?« Pri usmeritvi smo si pomagali s podvprašanji: 

– koliko ljudi se s tem ukvarja, 
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– koliko AF nastane na letni ravni, 

– kolikšna je cena izdelave KAF, 

– kakšno je razmerje med ponudbo in povpraševanjem pri KAF. 

Komercialnost avtorskih AF 

Intervjuvanec A izrazi mnenje, da je o komercializaciji in trgu avtorskega KAF zelo težko 

govoriti. Povedal je, da so pri teh v središče postavljeni festivali, ki pa jih ne moremo 

razumeti kot trga ali kot komercialnega: »KAF kot avtorski pa nima nekega trga. V bistvu 

tukaj ostajajo festivali. /.../ Ampak to je sedaj nek alternativni način oziroma ta festivalski 

svet, ki ga ne moremo šteti kot komercialnega.« Dodaja:  

 az festivala ne bi umeščal med trg. Če si na festivalu umeščen v tekmovalni program, se ti denar 

ne povrne. Programer festivala se lahko odloči za predvajanje tvojega filma na festivalu izven 

tekmovalnega programa. V tem primeru je to nek tihi dogovor. Screening fee oziroma 

predvajalna pravica, ki jo plačaš avtorju, znaša nekje maksimalno 75 EUR za KF. Minimalno je 

ta 30 do 40 EUR na eno do dve predvajanji na festivalu. Tako da s tega vidika je to spet nek 

minimalni trg. 

Intervjuvanec A pove, da če se film na festivalu prijavi v tekmovalni program, se denar ne 

povrne. V primeru, da je film izbran za predvajanje na festivalu, festival za predvajalno 

pravico plača med 3  in 75 EUR za eno ali dve predvajanji. 

O majhnosti tega trga in komercialnemu pomanjkanju zanimanja podjetij spregovori tudi 

intervjuvanec B: »O trgu v Sloveniji je težko govoriti, ker je zelo majhen.« Pravi tudi: »/.../ 

kako je film tržno zanimiv za slovenska podjetja /.../, KF ne toliko. /.../ To za podjetja ni 

zanimivo.  az ne vidim, da bi kdorkoli imel kakršenkoli interes.« Dodaja: »O komercialnem 

pa težko govorimo, ker noben nobenemu ne konkurira. Samo gospodarstvo nima nekega 

interesa do avtorskih KAF. /.../ Tako da nekih večjih priložnosti ni.« 

Pomanjkanje komercialnega zanimanja za AF izrazi intervjuvanec C z besedami:  

Zanimanje ni posebej izrazito. /.../ Ampak zaenkrat tega sodelovanja ni prav veliko. /.../ Kolikor 

jaz vem, se v sodobnem času zelo redko zgodi to, da bi kakšen karakter iz AF bil marketinško 

zanimiv in da bi ga katero podjetje želelo uporabiti za promocijo produkta. To je uspelo Mikiju 

Mustru, ki je bil zelo aktiven avtor, vendar pa tudi precej izkoriščan. Najemali so ga zato, da je 

oblikoval in delal marketinške filme in podobne stvari. Tako da tega danes ni prav veliko. Je pa 

res, da producenti nimajo kapacitet, da bi sploh prodirali na trg na ta način, kar pa sem že opisal. 

Vsaj zaenkrat sam trg in gospodarske družbe v AF očitno ne vidijo česa, kar bi lahko izkoristili. 

Obstoječi trg ponuja zelo malo možnosti za prodajo teh filmov. Tu govorimo o distribucijskih 

možnostih TV. Cene za odkup pravice za predvajanje so nizke ali pa celo nesprejemljive. O 

tem govori intervjuvanec A: »Velika večina so pa avtorji/avtorice, ki delajo svoje avtorske 

filme in jih niti nimajo komu možnost prodat. Mislim, da sicer obstaja nekaj kanalov. VOYO 

je VoD-platforma POP Tvja, HBO On Demand pa je od Telekoma. Ampak cene, ki jih 
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ponujajo za odkup teh filmov, so tako smešno nizke, da niti ne vem, če jih je kateri od 

avtorjev sprejel.« Podobno razlaga intervjuvanec B: »Glede tržne vrednosti /.../, če s TV 

podpišeš licenčno pogodbo, govorimo o majhnih zneskih, par 1  evrov na minuto. Seveda pa 

je vse odvisno od dogovora med producentom in prikazovalcem in za koliko let in predvajanj 

se dogovoriš. Če je en film dolg 1  minut, govorimo o 3   evrih.« 

Zanimanje trga, ponujeno tržno ceno in razvitost trga podobno ocenjuje intervjuvanec C: 

Sama tržna vrednost je pa v Sloveniji nizka. Glede na vložek, ki je potreben za realizacijo 

projektov, o našem trgu sploh zares ne moremo govoriti, ker ni razvit. V tej svoji nerazvitosti ne 

ponuja priložnosti niti za povrnitev potrebnega vložka za realizacijo KAF. Tako da je tržna 

vrednost nizka. Sama tržna vrednost se določa po vrednosti filma v smislu odkupa pravice za 

predvajanje na različnih kanalih in tukaj so številke nizke. Govorim o zneskih pod 1   EUR za 

recimo eno predvajanje. Malo drugače je v kino distribuciji, za takšne programe, kot sem jih prej 

omenil, za to aktivno mrežo in v Kinodvoru. 

O nezanimanju trga za avtorske reklamne AF intervjuvanec A pravi: »Na TV-programih pri 

nas teh ne vidiš. Pri nas se marketinške agencije tega ne lotevajo, ker je bila njihova 

tradicionalna strategija, da tesno sodelujejo s filmskimi avtorji. Velika večina reklam se je in 

se še vedno snema kot igrani film.« Dodatno pojasnjuje: »Tudi če bi recimo   koluta/ 

Animateka odkupila in naredila paket KF, med katerimi bi bil recimo en Koyaa, in jih 

predvajala, bi to bile smešno nizke cene. V tem primeru se dogovarjaš za tako imenovani 'flat 

fee' oziroma enotno odkupno ceno in ponudiš največ     do 3   EUR v enkratnem znesku. Ti 

kot distributer poizkušaš narediti čim več, ampak po navadi je ravno tam-tam oziroma če se 

izide. /.../ Ampak pri nas niti o tem ne moremo govoriti, saj trga ni.« To se kaže tudi v 

pomanjkanju zanimanja med distributerji: »Distributerjev praktično nimamo. Imamo dva ali 

tri komercialne distributerje, ki se s tem ukvarjajo. Tem do sedaj še ni uspelo lansirat nobene 

VoD-platforme. To velja že za igrane CF, kaj šele za te kratke, tako da praktično nekega 

tržnega oziroma komercialnega načina skorajda ni, ne obstaja.« 

Intervjuvanec A komercialnost teh pojasnjuje tudi s tem, da se trenutna vrednost avtorskih 

KAF kaže le v kulturni vrednosti: »Tako da zelo težko govorimo o tržni vrednosti. Težko je 

opisati, ker ni nekih faktorjev poleg kulturne vrednosti.« Zaradi tega avtorji financiranje 

iščejo v razpisih, kot to pojasnjuje intervjuvanec C: »S tem se tudi na nek način skušajo 

preživljati in posledično ostati v AF, kar pa je po drugi strani izredno težko.« Intervjuvanec A 

pravi, da se lotevajo tudi drugih projektov, ki jim omogočajo preživetje: »Zaradi tega vsak od 

avtorjev ob tem konec koncev zraven dela še kaj. Kolja Saksida predava, Grega Mastnak 

ilustrira, vsak od njih zraven počne še kaj. S tem si lahko zagotovijo vsakdanji kruh.« 

Medtem intervjuvanec E izpostavi primer Dušana Kastelica: »Vem, da je Dušan Kastelic to 

Čikorjo an' kafe zelo dobro prodal po raznoraznoraznih načinih, od začetkov za festivalsko 

akontacijo, potem je šel tudi na DVD-je.« Iz tega pa ni razvidno, kako pogosto se to zgodi in 

o kakšnih zneskih lahko pri tem govorimo. 
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Iz odgovorov intervjuvancev lahko sklepamo, da ti komercialnost SKAF povezujejo s prodajo 

SKAF na trgu oziroma kakršnokoli obliko prodaje in konkurenčnosti SKAF med seboj. 

Strinjajo se, da je ta trg slabo razvit. Kot trg pogojno opredeljujejo predvajanje KAF na 

festivalskem programu zunaj tekmovalnega programa. Vprašljiv je tudi obstoj zanimanja 

slovenskih podjetij za KAF in s tem tega trga. Komercialnega zanimanja za AF kot celovit 

izdelek med slovenskimi podjetji po mnenju intervjuvancev ni. Kot trg se tako razume 

prodajo za TV-distribucijo in na drugih TV distribucijskih kanalih, vendar pa so odkupne 

cene za to nizke in niti ne omogočajo povrnitve vložka izdelave filmov. Kot trg razumejo 

predvajanje v kinematografih, vendar pa se to ne zgodi pogosto, odkupne cene pa so prav tako 

nizke. Slovenski trg avtorjem KAF tako ne omogoča preživljanja z njihovo izdelavo, zaradi 

česar lahko sklepamo, da panoga SKAF ni ekonomsko trajnostna. Obstoj panoge je odvisen 

od državnega financiranja, ki je tako nezadostno kot tudi nezanesljivo. 

Najbolj komercialni AF in animacije 

Bolj kot KAF so komercialne AS. O tem govori izjava intervjuvanca A: »Problem nastane, če 

se začnemo pogovarjat o AS, ki pri nas nastajajo. Te so v bistvu na nek način najbolj 

komercialne, namenjene prodaji in predvajanju /.../.« Pri teh je pomembno, da je izdelanih 

čim več epizod, kar pa v Sloveniji prav tako predstavlja težavo. Primer takšne serije je 

Talking Tom, ki sledi tržnim zahtevam in ki je tudi prodajno usmerjen. O tem govorita 

intervjuvanca B in A: 

Predvsem, če govorimo o serijah, je naš problem, da nimamo veliko epizod, na drugi strani pa 

imajo Kitajci ogromno epizod na naslov serije. Za TV pa je zanimivo, če je čim več epizod ene 

serije, tudi če je nekoliko slabša po kvaliteti (intervjuvanec B). 

Medtem je Talking Tom na Netflixu komercialno dostopen. Ampak to je druga tematika. Oni 

delajo tudi serije. Naredili so 4 sezone. Ena od sezon ima 52 epizod, tri pa imajo 26 epizod. To je 

čisto druga logika. Oni producirajo in svoje delo morajo tudi nujno prodajat. To je njihova 

osnovna dejavnost in osnovna logika funkcioniranja. Naredili so svetovno prepoznan izdelek/ lik, 

ki ga zdaj tržijo in prodajajo. Vendar njih ne moremo niti uvrščat kot slovensko podjetje, saj so 

jih kupili Kitajci. Čeprav mislim, da tu sicer ostaja produkcija (intervjuvanec A). 

Podjetja so bolj kot za AF zainteresirana za druge animirane vsebine, kar pove intervjuvanec 

C: »Zgodi pa se, da podjetje potrebuje storitve s področja animacije bolj kot pa samo vsebino, 

ki jo avtorji animacije ponujajo.« 

Bolj kot sam končni izdelek KF se občasno zgodi, da so marketinško zanimivi določeni liki, 

ki v teh nastopajo, kar opisuje intervjuvanec E: 

Se je tudi že pojavilo, da je človek klical in pravil, da bi rad to figuro imel v neke svoje 

marketinške namene. Ampak problem je, da bi vsi to radi imeli zastonj. /.../ To je ta osnovni 

problem. /.../ Tako da je bilo potrebno kar nekaj časa in si sedaj tudi več ne upajo vzeti zastonj in 

pokličejo. /.../ To se dogaja čez celotno poletje in po celi Sloveniji. Vsi povejo isto, da bi to radi, 

ampak eni plačajo in kdor to hoče, bo sedaj tudi moral plačati. Če noče, pa si naj sam naredi 
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vsebino. /.../ Tako da, kar se tiče podjetij, se za to zanimajo in bi to takoj pograbili, če bi jim rekli: 

ja, tukaj imate, zastonj. 

Zanimanje podjetij se kaže v drugih animiranih vsebinah, na katere pa se v tej nalogi ne 

osredotočamo. To so reklamne vsebine, ki jih ne moremo obravnavati kot film, kar pojasnjuje 

intervjuvanec B: »Samo gospodarstvo ima interes do reklam. Ampak tukaj ne govorimo o 

zgodbah, ki jih želijo avtorji v gibljivih slikah podati v svet. Govorimo o naročilu s strani 

nekega gospodarskega subjekta.« Dodaja: »/.../ so pa za slovenska podjetja zanimive reklame 

oziroma namenski filmi. Reklam, ki so animirane, je vedno več, ogromno jih je. Že animirani 

napisi, ki jih vidimo na vsakem koraku, so del tega, to je animirana grafika. Ampak to ne 

moremo tretirat kot film. To ni AF. /.../ Ampak to je čisto popolnoma druga niša.« 

To opisuje tudi intervjuvanec D: 

S komercialnega stališča mislim, da je tega kar veliko. /.../ Povpraševanje je veliko predvsem 

zaradi tega 'hypea', ki se je razvil okoli animacije in infografik. /.../ In to zato, ker so jasni in 

enostavni. Mislim, da so te razne filozofske razlage in enostavne infografike na šolskih tablah to 

toliko spopularizirale, da želijo sedaj podjetja na ta način predstavit svoje nove izdelke. /.../ Te 

infografike in animacije sedaj recimo naroča Triglavski narodni park, Elektro Ljubljana in če ti 

želijo na ta način splošni publiki predstavit neke kompleksne zadeve na poenostavljen, mogoče 

tudi malo zabaven, narativen način in če so tudi dokazali, da otroci vedno pritegnejo starše /.../. 

Če gledamo na animacijo s stališča infografik, ta prikaže telefon in zraven štiri ikone, ker je to 

bolj enostavno. To je boljše, kot pa da nekdo to poskuša razložiti, in s tega vidika je animacije 

potem zares ogromno. 

AS so v Sloveniji komercialno in s tem tržno zanimivejše od KAF. Na njihovo 

komercializacijo močno vpliva število izdelanih epizod, kar v Sloveniji predstavlja težavo. Pri 

AF so bolj od celotnega izdelka zanimivi liki, ki v njih nastopajo. Intervjuvanci zanimanje 

zanje med podjetji ocenjujejo kot nizko. Največ komercialnega zanimanja v Sloveniji je za 

animirane reklamne vsebine. 

Količina izdelanih AF 

Intervjuvanec A obseg izdelanih KAF in epizod AS v Sloveniji ocenjuje s pet do sedem na 

leto: »Mislim, da v zadnjih letih nastane pet do sedem KAF, če upoštevamo tudi epizode, ki 

naj bi tvorile serije.« Zelo podobno oceno poda intervjuvanec B: »Zopet je to bolj pravi 

naslov SFC, RTVS in DSAF, ker dostopajo do bolj točnih podatkov kot jaz. Ampak jaz 

mislim, čeprav ne poznam popolnoma vseh, da se jih na leto ustvari recimo, če vzamemo 

povprečje 1 -tih let, okoli sedem na leto, kaj takega. Pet, sedem na leto. To bi si mislil.« 

Medtem intervjuvanec C pravi, da je to težko oceniti. O tem je možno sklepati predvsem iz 

tega, koliko teh je podprtih s strani razpisov, ki pa financirajo tudi projekte na različnih 
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razvojnih stopnjah. Pravi, da se kljub temu na razpise prijavlja vse več ljudi. To je razvidno iz 

naslednje izjave:  

To je spet nekaj, kar je potrebno še točno pregledati. Te informacije imamo v določeni meri 

zbrane v društvu, ampak težko rečem na pamet. Sta pa SFC in RTVS dva glavna razpisa, kjer se te 

stvari financirajo, in šele takrat se to vidi. Ampak zadnje tri leta so bili precej radodarni. Vem, da 

so na RTVS podprli šest ali sedem filmov na leto. Na SFC-ju tudi šest ali sedem filmov.  e pa 

treba vedeti, da je to vprašanje zelo široko. Recimo SFC daje razpise za različne faze: v 

predprodukciji, produkciji in celo promociji filmov. In zdaj, kaj nas zanima? Nek razvoj projekta, 

razvoj scenarija, potem je denar za realizacijo itn. Tako da v teh različnih fazah je različno število 

projektov. Ampak mislim, da v zadnjih desetih letih število konstantno raste, prijavlja se vedno 

več ljudi. 

O nizki količini izdelanih AF lahko sklepamo tudi iz izjave intervjuvanca E: »Mislim pa tako, 

kot se povsod govori in se temu reče, da mi vsi skupaj nismo filmska industrija, ampak smo 

še vedno bolj filmska manufaktura (smeh).« 

Točnega podatka o letni količini izdelanih SKAF ni na voljo. Njihova količina v Sloveniji je 

nizka in jo intervjuvanci ocenjujejo od pet do sedem na leto. 

Velikost panoge v Sloveniji 

O velikosti je možno sklepati iz števila produkcijskih hiš, ki izdelujejo AF. Te se med seboj 

precej razlikujejo, saj se ukvarjajo s širokim spektrom animiranih izdelkov, ki so lahko 

avtorski AF, AS ali pa celo drugi animirani izdelki, npr. reklame. To pojasnjuje intervjuvanec 

B: »Seveda pa so nekatere produkcijske hiše, ki se ukvarjajo tako z avtorskimi AF kot s 

komercialnimi projekti oziroma reklamami.« Intervjuvanec D število takšnih podjetij ocenjuje 

minimalno med tri in pet: »V Sloveniji vem za tri, štiri, morda pet podjetij, ki so za animacijo 

zelo specializirana. Nekatera niso zares specializirana, ampak imajo tudi za takšne izdelke 

vedno več naročil.« 

Za produkcijske hiše tudi velja, da zajemajo širok spekter ljudi. Bugbrain tako zajema le 

Dušana Kastelica, Invida zajema okrog 10 ljudi, medtem ko AS Koyaa nastaja v produkcijski 

hiši, ki zajema med dva in več 10 ljudi, odvisno od potreb. To ugotavljamo iz izjave 

intervjuvanca A: 

Mislim, da imamo trenutno najmanj deset studiev oziroma teh producentskih hiš. V primeru 

Dušana Kastelica je to Bugbrain studio: to je samo on, en človek, ki ima 3 računalnike in dela 

doma. Imamo pa tudi malo večje realnosti, kot je to recimo Invida studio v Škofji Loki. Mislim, 

da zaposlujejo 10 ljudi. Ukvarjajo se ne samo z avtorskimi, ampak tudi z reklamami in 

namenskimi naročenimi filmi – animiranimi špicami za TV itd. Pri tem so mogoče oni edini, ki 

nastopajo tržno in prodajajo svoje usluge. Medtem to ne drži za ostale, recimo Koljo Saksida, ki 

snema Koyoo, ki je lutkovna stop-motion animacija. /.../ Kolja je tako naredil mislim, da šest 

epizod. Pri tem je bila v studiu Viba film več mesecev postavljena scena. V tem času je zaposloval 
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veliko število ljudi. Medtem ko pa nima produkcije, sta v pisarni samo dva ali trije in se ukvarjata 

s predprodukcijo, razpisi itd. 

Podobno kot intervjuvanec B tudi intervjuvanec A izpostavi, da se nekatere produkcijske hiše 

ukvarjajo s komercialnimi AF. Primer tega je Outfit7 oziroma Ekipa2: »Ravno včeraj sem bil 

na sestanku pri firmi Outfit7 oziroma Ekipa2. Oni so privat firma, ki deluje na tržni osnovi in 

globalno. To je pač ta razlika. Studio Invida se ukvarja z AF tako komercialno kot 

nekomercialno in tudi prodaja.« Za slednjo pravi, da zaposluje okrog 3   ljudi, vključno z 

animatorji videoiger. Navede tudi studio Invida, ki izdeluje TV animirane špice: »Invida 

studio dela ogromno animiranih špic za TV. To se TV bolj splača, kot pa če bi zaposlovali 

nove ljudi. Pri Outfitu7 je pa spet tako, da zaposluje in daje to možnost. Mislim, da v 

Ljubljani zaposlujejo ravno 300 ljudi. Med temi je veliko slovenskih in tujih animatorjev 

videoiger.« 

Intervjuvanec A tudi pravi, da je število ljudi v panogi odvisno od potreb države. V Sloveniji 

potrebo po teh ocenjuje kot nizko: »Odvisno je tudi od velikosti države in njenih potreb po tej 

panogi. Tako da, če govorimo o Sloveniji, koliko TV rabi grafičnega oblikovalca/animatorja? 

Verjetno nobena. Vem, da je na RTVS trenutno zaposlen en, ki hodi tudi na Animateko, ga 

zato tudi poznam. In to je čisto dovolj, kar je žalostno. Raje dajo ven delat.« 

Število ljudi v tej panogi ocenjuje tudi intervjuvanec E, in sicer med najmanj pet do 50, 

odvisno od tega, kako strogo se omejimo: »Če govorimo o teh, ki se izključno ukvarjajo samo 

z animacijo, jih je malo. Ne vem, če jih je deset. Potem pa, če dam širše, vse tiste, ki se s tem 

občasno ukvarjajo, potem jih je verjetno tudi tam do 5 , kaj takega. Ampak teh, ki pa se 

izključno ukvarjajo samo z animacijo kot filmom, pa mogoče med pet in 10. Recimo, da 10.« 

S tem se strinja tudi intervjuvanec B: 

Tudi, koliko je vseh avtorjev, soavtorjev, izvajalcev, bi težko rekel. Mogoče je tukaj bolj pravi 

naslov DSAF, ampak recimo rekel bi, da je avtorjev AF, takih, ki so zelo dejavni, okoli 10 

plus/minus. Potem je pa še mnogo podpornih ljudi, ki sodelujejo zraven. Vsi asistenti, vsi ljudje, 

ki delajo v produkciji, ustvarjalci, ki naredijo glasbo, zvok, barvno korekcijo, postprodukcijo 

slike itn. Zopet, nekateri filmi zahtevajo več soustvarjalcev in izvajalcev kot drugi. To pomeni še 

veliko ljudi, ki soustvarja AF. Jaz lahko povem na svojem primeru, ki je serija KF, namenjena 

otrokom. Na posameznem filmu sodeluje več 10 ljudi. Ne na dnevni bazi, ampak se jih toliko 

zvrsti čez celoten proces, na dnevni bazi pa sodeluje povprečno 15 ljudi. To govorim samo za en 

primer mojega KF. Ko govorimo o AF, je potrebno zajeti tudi ljudi, ki se ukvarjajo s festivali, 

recimo Animateka. Niso avtorji, so pa prikazovalci in tudi veliko doprinesejo k prepoznavnosti. 

Intervjuvanec C število ljudi v panogi AF ocenjuje s približno   : »S tem se ukvarja 10, 15, 

  , mogoče še malo več ljudi, vendar pa so to različni profili. Niso vsi režiserji. Obstaja ena 

cela skupina animatorjev, ki se seli od enega projekta do drugega. Le peščica avtorjev, ki 

nekako preživi, ampak res peščica, so producenti, ki pa tudi ne živijo samo od tega. /.../ Tu 

potem govorimo o klasični filmski produkciji, o reklamah.« V še širšem smislu, to je za 

celotno panogo animacije, ocenjuje intervjuvanec D:  
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Vedno več je tudi ljudi, ki se specializirajo prav za te infografike in neke enostavne prikaze. 

Hkrati pa mislim, da se je pri nas končno pojavilo zavedanje o spletni animaciji. /.../ Tudi za ta 

področja se rabi vedno več ljudi – da zanimirajo spletne strani. Kolikor vem, pa animator ni več 

deficitarni poklic, se pravi, da za njega ni povpraševanja. /.../ Po drugi strani pa imajo vsi ti studii 

za animacijo premalo ljudi, ki bi to znali. 

Število profesionalnih animatorjev v Sloveniji intervjuvanec D ocenjuje med 30 in 40: »V 

Sloveniji je praktično vsega skupaj 3 , 4  profesionalnih animatorjev, ki to res delajo vsak 

dan.« 

Velikost panoge AF je v Sloveniji težko oceniti, saj se različni studii oziroma produkcijske 

hiše ukvarjajo s širokim naborom animiranih vsebin, ki niso le AF. Velikost panoge je 

odvisna od potreb države, ki jih intervjuvanci ocenjujejo kot nizke. Število vseh studiev, ki se 

ukvarjajo z animiranimi vsebinami, je mogoče oceniti na približno 10. Te produkcijske hiše 

zajemajo različno število ljudi, ki jih intervjuvanci ocenjujejo med ena in več 10, kar je lahko 

odvisno od potreb studia v določenem trenutku. Število ljudi, ki se v Sloveniji ukvarjajo 

izključno z AF, ocenjujejo s približno pet do 20, medtem ko je celotni potencialni spekter 

oseb, ki se v Sloveniji ukvarjajo z animiranimi vsebinami, lahko oceniti tudi na 50 oseb ali 

več. 

Cena izdelave AF 

Intervjuvanec A izpostavi, da podjetja, ki se zanimajo za reklamne animacije, podcenjujejo 

ceno izdelave filma: »Agencije kot tudi sami naročniki tudi praktično sploh ne vedo, koliko 

AF stane. Če se odločijo, da bi imeli animirano reklamo, ponudijo tako smešno nizke cene, da 

jih ni mogoče realizirati. Njihova pričakovanja so zelo drugačna.« 

Po priporočilu intervjuvanca A smo se o ceni izdelave AF obrnili na predstavnika društva 

DSAF, ki nam je odgovoril, da so poskušali oblikovati cenik, vendar pa nikoli niso prišli do 

zaključkov. Ta bi sicer lahko pomagal pri dialogu s financerji. 

Medtem je intervjuvanec B podal okvirno oceno med 6.000 in 30.000 EUR na minuto, ki je 

odvisna od zahtevnosti in tehnike izdelave: »Če se mogoče dotaknem bolj Slovenije. Minuta 

AF stane od 6.000 do 30.000 EUR, ki se razlikuje glede na to, v kakšni tehniki je AF narejen 

in kakšna je zahtevnost izvedbe. Težko bi bilo posploševati.« S tem se strinja tudi 

intervjuvanec A: »Vsak žanr ima svoje specifike in svoje cene.« 

Intervjuvanec C poda podobno oceno med 5.000 in 30.000 EUR na minuto in pravi, da znajo 

animatorji dokaj točno oceniti ceno izdelave že pred izdelavo: 

Pri tem je težko govorit o točnih številkah, kajti te informacije bi bilo potrebno zbrati. Ampak 

bom rekel zelo pavšalno. Cena seveda variira glede na zahtevnost izdelave filma, različne 

dejavnike, npr. izbrano tehniko. Ampak običajno je cena od 5.    evrov na minuto naprej in 
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lahko doseže tudi do 3 .    ali več evrov na minuto. Odvisno, za kako zahteven projekt gre. Je 

pa to tudi aktualno vprašanje, ker tudi sami točno ne vemo, kako te meje postavit, še posebej pri 

SFC-ju, ki razpisuje razpise in daje te subvencije. Tudi tam se številni sprašujejo, kako bi to 

definirali, ker te komisije, ki jih izbirajo in odločajo in vrednotijo projekte, ki se jih potem podpre 

ali zavrne, tudi nimajo nekih oprijemljivih števil ali pa nekega konteksta, kako naj se odločajo. In 

o tem težko presodijo, sploh če ne prihajajo s področja AF. In se sprašujejo: je sedaj KAF, ki je v 

predračunu ovrednoten z    .    evri, realno ocenjen, ali jih sedaj nekdo hoče izkoristiti? 

Medtem nekdo drug prav tako prijavlja KAF, kjer prosi za 20.000 evrov. Tako da je to zelo velik 

razpon. Ampak recimo, da producenti in avtorji znajo to vnaprej ocenit in da je tak razpon realen. 

Pri intervjuvancu A o Špeli Čadež o projektu za AS Oranžna je nova črna je kljub temu 

opaziti, da se tudi izkušeni avtorji lahko pri oceni zmotijo, pri čemer je bila pri tem projektu 

Špela Čadež podplačana: »So pa pri tem izkoristili njeno nevednost. S podpisom pogodbe se 

je zavezala, da bo dokončala določeno število sekund stop-motion animacije v takem in takem 

času. Naknadno je ugotovila, da je bila za svoje delo premalo plačana. Ampak če se ji je to že 

zgodilo, je tudi to neka šola.« 

Ceno izdelave AF v Sloveniji je težko opredeliti. Intervjuvanci ocenjujejo, da ta znaša med  

5.000 in 30.000 EUR na minuto in je odvisna od žanra, tehnike, zahtevnosti izvedbe AF in 

drugih dejavnikov. Animatorji znajo ceno oceniti dokaj natančno. Cenik sicer ni bil še nikoli 

izdelan. Korist za oblikovanje tega bi imeli predvsem pri državnem financiranju. Medtem 

podjetja, ki se zanimajo za izdelavo reklamnih animacij, pogosto podcenjujejo ceno njihove 

izdelave. 

7.7.3 Prisotnost in konkurenčnost slovenskih animiranih filmov v tujini 

Tretje vprašanje je bilo: »Na katerih tujih trgih so prisotni slovenski animatorji s področja 

KAF, SKAF in kakšna je njihova konkurenčnost tam?« Pri tem je pomembno poudariti, da je 

pomen trgov v kontekstu SAF vprašljiv. Zaradi tega bi bilo bolj smiselno vprašanje postaviti 

kot: »V katerih tujih državah so prisotni slovenski animatorji s področja KAF, SKAF in 

kakšna je njihova konkurenčnost tam?« Odgovore smo zato interpretirali širše in se torej 

nismo omejevali le na trg. 

Usmerjali smo jih s podvprašanji: 

– kako razviti so tuji trgi, 

– kolikšne so pogostost, opaznost in uspešnost AF slovenskih avtorjev v tujini, 

– katere so možne kulturne in jezikovne ovire zaradi drugačnosti od slovenskega trga. 

Zahteve in ovire v tujini 

Intervjuvanec C pove, da je pri prodaji AS tujim TV nujno, da te obsegajo minimalno 13 

epizod: »Ob tem želijo izdelati 13 epizod, kar je na zahodu minimalni standard za TV-
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predvajanje. Medtem pa je to za razvite države smešno malo.« Medtem intervjuvanec A meni, 

da je standard še višji, to je    ali 5  epizod na serijo: »/.../ konkretno za AS dandanes ni 

dovolj 13 epizod. Mora jih biti    ali celo 5 , da bi se lahko prodala tudi na kakšen tuji trg, 

tujo TV.« 

Za prodajo AF v tujini velja pravilo: manj govora je boljše. Zaradi tega so AF velikokrat brez 

besed. Če te vsebujejo govor, jim je treba dodati podnapise ali jih sinhronizirati, to pa 

predstavlja dodaten strošek. To je nujno potrebno pri tistih filmih, ki so namenjeni otrokom. S 

tem se strinjajo intervjuvanci A, B, C in E. Intervjuvanec B o tem pove: »Zdaj pa, glede 

jezika v filmu /.../ odvisno, dostikrat so AF tudi brez besed, kar pomeni, da so primerni za vse 

trge. V kolikor imajo pa govor, se po navadi naredi podnapise. Tako delajo Portugalci ali pa 

Turki, v kolikor distribuirajo film po svetu.« Intervjuvanec C pravi: »Do sedaj se je izkazalo, 

da KAF dela konkurenčne bolj dejstvo, da so lahko brez dialoga. Tisti, ki so brez dialoga, so 

bolj zanimivi za mednarodno distribucijo, ker je distribucija cenejša in jih ni treba prilagajat 

drugim jezikom itn.« Izjave intervjuvanca E o tem so: 

Tako da je za animacijo, sploh če ni teksta, možnost prodaje nekoliko lažja. Za filme je včasih žal 

jezik lahko ovira. 

Npr. Medved Bojan je bil ena izmed prvih AS za otroke, ki se je zelo dobro prodajala tudi v tujini. 

Spet zakaj? Ker pet minut, kratka, ni bilo dialogov. 

 ezikovne ovire velikokrat pomenijo oviro pri prodaji in pri trženju filmov. Lahko bi rekli, da je 

npr. pri Mačku Muriju veliko teksta in je trg zato bolj omejen. Se pravi, da je to risanka, ki je 

namenjena slovenskemu trgu. Koyaa seveda ne, ker ni teksta in ima veliko možnosti. Med temi 

AF za odrasle, npr. pri Celici Dušana Kastelica, je ravno tako, ker tudi nima teksta.  e brez 

dialogov. 

Intervjuvanec A opisuje: 

Po navadi Madžari zelo veliko govorijo in to je problem. Še posebej je problematično, če je film 

namenjen mlajšim starostnim skupinam. Pri teh je pravilo: čim manj govora, tem bolje. Če gre za 

zelo male, to pomeni potrebo po dubliranju/sinhronizaciji. Večina festivalov si tega ne more 

privoščiti. Potem pa tudi, če je veliko besedila, recimo mlajši, tudi 1 –14 let težko berejo. 

Medtem ko gledajo sliko, pa je lahko problematično zraven še brat. 

Intervjuvanec A kljub temu na primeru KAF Boles opisuje, da jezik ni vedno ovira in lahko 

celo predstavlja dodano vrednost, če je film dobro narejen: 

Tu je spet primer Špele Čadež in njenega AF Boles. Veliko ljudi ji je reklo, da naj premisli o tem, 

da bi v slovenskem jeziku s podnapisi predvajala filme. Vendar je ona vztrajala z razlago, da je to 

njen jezik, ki ji super zveni in se vklaplja v njeno zgodbo. Potem se je izkazalo, da če je zgodba 

dobra, niti ni težave v jeziku. Celo mogoče dobiš dodatno točko, ker je to neka eksotika, način in 

nekemu tujcu zveni zelo poetično. Bolj je problem v samih zgodbah kot v jeziku, v katerih so 

pripovedovane. Išče se zgodbe, ki so dobre, univerzalne in dobro dramaturško zasnovane. V 

veliko primerih je to tudi glavni problem KAF. Pri tem se trdi, da če ima KAF recimo zelo dobro 

vizualno plat, velikokrat trpi pri samem scenariju, zgodbi ali dramaturgiji. Tako se je na primeru 
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Špele Čadež, konkretno pri njenem filmu Boles, izkazalo, da to ni problem. Lahko pa je seveda 

problem. 

Pri AF velja pravilo, da uporaba govora zaradi jezika omejuje trg. V primeru, da je v AF 

uporabljen govor, je treba namreč dodati podnapise ali pa ga celo sinhronizirati, kar 

predstavlja dodaten strošek. Zaradi tega so nebesedni AF praviloma uspešnejši od besednih. 

Pri tem obstajajo tudi izjeme, npr. Boles avtorice Špele Čadež, kjer je uporaba jezika morda 

celo pripomogla k uspehu tega AF. Zahteva tujine pri AS je najmanj 13 epizod na serijo. 

Mednarodna uspešnost in konkurenčnost 

Iz izjave intervjuvanca B lahko sklepamo, da slovenski avtorji AF dostopajo do številnih 

mednarodnih trgov po vsem svetu: »Vse filme, ki jih produciramo, tako jaz kot avtor ali moja 

produkcijska hiša, kot drugi avtorji, ne delamo samo za slovenski trg, ampak za mednarodni 

trg, za cel svet. In tudi kot trg gledamo celotni svet, ne samo Slovenijo.« S tem se strinja tudi 

intervjuvanec E: »/.../ na vseh trgih se prodaja.« 

Intervjuvanec A meni, da slovenski avtorji dosegajo nadpovprečno kakovost: »Lahko rečemo 

za slovensko animacijo, da izkazuje to nadpovprečno kvaliteto v primerjavi s svetom.«  

To je pomembno predvsem s tem, ko to primerjamo z izjavo intervjuvanca E, ki v 

mednarodnem kontekstu pravi, da je kakovost pri tem zelo pomembna in da so pri tem 

slovenski animatorji uspešni: 

Prvi pogoj je, da se mora novi AF pojaviti na pravem mestu ob pravem času. Mora biti kvaliteten, 

ker je konkurenca ogromna. Naši animatorji so v zadnjih letih dokazali, da so na enakem nivoju 

in niso nič slabši od tujih animatorjev. /.../ SF je prepoznan kot dober in je lansiran na pravem 

mestu. /.../ Tukaj ni bilo nobenih preprek, pomembna je samo kvaliteta. 

Podobno pravi intervjuvanec B: »Tudi sami razvijajo/razvijamo filme na res visokem nivoju, 

ki so primerljivi z dosti večjimi trgi, kot je Slovenija.« Ob tem intervjuvanec D dodaja, da so 

predvsem avtorski AF tisti, ki pri SF prejemajo največ mednarodnih nagrad. Intervjuvanec D 

se strinja z izjavama intervjuvancev A in E, da so SAF tudi v mednarodnem pogledu 

kakovostno izdelani, kar se kaže tudi v dobljenih nagradah: 

Kar se tiče uspešnosti animacije, so verjetno že ostali intervjuvanci omenili, da so od SF v tujini 

najbolj uspešne prav animacije in imajo največ pobranih nagrad. Večinoma za to avtorski KF. 

Kar se tiče kvalitete slovenske animacije, v zadnjih letih opažam, da je na visokem nivoju ali pa 

celo presega večino tujih del. /.../ Predvsem s stališča nekoga, ki se res ukvarja z gibanjem in z 

animacijo kot animator, mislim, da Slovenci delamo zelo kvalitetne izdelke in zato so Slovenci 

tudi še kar uspešni, kar se tiče služb v tujini. 

S tem se strinja tudi intervjuvanec B, vendar dodaja, da to ne vedno, kajti težava je v nizki 

slovenski produkcijski zmožnosti na tem področju. Nekateri slovenski avtorji so bili tudi že 

promovirani s strani internetne platforme Vimeo. Intervjuvanec B tako pripoveduje: 
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Tako da smo konkurenčni svetovnemu trgu in drugim avtorjem. Seveda v manjši meri oziroma ne 

na vsakoletni bazi, zato ker imamo toliko manjšo produkcijo kot francoski, nemški trg. Ampak 

seveda smo. In to je odraz, da delamo zelo kvalitetne KAF v Sloveniji, sploh v zadnjih 15 letih. 

Ko se festivalsko obdobje prekine, se pravi po približno dveh letih, sta oba zgoraj omenjena 

avtorja objavila svoje izdelke na portalu Vimeo, prejela 'staff pick', se pravi, so izbrali filma kot 

kvalitetna in jih je posledično promoviral tudi sam Vimeo. S tem imata oba filma ogromno 

ogledov. Kot sem prej omenil, v kolikor dobivaš nagrade, se za odkup zanimajo mogoče tudi 

kakšne TV v tujini. 

Intervjuvanec B pravi tudi, da je v tujini velika konkurenca in zaradi tega je tudi tam cena AF 

precej nizka: »Tržna vrednost je lahko višja izven meja Slovenije. Žal ni veliko SAF, ki 

dobijo zelo dobra plačila, zato ker na svetu nastane veliko KAF in so velika konkurenca.« 

Slovenski avtorji AF se pojavljajo na številnih festivalih. Intervjuvanec B tako razlaga: »Se 

pravi, za KF, po navadi govorimo o avtorskem KF, ali pa za otroške, obstaja ogromno 

festivalov AF v tujini. Tako da to je eno področje, kjer smo seveda prisotni.« Dodaja, da tam 

tudi prejemajo nagrade, med drugim tudi denarne: »Imamo pa primere uspešnih KAF v 

Sloveniji, ki so zelo uspešni na festivalih v tujini in se uvrščajo med prejemnike denarnih 

nagrad.« 

Kot primer takih avtorjev intervjuvanec B navaja Špelo Čadež in Dušana Kastelica: »Glede 

na majhnost Slovenije se lahko pohvalimo z nekaj avtorji, ki so zelo uspešni v tujini in 

prejemajo najvišja priznanja, kot so Špela Čadež, Dušan Kastelic.« Podobno opisuje 

intervjuvanec C, ki pravi, da slednja dostopata tudi do mednarodnih TV-kanalov, npr. v 

Franciji in Nemčiji: 

Tukaj govorim o Črtu Škodlarju, Koni Steinbacherju itn. /.../ in tudi prejeli različne mednarodne 

nagrade. /.../ Pri tem izstopa Špela Čadež, ki se je s svojima zadnjima filmoma, Bolesom in Nočno 

ptico, uvrstila na najprestižnejše festivale. Eden od teh festivalov je Sundance, ki naj bi bil eden 

od vodilnih festivalov za neodvisno produkcijo, pa potem Annecy itd. Ampak ta seznam uvrstitev 

in nagrad je še bistveno daljši. To velja tudi za Dušana Kastelica, njegovo Čikorjo in za njegovo 

zadnje delo Box. Ti dve deli sta dosegli najvišje možne uvrstitve, nominacije, tudi za oskarja itd. 

Sedaj spet konkretno težko govorim, ker bi bilo treba pogledat filme, ki so v nekem obdobju 

sploh bili predvajani v mednarodnem prostoru. Dogaja pa se to, da se filmi Dušana Kastelica in 

Špele Čadež, ki smo jih prej omenili, zaradi teh izjemnih festivalskih dosežkov pojavljajo tudi na 

tujih zahodnoevropskih TV-kanalih. Tam dobijo prostor znotraj terminov, za recimo temu 

avtorski KAF. To se dogaja v Franciji, Nemčiji in še marsikje drugje.  

Intervjuvanec A poleg Špele Čadež in Dušana Kastelica navaja tudi Koljo Saksido in 

Gregorja Mastnaka: »Ob tem ravno KAF dosegajo največje mednarodne uspehe za slovensko 

kinematografijo: Špela Čadež, Dušan Kastelic, Kolja Saksida, Gregor Mastnak. Ne samo, da 

so dejavni na mednarodnih festivalih, ampak prejemajo tudi nagrade, kar je pomembno.« 

Dodaja in se strinja tudi z že razloženim drugih intervjuvancev: »Kot sem že prej rekel, so 

SKAF avtorjev, ki sem jih tudi že naštel, v zadnjih letih zelo konkurenčni. Tu so podatki, ki 
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govorijo sami zase. Omenjamo lahko najbolj pomembne in prestižne festivale AF in KF. 

Avtorja, ki sta prejela te nagrade, sta Špela Čadež in Dušan Kastelic.« Pravi tudi: »Vem tudi 

za Špelo Čadež, da je z Bolesom prejela kar precej finančnih nagrad.« 

O Špeli Čadež podrobneje govori intervjuvanec E: »Seveda je bila Špela na pomembnih 

festivalih, na katerih je dobila ogromno nagrad, in seveda jih je tudi prodajala TV v tujini. 

Ona je že po dveh filmih imela 'master class' (mojstrska delavnica) npr. na pomembnem 

festivalu v Barnumu, tako da je njeno ime že cenjeno in jo poznajo v tujini.« 

Več o odprtosti trga in nagradah razlaga tudi intervjuvanec B: »Na splošno. Recimo, Dušan je 

zelo uspešen v Ameriki s svojimi filmi. /.../ Ko govorimo o trgu, govorimo o celotnem svetu. 

Špela je dobila nagrade po celem svetu, ne samo v Franciji. Tudi moji filmi, ki so namenjeni 

otrokom, so bili predvajani po vseh kontinentih, po celem svetu. Niso bili na Antarktiki, 

ampak drugače pa povsod.« 

V Sloveniji je naloga avtorjev, da sami poskrbijo za distribucijo svojega filma, medtem ko so 

pri tem različni avtorji različno aktivni, kar je izrazil intervjuvanec C: »Posamezni avtorji in 

producenti pa so različno aktivni. Nekateri se s to distribucijo precej trudijo, ker v Sloveniji 

tudi nimamo nobenega pravega distributerja in vse to delajo ljudje sami.« 

To opisuje tudi intervjuvanec A, ki pravi, da so avtorji, ki si poiščejo profesionalnega 

distributerja, pri distribuciji uspešnejši, npr. pri dobivanju festivalskih nagrad: 

»Sedaj pa kaj recimo nekateri od avtorjev ali producentov teh filmov naredijo? Dogovorijo se ali 

si najdejo tudi kakšne tuje distributerje. Konkretno Špela Čadež ima distribucijo prek 

Bonobostudia iz Zagreba. Če imaš profesionalnega distributerja, to pomeni tudi več prijav na 

festivale. Distributer prav tako ve, na katere festivale specifično se prijavljat. Tam se lahko 

prejme tudi kakšne nagrade.« 

Slovenski avtorji AF so prisotni na vseh svetovnih trgih, na katerih prejemajo pomembne 

festivalske nagrade in se predvajajo na TV. Kljub nadpovprečni in visoki kakovosti izdelanih 

AF je na tujih trgih konkurenca močna, kar slovenskim AF zmanjšuje tržno vrednost. SAF se 

soočajo z nizko produkcijsko zmožnostjo, zaradi česar ta konkurenčnost ni vsakoletna. 

Uspešnost slovenskih avtorjev KAF je odvisna tudi od vložka v distribucijo, ki jo pri SKAF 

najpogosteje opravljajo avtorji sami. 

Razvitost panoge v tujini 

Intervjuvanec A razloži, da imajo v nekaterih evropskih državah, npr. v Franciji, Belgiji, 

Nemčiji in na Portugalskem TV-kanale, ki se posebej osredotočajo na predvajanje KAF, ter 

da so tam ti predvajani tudi na TV: »V Franciji, kjer obstajajo komercialne TV-postaje, npr. 

Arte, imajo celo programe, namenjene KF /.../. Medtem je recimo v Franciji, Belgiji in 

Nemčiji to že malo starejša tradicija. Zato se taki programi, paketi KF tam prodajajo tudi v 
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kinematografih.« Dodaja, da so to lahko tudi le posamezne oddaje: »Kolikor mi je znano, so 

to javne TV, ki imajo oddaje, posvečene KF. Na Portugalskem in v Franciji je takšna oddaja. 

Ne vem, če še vedno obstaja, vendar so tudi na Hrvaški TV imeli oddajo o animaciji. TV jih 

odkupi, vendar ne poznam cen za tujino.« Pravi tudi: »Nekatere TV, nekatere med njimi tudi 

javne, konkretno na Portugalskem je obstajala takšna oddaja.« 

Kljub temu AF med kinotekami pogosto ni posebej priljubljen. O tem govori intervjuvanec A:  

Veliko kinotek po svetu vseeno AF jemlje z rezervo, kot neko sekundarno filmsko formo. Po 

svetu je zelo malo kinotek, ki imajo programske kuratorje za AF. To je ta razlika, ki jo imamo pri 

nas. Zanimivo je, da imajo na celem svetu mogoče tri ali štiri kinoteke ali filmski muzeji 

programerje, ki se ukvarjajo z zgodovino AF. 

O večjih možnostih v tujini govori intervjuvanec C: »Če imaš neko produkcijo, ki dela samo 

KF in jih ne delaš za tujino, nisi zanimiv za nikogar.« Podobno razlaga intervjuvanec A: 

»Veliko je takšnih, ki grejo v Anglijo, Francijo ali pa celo v Dreamworks in te studie v 

Ameriki in so tam zelo dobro plačani.« 

V nekaterih evropskih državah, kjer je razvitost panoge KAF večja, se KAF predvajajo v teh 

posebej namenjenih TV-oddajah ali celo programih. Predvajajo se tudi v kinematografih, 

vendar ti na AF ne dajejo posebnega poudarka. Tujina slovenskim avtorjem KAF omogoča 

dodatne distribucijske možnosti in jim nudi druge načine iskanja zaposlitve na področju AF. 

7.7.4 Vpliv programa EU za animacijo na slovenski trg 

Pri četrtem vprašanju smo intervjuvance spraševali: »Kakšen vpliv ima program EU za 

animacijo na slovenski trg KAF in slovenske animatorje?« Pri usmerjanju odgovorov smo 

spraševali o njenem vplivu na konkurenčnost, ovire pri vstopu na tuji trg, prepoznavnost, 

financiranje, mednarodno povezovanje, kooperacijo in koprodukcijo ter razvoj slovenskega 

trga. Za lažje razumevanje dodajamo informacijo, da se različni intervjuvanci na program EU 

različno sklicujejo. V vseh primerih gre za podprogram Media (poimenovan tudi MEDIA) 

programa Ustvarjalne Evrope (angl. Creative Europe), ki ga nekateri poimenujejo tudi 

Kreativna Evropa. Tega je vzpostavila Evropska komisija. Izjema je Eurimages, ki ga je 

izpostavil intervjuvanec A. 

Financiranje animiranih filmov 

Intervjuvanec A je mnenja, da programi EU prispevajo k financiranju slovenskih projektov, 

kar ocenjuje kot zelo dobro, če to primerjamo z domačim financiranjem. Pri tem navaja 

Ustvarjalno Evropo in Eurimages, ki pa ni del EU, ampak del Sveta Evrope:  

Absolutno je lažje s financiranjem, ker obstajajo mehanizmi EU. Imamo Kreativno Evropo, 

Eurimages in druge finančne mehanizme, kamor se lahko prijavljamo, in smo kar uspešni. To je 
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glede na formo domačega financiranja v primerjavi z ostalimi evropskimi državami zelo dobro. 

To je celo neka rešilna bilka, ki ti nekako pokrije proračun. 

S tem se strinja intervjuvanec E, ki pravi, da so pri programu Media lahko podprti različni 

projekti na različnih stopnjah: 

Projekt je v fazi produkcije lahko podprt prek programa Media, ki je od EU. Prek tega se dobi 

sredstva za razvoj projekta. Tako da zaradi tega tudi nismo tako zelo odvisni samo od naših 

državnih sredstev, saj se lahko sredstva za razvoj dobi tudi od EU pri programu Media. /.../ 

Evropska sredstva lahko zelo pripomorejo, da se film pripelje do konca. 

Tudi intervjuvanec B navaja program Ustvarjalne Evrope, vendar pa poudarja, da so pogoji 

za AF, ki lahko pridejo do teh sredstev, slovenskim projektom večinoma nedosegljivi, ker ti 

ne dosegajo minimalnega standarda  4 minut. Zaradi tega teh sredstev ni prejel še noben 

SKAF, so pa ta sredstva prejele nekatere TV-serije: 

Ker se pogovarjava o KAF, se tukaj verjetno najbolj dotikaš Ustvarjalne Evrope, podprograma 

Media. Media podpira projekte v razvoju. Ampak samo filme ali serije, ki so daljše od  4 minut. 

Kar pomeni, CAF ali serije. KF po navadi ne dosegajo 24 minut, zaradi tega je ta program za 

kratko formo po navadi nezanimiv. /.../ Teh filmov je pa zelo malo v Sloveniji. /.../ Če delaš 'TV 

special', ki je daljši od  4 minut, lahko zaprosiš za podporo. Tako da za KF sploh še noben film v 

Sloveniji ni zaprosil in posledično ni prejel sredstev. Zato ker ne dosegamo določila  4 minut. So 

pa v Sloveniji nekatere produkcijske hiše bile uspešne na razpisu s TV-serijami. 

S tem se strinja intervjuvanec C in dodaja, da smo v primerjavi z zahodnimi državami EU v 

tem pogledu v slabšem položaju, zato pa tudi v slabšem položaju pri dostopanju do TV-

kanalov: 

Mislim, da razpisov na področju Ustvarjalne Evrope za KAF ni. So samo za TV-dela in serije. O 

KAF se na tem področju financiranja ne da prav veliko povedati. Je pa tako, da smo v tem delu 

Evrope v težji poziciji, kot so pa zahodne in bolj razvite države. /.../ Težje tudi dostopamo do 

resnih TV-kanalov, ker za te potrebuješ biti primeren za prijavo za kandidaturo do teh sredstev. 

Podobno meni intervjuvanec D, ki pravi, da je dostop do teh sredstev pogojen z uspehi v 

preteklosti ter produkcijskimi zmožnosti, ki so v Sloveniji precej nizke: 

V globalnem smislu pa mislim, da nam EU ne pomaga prav veliko, ker tudi recimo je prav vsak 

razpis EU, se pravi Media in Kreativna Evropa, zelo pogojen s tem, da si ti že kot produkcija 

naredil podobne izdelke v preteklosti. Kar pomeni, da če bi recimo en slovenski studio hotel dobit 

evropski denar za celovečerca, bo to zelo težko, ker ni še noben v Sloveniji naredil animiranega 

celovečerca. Ali pa če hoče delat KF in za njega dobit minimalen denar od EU, je konkurenčnost 

drugih držav, se pravi s temi referencami, ki jih imajo zaradi večjih studiev, veliko močnejša in 

večja. 

Intervjuvanci pravijo, da program EU za animacijo SKAF izboljšuje možnosti za pridobivanje 

finančnih sredstev. Mnenja o uspešnosti pridobivanja so različna. Nekateri intervjuvanci 

pravijo, da so slovenski avtorji AF pri pridobivanju teh sredstev uspešni. Drugi intervjuvanci 

so mnenja, da slovenski avtorji do teh težko dostopajo, ker jim primanjkuje ustreznih 
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kompetenc, ki so za to potrebne. Ta sredstva se namreč dobi za AF, ki so daljši od  4 minut, 

ki pa se v Sloveniji še ne izdelujejo. Pri tem je tudi težko konkurirati animatorjem iz zahodne 

Evrope, ki imajo več kompetenc in lažje dostopajo do TV-kanalov. 

Koprodukcije 

Intervjuvanec A pravi, da prihaja do vse več koprodukcij. To ocenjuje kot dobro, saj to 

omogoča dodatno financiranje: »Na festivalih je medtem tudi vedno več filmskih 

koprodukcij, vključno s kratkimi animiranimi. Vse bolj se odločajo za koprodukcijo, za 

sodelovanje z drugimi državami. Tam so po navadi tudi mehanizmi, ki ti omogočajo neko 

dodatno financiranje, kar je dobro.«  

S tem, da to predstavlja prednost, se strinja intervjuvanec D. Kljub temu pa meni, da jih 

slovenske produkcije večinoma ne koristijo. Razlog za to je, da imajo tujci pogosto večje 

možnosti za pridobitev finančnih sredstev, s čimer pa postanejo tudi glavni producent, kar 

ogrozi slovensko avtorstvo projekta: 

Zato ker smo v EU, imamo v smislu povezljivosti držav veliko prednost, ampak mislim, da se 

večina slovenskih produkcij prav pri animaciji boji povezovat s tujci. To je zato, ker če bi recimo 

šli v nek dražji projekt, bi skoraj vedno veljalo, da bodo tujci lažje dobili večjo mero financ kot 

Slovenci. /.../ S tem so avtomatsko večinski producent in bodo oni izbrali režiserja in glavne 

avtorje, čeprav si ti mogoče naredil zasnovo za nek projekt. Zato se večina slovenskih 

koprodukcij, ki se zgodijo s tujino, dogaja bolj za te KF. /.../ Da bi prav to sodelovanje Slovencev 

bilo izkoriščeno ali pa da bi ga mi želeli izvajati, je pa predvsem zaradi financ dosti omejeno. 

Iz navedb intervjuvancev A in D o koprodukcijah lahko sklenemo, da v Evropi na splošno 

prihaja do vse več koprodukcij med državami, vendar se to v Sloveniji zgodi le redko. Razlog 

za to je, da tuji producenti praviloma lažje dostopajo do finančnih sredstev. Če ti priskrbijo 

večinski delež financiranja, s tem postanejo producenti in pridobijo pravico do nadzora nad 

projektom, katerega idejna zasnova je prvotno od slovenskih avtorjev. 

Programi za razvoj 

Intervjuvanec B pravi, da program Ustvarjalna Evropa s financiranjem pozitivno vpliva na 

organiziranje različnih dogodkov AF, kot so seminarji in predavanja o AF, ki se jih Slovenci 

tudi udeležujejo. To pozitivno vpliva na slovenski trg: 

Raznolike organizacije po Evropi pridobivajo finance od EU za različne platforme, kot so 

delavnice za AF ali film, različne dogodke, kot so predavanja, seminarji itn. Tukaj pa seveda 

lahko govorimo o tem, da to tudi vpliva na slovenski trg oziroma slovenske avtorje. Udeležujemo 

se teh seminarjev, predavanj, tržnic itn. Posredno in neposredno ima program Kreativna Evropa 

pozitiven učinek. 
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Intervjuvanec B dodaja: »S tem, ko se udeležujemo dogodkov v tujini, spoznamo tudi druge 

avtorje in produkcijske hiše.« Pomembno in glavno vlogo pri organiziranju teh dogodkov 

prevzema tudi slovensko društvo DSAF kot nosilec projekta CEE. To tudi omogoča, da 

produkcije lažje konkurirajo državam zahodne Evrope. O tem govori intervjuvanec A: 

/.../ DSAF je postal nosilec v projektu CEE. Na razpis za razvoj trgov, ki ga financira Kreativna 

Evropa /.../. Tu se gre za kar precej denarja in tako smo postali, na nek način, nosilci povezovanja 

AF v vzhodni Evropi. Z organizacijo delavnic/Workshopov so izvedli poskus, s katerim so 

pokazali, da lahko, če se v vzhodni in srednji Evropi povežemo, konkuriramo zahodni Evropi. Ta 

je tudi veliko bolj razvita na področju produkcije, koprodukcij, izmenjav znanja in skupnega 

financiranja projektov. /.../ Če ne bi bilo EU, verjetno tudi tak projekt ne bi zaživel. V večini so ti 

projekti tudi financirani s strani EU. 

Vlogo CEE podrobneje opisuje intervjuvanec C. Pravi, da Ustvarjalna Evropa te dogodke 

sofinancira. Ti vsestransko pozitivno vplivajo na slovenski trg AF. Pomagajo namreč pri 

mreženju in omogočajo uspešno urejanje panoge tudi na nacionalni ravni držav, ki jih CEE 

zajema, saj so bili na osnovi teh pogajanj sprejeti že številni pravilniki. Na osnovi tega je tudi 

prišlo do večjega povezovanja z zahodnoevropskimi državami na festivalski ravni. Kljub 

številnim spremembam se slovenski avtorji sredstev, ki so namenjena regiji, ki jih CEE 

zajema, zaenkrat še ne okoriščajo. Meni, da bo za to treba še počakati: 

Zadnje leto smo nosilec projekta, pred tem pa smo bili šest ali sedem let kot partnerji /.../. Imamo 

program, ki podpira in spodbuja industrijo AF na različnih ravneh. Kot nosilec projekta črpamo 

denar iz razpisa 'acces to market' oziroma dostop do mednarodnih trgov, od katerega dobimo 

subvencijo. Vendar pa ta ni dovolj in moramo zagotoviti še več sredstev še iz drugih virov. To je 

denar, ki je namenjen za aktivnosti, s katerimi zagotovimo večjo izmenjavo informacij o 

producentih, avtorjih in animiranih projektih, vključno s kratkimi, in da se pogovarjamo z 

odločevalci na nacionalni in mednarodni ravni. Tu govorim o nacionalnih TV in o nacionalnih 

filmskih skladih v regiji. /.../ Zaradi tega se je že kar nekaj stvari premaknilo. Rezultat tega so bile 

spremembe v pravilnikih o dodeljevanju sredstev in financiranju določenih formatov v 

posameznih državah. V nekaterih državah smo bili bolj uspešni kot v drugih, ampak definitivno je 

učinek opazen in se ga tudi da opisati. Hkrati pa sodelujemo s podobnimi organizacijami na 

zahodu. Z nekaterimi festivali imamo sklenjene partnerske dogovore in se jih redno udeležujemo 

ter tja tudi pošiljamo projekte. Na regionalni ravni zbiramo projekte, filme, producente in avtorje 

iz srednje in vzhodne Evrope in jih pošiljamo na zelo pomembne evropske in svetovne dogodke. 

Na ta način jih skušamo mrežit in promovirat. Poleg tega izvajamo še training, 'CEE animation 

workshop'. Program bomo od te jeseni dalje izvajali drugo leto zapored. /.../ Prek teh dogodkov 

jih skušamo čim bolj mrežit. /.../ Dodal pa bi še to, da nas je Evropska komisija prepoznala kot 

enega oziroma edinega od sogovornikov za celo regijo in nas posluša. /.../ Tako da nas sprašujejo 

za nasvete, o potrebah in drugih stvareh. /.../ To se v določeni meri že pozna v razpisih. Uvedli so 

že to, da ko je objavljen razpis za t. i. 'traininge' filmskih programov v Evropi, je 20 % tega 

budgeta za traininge rezerviranega za srednjo in vzhodno Evropo oziroma za 'low-production 

capacity countries'. /.../ Na ta način nam je ta delež lažje dostopen, kar je dobro. /.../ Zaenkrat se 

na žalost še ni ful povečalo število prijaviteljev iz naše regije. Mislim, da bo trajalo kar nekaj 

časa, da se bodo te informacije razširile in da ljudje začnejo razmišljati o tem, kajti prej so v 



75 

bistvu težko izpolnili te pogoje za kandidaturo za ta sredstva. /.../ Ampak ja, sigurno je Evropa do 

neke mere odprta in nas posluša. Ta most dialoga smo uspeli vzpostavit. 

S pomembnostjo vloge CEE pri grajenju industrije se strinja intervjuvanec A: »Pomembnejše 

je povezovanje in tu se spet vračam na CEE. Ta šele oblikuje svojo znamko in svojo 

dejavnost, ki jo bomo v nekaj letih tudi dosegli.« S pomembnostjo EU pri mreženju se strinja 

tudi intervjuvanec D: »Tako da mislim, da odprtost Evrope je super, predvsem zaradi 

povezovanja, festivalov, da povabiš tuje animatorje, da pridejo delat v Slovenijo /.../.« 

Program EU za razvoj AF Kreativna Evropa sofinancira različne dogodke s področja AF, pri 

katerih sodelujejo tudi slovenski avtorji AF. Pri teh je Slovenija konkurenčna tudi bolj 

razvitim evropskim državam na tem področju. Ključno vlogo pri teh in širše ima CEE, ki 

pogosto in uspešno ureja panogo AF na nacionalnih ravneh zahodnoevropskih držav.  

Prepoznavnost 

Intervjuvanec A je mnenja, da je Slovenija v svetu vse bolj prepoznavna tudi zaradi EU, 

predvsem na osnovi nekaterih določenih slovenskih avtorjev AF. Pravi: »Prepoznavnost /.../ 

tako kot turisti zadnja leta odkrivajo Slovenijo kot turistično lokacijo – ampak zopet, zaradi 

konkretnih treh, štirih, petih imen avtorjev in avtoric – vse bolj vedo za Slovenijo in več ne 

mešajo med Slovaško in Slovenijo.« 

Intervjuvanec B na vprašanje odgovarja, da so mnenja deljena, vendar osebno meni, da EU 

prispeva k prepoznavnosti Slovenije: »Moje mnenje je, da ja. Še vedno opažam, da so mnenja 

deljena, ampak nismo več ta neka tretja država ali pa država, kjer imamo, če se po domače 

izrazim, samo peščene ceste. Že samo, da smo umeščeni v ta prostor oziroma del EU, 

pripomore k prepoznavnosti.« Intervjuvanci so mnenja, da je Slovenija zaradi EU 

prepoznavnejša ter deležna večje pozornosti in ugleda, kar pozitivno vpliva tudi na SAF.  

7.7.5 Poglavitne težave in možnosti v izobraževanju 

Peto vprašanje intervjuja je bilo: »Katere so poglavitne ovire in težave, s katerimi se srečujejo 

slovenski animatorji KAF?« Odgovore smo usmerjali z izrazi: politične, ekonomske, 

sociološko-kulturne, tehnološke. Posebno pozornost smo pri tem namenili izobrazbi na tem 

področju in zaradi tega tudi spraševali: »Kakšno izobrazbo oziroma profesionalno pot in 

možnosti ponuja slovensko okolje slovenskim animatorjem na tem področju in kako se to 

razlikuje z animatorji v drugih državah?« 

  



76 

Prenizko financiranje 

Intervjuvanec A pove, da v Sloveniji lahko AF financirata SFC in RTVS in da se možnosti ne 

izključujeta: »Slovenija je specifična država, kajti mislim, da smo eni redkih v Evropi, če ne 

celo edini, ki imamo možnost, da se z istim filmom prijavimo za financiranje tako na TV kot 

tudi na SFC.« Kljub temu intervjuvanec A meni, da je v Sloveniji glavna težava AF njihovo 

financiranje: »Financiranje je največji problem. /.../ Finance so glavni problem.« S tem se 

strinja tudi intervjuvanec B, ki na vprašanje poglavitnih težav odgovarja: »Najbolj so 

finančne.« O tem govorita tudi izjavi intervjuvanca D: »/.../ največje ovire so to, kar sem že 

omenil: da so slovenske finance nizke /.../« in »/.../ pri nas mogoče neka napol indie rokenrol 

scena, ker je v filmu premalo denarja.« 

Intervjuvanec C opisuje, da se SKAF najpogosteje financira iz javnih finančnih virov: 

»Format KAF se na te najpogosteje prijavlja in tako pridobiva sredstva iz javnih proračunskih 

virov. /.../ S tega vidika ima KAF v Sloveniji tradicijo te podpore.« Dodaja, da TV za AF 

namenja sorazmerno z ostalim filmom dovolj denarja, vendar pa to ne pomeni, da je tega 

denarja veliko: »TV /.../ za AF v zadnjih letih namenja kar precej denarja, ki je v bistvu 

sorazmeren z drugimi filmskimi žanri. /.../ Ne bi pa mogli govoriti o tem, da je to kakorkoli 

dobro plačano, kajti to so mizerni zneski, ki so nadomestilo za predvajanje, ampak vseeno.« 

Intervjuvanec B o državi pravi, da se »na letni bazi za KAF nameni približno okoli 4  .000 

evrov. /.../ Kar je zelo malo glede na to, koliko ljudi se s tem ukvarja in kako visoke rezultate 

dosegamo«. Državno financiranje AF v Sloveniji ocenjuje na 400.000 EUR letno in pravi, da 

je glede na uspehe teh zelo malo. Podobno meni intervjuvanec A: »/.../ sredstva, ki se 

dodeljujejo za produkcijo filmov, so občutno prenizka. Daje se nek približek oziroma se za 

podporo sploh ne daje po neki tržni ceni, ampak kot nekakšna subvencija. /.../ Daje jih 

država.« O ocenitvi potrebne količine denarja intervjuvanec E izjavi: »Definitivno bi pa /.../ 

tako za animacijo kot za vso filmsko produkcijo potrebovali še enkrat več denarja, kot ga 

imamo.« Intervjuvanec C pravi, da so državne subvencije AF nujne za obstanek panoge, 

vendar pa niso dovolj za preživljanje: »/.../ nizka javna podpora prek teh subvencij, ki so sicer 

dobrodošle in brez njih produkcije AF sploh ne bi bilo. Ampak te subvencije ne omogočajo 

preživetja. /.../ Zaradi tega se morajo avtorji pogosto posluževati tudi drugega dela, ki jim 

omogoča preživetje v teh luknjah.« Pravi tudi: »Nekaj od teh jih zato dela tudi druge stvari in 

s tem pokriva svoje finančno stanje.« 

Intervjuvanec B pravi, da kdor se ukvarja z avtorskim KAF, se mora samozaposliti. Če je to 

mogoče, pridobiš status samozaposlenega v kulturi, vendar pa so javna sredstva nujna in jih je 

premalo, nekateri zaradi tega odidejo v tujino: 

Če pa hočeš delati prav avtorski KAF, si podvržen samozaposlitvi. Če imaš dovolj del, lahko na 

srečo pridobiš status samozaposlenega v kulturi. To pripomore k temu, da lažje delaš. Ampak še 

vedno se moraš ukvarjati s tem, da na trgu nekako dobiš denar oziroma da dobiš sofinanciranje s 
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strani države, da lahko sploh delaš filme. Smo pa že prej ugotovili, da se jih ne podpre ogromno 

/.../ Nekateri gredo tudi v tujino. 

Zaradi tega številna državna združenja pritiskajo na državo, da poveča količino teh sredstev, 

kar govori intervjuvanec A: »Ob tem še vsako nacionalno združenje pritiska na svoje vlade in 

ministrstva, da poveča financiranje.«  

O posledicah prenizkega financiranja govori intervjuvanec B. Meni, da je okolje dela 

nestabilno, vedno je treba razmišljati vnaprej, delo je prekarno, podplačano in stresno:  

Ampak najbolj pomembno je to, da nimamo nekega stabilnega okolja in je to popolnoma 

prekarno delo. /.../ Ko delaš, se po navadi ne moreš posvečati samo filmu, ki ga tisti trenutek 

ustvarjaš, ampak moraš stalno razmišljati tudi vnaprej. To je recimo ovira, s katero se stalno 

soočamo. Kar naenkrat na dan delaš nekaj ur preveč in si s tem bolj podvržen stresu itn. 

Situacijo podobno kot ostali opisuje tudi intervjuvanec D: »Velikokrat tudi z najmanjšo 

možno podporo, ki je sprejemljiva, naredimo čudeže ali pa veliko več, kot bi sicer lahko.« 

Intervjuvanec B razloži, da se nizka finančna sredstva odražajo tudi v težavnosti rasti avtorja: 

»Lahko se zgodi, da bi nek avtor bil zmožen rasti, ampak mu okolje, v katerem živi, to 

onemogoča, ker so finančna sredstva omejena. Za naslednji film hočeš seveda iti stopničko 

višje. Ampak sredstev pa ni več kot prej, kar pomeni, da težje napreduješ /.../.« 

Prenizko financiranje se odraža tudi v tem, da izdelava CAF v Sloveniji ni mogoča, kar pravi 

intervjuvanec A: »CF zaradi premajhnega financiranja ni možno izdelati.« O pomembnosti 

tega govori intervjuvanec C in pravi, da je ta ključen v procesu razvoja avtorja: 

Vem pa, da kar nekaj avtorjev razmišlja o tem, da če bi bili pogoji boljši, bi se tega z veseljem 

lotili. To je nekako tudi naraven proces v razvoju avtorja: prek KAF pride do znanja, kapacitet in 

drugih kvalitet, ki mu omogočajo, da začne delati tudi CF, ki so zahtevnejši format. /.../ V tujini je 

pogosto tako, da KAF po eni strani omogoča zelo avtentičen avtorski izraz, tudi v 

eksperimentalni ali pa kakršnikoli obliki, po drugi strani pa vmesno stopnjo pred začetkom 

profesionalne kariere avtorja in producenta. Ta potem vodi vsaj en del teh ljudi, ki so najbolj 

uspešni in tako začnejo producirat in ustvarjat CF ali AS. 

Intervjuvanec E medtem izjavi, da imajo številni slovenski avtorji tudi ambicije po izdelavi 

AF: »To je npr. Špela Čadež, ki hoče delati samostojni, umetniški, kratek AF. Seveda ima 

tudi ambicije, da bi naredila tudi CF /.../.« 

To nadgrajuje intervjuvanec E s tem, »da se država ne zaveda vseh potencialov, ki jih razvite 

filmske industrije prinesejo za seboj«. Več o tem razloži intervjuvanec A, ki pravi, da imajo 

CF bistveno višjo tržno vrednost: »Medtem se pri CF, samo za primerjavo, pogajanja začnejo 

pri 1.000 evrih za eno do dve predvajanji. Če festival nima distributerja v državi, kjer se 

festival izvaja, za predvajanje takega filma plača 5  –1.000 evrov.« 
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Podobno kot pri CF se dogaja tudi z AS. Pri tem so posamezne epizode predstavljene kot 

samostojni KAF. To opisuje intervjuvanec D z besedami: »Hkrati pa na državnem nivoju 

mogoče ni dovolj denarja, da bi sploh izdelali AS tako, kot bi to bilo potrebno. S tem pa ti 

zvisijo kot AF, ki so narejeni kot šestminutni končni izdelki.« Podobno ocenjuje 

intervjuvanec A in pravi, da je to neprimerno: »/.../ še dandanes ne obstaja način/razpis za 

njihovo financiranje in so tako nastajajoče serije čez leta financirane po epizodah. To je 

neprimerno /.../.« 

Povedano dodatno pojasnjuje izjava intervjuvanca C, ki pravi, da imajo nekateri avtorji tudi 

željo po izdelavi AS:  

Nekaj avtorjev, produkcijskih hiš in producentov je takih, ki si želijo ustvarjati AS, ki so 

praviloma za otroke, vendar pa mehanizmi javnih podpor sploh ne omogočajo financiranja AS. Ti 

se morajo zato poslužiti pristopa, da posamezne epizode predstavljajo kot samostojne KAF. To 

počnejo vedno znova skozi več let. 

Pogled na težavnost financiranja KAF in AS v Sloveniji izraža intervjuvanec B, ki zato 

razmišlja o izdelavi CF, ker bi mu to predstavljalo nov izziv: »Ne vem, kako naprej, sploh s 

kratko formo ali serijami v Sloveniji, ker je podpora premajhna za filme, ki jih želim 

ustvarjati. Zato razmišljam o celovečerni formi, ker se mi zdi, da je to mogoče edini korak 

naprej. Zato da bi s tem tudi sam dobil neke nove izzive.« 

Pomembnost celovitosti in števila epizod v seriji opisuje intervjuvanec D: »To pomeni, da če 

TV ne morejo kupiti recimo 26, 52 epizod neke serije, potem jih te niso pripravljene 

predvajati kot posamezne šestminutne filme različnih avtorjev, ker je za to preveč dela in 

dogovarjanja.« 

Intervjuvanec D tudi razmišljujoče pove, da se z nizkim financiranjem spopadajo tudi številne 

druge države, ki so kljub še slabši situaciji dosegle visoke uspehe, med drugim tudi izdelati 

uspešne CF in serije: »/.../ vedno več pa je nekih tujih držav, ki so v čisto enaki situaciji kot 

mi. Imajo nizke finance, nizke projekte, ampak so uspeli s trikrat manjšim denarjem narest 

CF, narest neke serije, ki so v svetu sedaj zelo uspešne.« 

Intervjuvanec D pravi tudi, da je kljub nizkemu financiranju v tem še vedno mogoče priti do 

denarja in da je dela ter projektov veliko. Vendar pa točno ne pojasni, katere projekte ima s 

tem v mislih: 

Kar je pa mogoče druga stvar, /.../ študentje ali pa ljudje, ki še niso dovolj v stiku s to animacijo 

pri nas, vedno mislijo, da v tem ni dela ali pa v tem ni denarja. To sploh ni res. Denar je vedno v 

stvareh, ki jih delaš z veseljem. /.../ To pa, da je premalo projektov in pa da ni dela, pa misli samo 

tisti, ki ni še nikoli bil v stiku z vsemi temi studii, ki konstantno iščejo ljudi in jih ne uspejo najti. 

Kljub temu da SKAF lahko financira država prek SFC in RTVS in da se ti dve možnosti ne 

izključujeta, je največja težava SAF njihovo financiranje. SKAF so najpogosteje financirani 

prav prek državnih vložkov, vendar je tega denarja po mnenju intervjuvancev zelo malo. 
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Financiranje prek državnih subvencij slovenskim avtorjem AF ne zadošča za preživetje, 

zaradi česar opravljajo tudi druga dela s področja animacij ali odidejo v tujino. Nizka sredstva 

so tudi glavni razlog za to, da so v Sloveniji KAF edina obstoječa oblika AF, ki se jih 

izdeluje, avtorji pa zaradi tega pri izdelavi svojih izdelkov ne morejo bistveno napredovati. 

Ker so KAF manj tržno zanimivi, je z njimi tudi težko zaslužiti in konkurirati večjim 

projektom. 

Neusklajenost med financerji 

Intervjuvanec E pravi, da je ena od težav tudi neusklajenost oziroma pomanjkljivo 

sodelovanje med javnimi financerji, ki podpirajo različne projekte. Zaradi tega javno TV 

ocenjuje kot nestabilnega partnerja:  

To je neka boljša uigranost, mogoče tudi pri TV Sloveniji. /.../ Sedaj od 2010 dalje morajo imeti 

razpis, s katerim kinematografske filme tudi finančno podprejo. /.../ To obstaja, vendar se s TV 

nekako ne moremo uskladiti. Letos se nam je zgodilo, da tiste projekte, ki smo jih mi podprli, oni 

niso želeli podpreti. Tako da je javna TV precej nestabilen partner. Za razvojno strategijo bi 

potrebovali bolj stabilnega partnerja. 

Slabša dostopnost tehnologij 

Intervjuvanec A poda mnenje, da so studii na zahodu tehnološko bolj opremljeni, kar prav 

tako predstavlja težavo v Sloveniji: »Je pa dejansko tudi problem v tehnologijah. Na zahodu 

so te bolj na voljo oziroma so studi za AF bolje opremljeni.« Dvome za to poda intervjuvanec 

B, ki pravi, da tehnoloških težav ni veliko: »Tehnoloških težav mislim, da nimamo veliko, ker 

imamo zelo kvalitetne avtorje.« 

Pomanjkanje regij 

Intervjuvanec A izjavi, da je v Sloveniji težava tudi v majhnosti države, zaradi česar 

posledično nimamo regij in s tem možnosti regionalnega financiranja:  

V Sloveniji imamo velik problem, ker nimamo regij in nas to ne širi. V Nemčiji, Italiji in Franciji 

poleg nacionalnega financiranja še celo večji odstotek pride iz regionalnega financiranja. Tega pri 

nas ni in to je velik problem. Omejuje nas majhnost države, ki nima možnosti za regionalni sklad.  

Nizke produkcijske zmožnosti 

Intervjuvanec C izpostavi, da je pomembna težava tudi nizka produkcijska zmožnost v 

Sloveniji: »Tudi če imaš portfolio petih filmov, njihova skupna dolžina pa je 10 ali pa 15 

minut, nikogar ne zanimaš.« Pravi, da je zaradi tega težava tudi v distribuciji: »Sproducirane 

nimamo zadostne minutaže, tako da nas potem vedno več dela na KAF, njihov skupni obseg 
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pa je še vedno nezanimiv za resne distributerje in za TV-kanale, ki kupujejo po cele sezone 

itn.« 

Podobnega mnenja je intervjuvanec E, ki pravi, da je za vzpostavitev serialnosti filmov v 

Sloveniji potreben studio, ki je hitreje sposoben producirati več del: »Po mojem bi potrebovali 

tudi studio za animacijo, sploh pa, če hočemo vzpostaviti to serialnost, za katero rabiš ekipo 

ljudi.« To nadgrajuje z: »To je tudi ta osnovni problem, zaradi katerega so potem težave pri 

vzpostavitvi te serialnosti. Za to res rabiš tak utečen proces. To sploh velja za animacijo, kjer 

/.../ je potreben hiter tempo.« Pri tem je treba pojasniti, da intervjuvanec serializacijo razume 

kot komercializacijo, vzpostavitev industrije in masovno produkcijo: »Ampak, kaj je 

komercializacija? To jaz razumem kot serializacijo, vzpostavitev industrije AF.« To 

nadgrajuje izjava: »Pri AF masovna produkcija pomeni to serialnost.« 

Zaradi nizkih produkcijskih zmožnosti izdelave KAF se slovenski avtorji soočajo s 

pomanjkanjem interesa med distributerji. 

Pomanjkanje trga 

Intervjuvanec C poda več izjav o tem, da je trg AF v Sloveniji majhen in ne prinaša dovolj 

sredstev za njegov obstoj: »Ključna ovira je majhnost trga in da filmi kot končni produkt 

nazaj ne prinašajo zadosti sredstev, ki bi omogočala preživetje in financiranje, razvoj in 

realizacijo novih projektov. Na eni strani je torej odsotnost trga /.../.« Razmišlja, da je razlog 

za to lahko tudi neprepoznavanje marketinškega potenciala: »Je pa tudi to, da tega 

marketinškega potenciala ne prepoznavajo. Mogoče je to problem.« 

Zaradi nerazvitosti je po mnenju intervjuvanca C tudi pomanjkanje distributerjev, to pa je 

povezano tudi z nizkimi produkcijskimi zmožnostmi, ki smo jih že opisali: »Težko je prav 

zaradi tega, o čemer se zdaj pogovarjava: zaradi majhnosti trga, zaradi nerazvitosti, ker ni 

distributerjev, ker je z enim, dvema ali petimi KF težko prodreti.« 

Pomanjkanje mest za predvajanje 

Intervjuvanec E meni, da primanjkuje tudi mest za predvajanje: »Problem družbe je v tem, da 

KAF na splošno nimajo mesta za npr. predvajanje.« 

Piratstvo 

Intervjuvanec E meni, da je problem tudi v piratstvu, ki v Sloveniji ni dovolj preganjano: 

»Problem je tudi glede piratstva v Sloveniji. /.../ Zakonodaja pravi, da kdor krade, je 

kaznovan. Pri nas pa ne. Dokler jih EU v to ne bo prisilila, do takrat tega ne bodo sprejeli. 
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Odgovor na to imajo, da s tem ohranijo socialni mir. Tako da je naša država pri tem 

specifična. Socialnega miru pa ne ohranjajo takrat, ko prodajajo npr. avtorje?« 

Možnosti za izobraževanje 

Intervjuvanec B pove, da je veliko slovenskih avtorjev AF samonaučenih, kajti možnosti za 

izobraževanje v preteklosti ni bilo veliko. Svoje znanje so zato pogosto nadgradili v tujini: 

»Na tem področju dolgo časa ni bilo ničesar. /.../ Veliko avtorjev je samoukih. Nekateri so 

svoje izobraževanje z drugih umetniških smeri nadgradili v tujini.« To nadgrajuje izjava 

intervjuvanca E, ki pravi, da jih je veliko na tem področju pridobilo izobraževanje na 

področju ilustracije in da to ni slabo, saj sta to sorodni smeri: »Kolikor poznam te profile, je 

marsikdo likovnik ali pa pridejo iz ilustracije. /.../ Konec koncev se ilustracija in animacija 

zelo prepletata.« Intervjuvanec A je mnenja, da je še danes tako, da je izobraževanje 

večinoma prepuščeno osebi sami, saj ni možnosti za kakovostno šolsko izobraževanje: 

»Izobraževanje je pri nas bolj prepuščeno posamezniku/posameznici sami. Tako da ni 

mogoče, da bi se šolsko usmerjal.« 

Intervjuvanec A razloži, da je šolsko izobraževanje precej omejeno, saj načrt v nobeni šoli za 

AF ni dovolj oblikovan, kar predstavlja težavo. To velja tako za AU UNG kot tudi ALUO: 

V bistvu imamo problem. V obeh inštitucijah, kjer se AF poučuje, kurikul za to ni ravno 

izoblikovan. To se še vedno nekako gradi. AU UNG naj bi ustvarjala avtorje in avtorice. Ta si deli 

ure s fotografijo, novimi mediji, videi in s še čim. Podobno je tudi z ALUO, kjer je specifično AF 

izbirni predmet znotraj ilustracije. Tako da niti nima svojega. To je velik problem, kajti vzgoja 

oziroma izobraževanje na področju AF zahteva kurikul, ki je namenjen samo temu. 

S tem se strinja intervjuvanec B, ki pravi, da je glavna šola na tem področju AU UNG, vendar 

ni dovolj specializirana za AF, kot je to ponekod v tujini. Pravi, da možnost na tem področju 

ponuja tudi AGRFT: 

Imamo pa sedaj tudi programe, ki se izvajajo na ALUO, na AGRFT-ju v Ljubljani. Največjo težo 

AF daje AU UNG, kjer pa obstaja smer študija za AF. Študentje na tej akademiji lahko 

diplomirajo ali magistrirajo s KAF. Ampak vseeno se težko primerjamo s šolami, ki so 

specializirane izključno za AF, kakršne poznamo v tujini. 

Podobno meni intervjuvanec C, ki navede še nepoimenovano šolo v Mariboru, Srednjo 

grafično in medijsko šolo (SMGŠ) v Ljubljani, nepoimenovano šolo v Radovljici ter Inštitut 

in akademijo za multimedije (IAM). Strinja se, da programi na teh niso posebej specializirani 

za AF, najbolj specializirana na področju AF pa je AU UNG:  

Kolikor vem, je možno študirat v AU UNG, možnost je na AGRFT-ju delat nekaj v zvezi z 

animacijo in na ALUO. Nekaj je tudi v Mariboru, ampak s tem nisem posebej seznanjen. Glede 

srednješolskih programov /.../ nobena šola ni specializirana niti nima posebne smeri, imajo pa 

možnost izbire. To je na SMGŠ in potem je še v Radovljici, če je to sploh relevantno. /.../ Potem 

je še IAM, ki je pa privatni študij, in to je to. Mislim, da je v zadnjem času AU UNG edina, ki je 
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študentom kadrovsko sposobna ponuditi celosten vpogled v produkcijo AF in ki vsako leto 

spodbuja vsaj en del generacije, da se v to smer bolj usmeri. Mislim, da na  

AGRFT-ju gre samo za dodiplomski študij, kjer se dela animacija. 

Medtem intervjuvanec D ocenjuje ALUO kot najboljšo šolo na tem področju. Strinja se z 

izjavami drugih intervjuvancev in navede šolo Akademija za vizualne umetnosti (AVA), ki pa 

ima v Sloveniji težave s priznavanjem diplome: 

Kar se tiče šol, mislim, da je najbolj kvalitetna šola za likovnike še vedno ALUO, tudi na 

evropskem nivoju. Naslednja šola mislim, da je AU UNG, ki vseeno ponuja tudi animacijo in je 

zelo usmerjena v nove medije in mogoče vsestranska. Ni samo za animacijo, ampak je edina, ki 

ima tako kvaliteten usmerjen program za animatorje. Potem je tudi IAM, ki je plačljiva šola, tako 

kot ta novogoriška, ki ima zelo inovativne programe. Profesorji so večinoma zunanji sodelavci, ki 

imajo zelo razpršeno znanje. /.../ Potem je pa še AVA, ki je pa tako kot IAM angleška šola. Če se 

ne motim, se obe borita s priznanostjo diplome v slovenskem prostoru. /.../ Povsod, kjer je 

angleški sistem, ali pa v tujini bodo tako diplomo sprejeli, pri nas pa ne. 

Intervjuvanec A pravi, da bi bilo treba izoblikovati šolo, ki bi bila za AF posebej 

specializirana: »Mislim pa, da je tudi že čas, da bi se v Sloveniji dejansko pojavila ena šola 

oziroma institucija, ki bi bila specializirana samo za AF. Ali bo to privatna ali pa se bo ena od 

obstoječih spremenila in temu zavezala. Kakorkoli, da bo postala prva in s tem vodilna.« S 

tem se strinja intervjuvanec D: »Mislim, da nam še vedno manjka ena šola, ki bi bila prav 

fokusirana v AF in ki bi se res posvečala temu od začetka do konca. AF dejansko zahteva 

človeka celega in študij cel /.../, ker preprosto je toliko tega znanja /.../.« Intervjuvanec C 

izpostavi, da ni izoblikovane dobre povezave med šolami in producenti, in pravi, da šole za 

specializacijo tega kadra nimamo: »Nikjer pa med producenti, produkcijskimi studii in šolami 

ni vzpostavljene prav dobre povezave. /.../ Tako da specializiranih sistemov za lansiranje tega 

kadra nimamo, ni izobraženih ljudi, ki bi jih bilo možno takoj zaposliti ali pa da bi bili sami 

zmožni producirati film.« Z že opisanim se strinja tudi intervjuvanec D: 

Tako da zaenkrat lahko rečem, da je srednje v redu, pa da so študenti ali pa smo tisti, ki smo 

študirali, zelo samouki. Tisti, ki hoče, se še vedno lahko s temi šolami zelo veliko nauči, ampak ni 

pa tako kot v eni Franciji, ki ima na stotine šol, ki imajo zelo dober program animacije in potem 

seveda ogromno animatorjev, ki zasedejo različna delovna mesta v tej industriji. 

Intervjuvanec E je mnenja, da ljudje s tega področja koristijo možnosti izpopolnjevanja v 

tujini, kar ocenjuje kot pozitivno. Možnosti predstavljajo tudi številne delavnice na tem 

področju: »Definitivno pa gredo nekateri sedaj, ko smo v EU, na dodatno izpopolnjevanje. Po 

mojem vsakemu pride prav to, da se nekje izpopolni. /.../ Tudi če že ne grejo na uradno, 

šolsko izobraževanje, pa obstaja veliko delavnic, kjer se lahko tudi izpopolnijo prek 

mentorjev.« 

Intervjuvanec B pravi, da se situacija v Sloveniji na tem področju izboljšuje: » e pa super in 

nujno, da ta študij obstaja tudi v Sloveniji in se iz leta v leto razvija v pravo smer.« S tem se 

strinja intervjuvanec C z besedami: »Se pa stvari izboljšujejo in vedno več je te ponudbe v 
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šolstvu in je vedno boljše.« Intervjuvanec D dodaja, da so številni avtorji bolj usposobljeni, 

kot pa to sami mislijo: »Meni se zdi, da kar se tiče avtorjev, imamo veliko ljudi, ki obvladajo 

več, kot verjamejo.« 

Kljub temu da se stanje v izobraževanju na področju AF v Sloveniji izboljšuje, pri nas še ne 

obstajajo zares kakovostne in specializirane šole na tem področju, kot bi bilo to potrebno. 

Najbližje temu sta AU UNG in ALUO. Zaradi tega animatorji AF pogosto odidejo na 

izpopolnjevanje v tujino. Možno se je izpopolnjevati tudi prek delavnic AF. 

7.7.6 Uspeh animatorja 

Šesto vprašanje intervjuja je bilo konkretno opisno: »Kaj lahko animatorju KAF predstavlja 

uspeh na področju, na katerem se udejstvuje? Kaj bi bil največji uspeh, ki ga lahko animator 

doseže na tem področju? Kateri dejavniki na to vplivajo (npr. aktualnost teme, promocija)? 

Kako lahko uspeh animatorja vpliva na njegovo kariero? Kakšno vlogo pri tem imajo 

festivali, društva in druge organizacije, ki se ukvarjajo s KAF v Sloveniji?« 

Opredelitev uspeha med animatorji 

Intervjuvanec C pove, da se interpretacija pomena uspeha animatorja razlikuje od osebe do 

osebe, pri tem pa poudarja vlogo festivalov: »Kaj lahko predstavlja uspeh, je zelo relativno 

vprašanje. Nekomu uspeh predstavlja uvrstitev na Animateko ali pa na FSF, medtem ko 

nekomu drugemu v tekmovalni program Annecyja.« S tem se strinja intervjuvanec A in pravi, 

da je to odvisno od osebnih ciljev:  

Nekomu je lahko uspeh tudi to, da je o njem napisan kritični članek, ki je objavljen v kateri od 

filmskih revij. Uspeh pa je za nekoga lahko že samo to, da ti kolega reče: 'Super si naredil, zelo 

mi je všeč in ful sem se nasmejal.' 'Uspeh' za recimo Koljo Saksido in Grego Mastnaka je to, da 

bosta po petih ali šestih letih uspela narediti serijo s 13 epizodami. Kot pravim, uspeh je odvisen 

od tega, kaj si sam postaviš kot cilj. 

Intervjuvanec A dodaja, da njemu osebno uspeh pomeni že samo vztrajanje pri izdelovanju 

filmov, ki ni komercialno naravnano, in kljub nizkim finančnim sredstvom: »Vsekakor je pa 

uspeh že samo to, da uspejo s tako nizkimi sredstvi dokončat in še naprej delat svoje filme. To 

je moje mnenje nekega uspeha. Vnaprej so se odločili, da bodo vztrajali in se ukvarjali z 

nečim, kar ni komercialno.« Medtem intervjuvanec E razlaga, da si uspeh razlaga tako, da bo 

uspešen že tisti, ki bom naredil drugi slovenski CAF: »Velika nagrada bo sama po sebi 

verjetno za tistega animatorja, ki bo naredil drugi slovenski CAF.« 

Vsi intervjuvanci so mnenja, da festivali vplivajo na uspešnost animatorja. Intervjuvanec D to 

razloži z besedami, da na čim pomembnejšem festivalu dobiš čim pomembnejšo nagrado: »To 
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so ta tekmovanja oziroma v tem primeru so neka iztočnica festivali AF. Na čim 

pomembnejšem festivalu poskušaš dobit čim višjo nagrado.« 

Intervjuvanec A meni, da že sodelovanje na Animateki pomeni določeno stopnjo uspeha: »/.../ 

že to, da si na Animateki, nekaj pomeni.« Skladna s tem je izjava intervjuvanca E, da je že 

predvajanje na domačem festivalu avtorju v čast: »Vsakemu avtorju je seveda v čast, da je 

film predvajan tudi na domačem festivalu, da ga vidi domača publika in tudi tam dobi 

nagrade.« Kljub temu intervjuvanec A pojasnjuje, da je v Sloveniji »/.../ edina možnost za 

merjenje uspeha FSF. Predvidevamo lahko, da tisti, ki prejme vesno za AF ali pa celo vesno 

za animacijo – kajti obstaja tudi ta možnost, ki je posebno priznanje za animacijo – že doseže 

prvi uspeh«. Intervjuvanec B omenja tudi priznanje Prešernova nagrada: »V Sloveniji 

priznanja pa, kot je recimo Prešernova nagrada.« Medtem intervjuvanec A omeni tudi, da 

DSAF »/.../ podeljuje tudi stanovske nagrade /.../«, vendar pa tega ne opisuje natančneje. 

Intervjuvanec A je mnenja, da je pomembnejše sprejetje AF na katerega od festivalov v tujini: 

»Bolj pomembno kot to se mi zdi, da je sprejetje filma na katerega od festivalov AF po 

svetu.« Opisuje, da je teh zelo veliko, vendar pa sodelovanje na vsakem od teh še ne pomeni 

uspeha: »Festivalov po svetu je ogromno. /.../ Čeprav sodelovanje na prav vsakem festivalu ni 

ravno nek uspeh.« 

Intervjuvanec B izjavi, da so največji uspehi uvrstitve in prejete nagrade na najpomembnejših 

festivalih po svetu: »V prvi meri so to sigurno nagrade najbolj priznanih festivalov AF po 

svetu. To so največja priznanja.« S tem se strinja intervjuvanec C in jih opisuje z besedami 

največji, eminentni, najprestižnejši, uveljavljeni in prepoznavni: »Če povem na objektiven 

način, so največji uspehi prav te uvrstitve na največje festivale, ki so tudi rangirani kot najbolj 

eminentni, uveljavljeni, prepoznavni festivali na svetu. /.../ Uvrstitev vsakega KF na enega 

najprestižnejših festivalov na svetu avtomatično pomeni uvrstitev na še 5  drugih manjših 

festivalov /.../.« Uspeh na teh festivalih lahko pomeni neposredno uvrstitev tudi na številne 

druge festivale. Kot največje festivale intervjuvanec B omenja Annecy, Animafest Zagreb in 

oskarje:  

Največje so pa nagrade na največjih festivalih, kot je Annecy, Animafest Zagreb, ali pa recimo, da 

se film uvrsti med oskarje. Tudi oskarji imajo nagrado za KAF. /.../ V kolikor prideš v tak izbor 

ali pa celo dobiš nagrado, je to zelo veliko. 

O festivalu Annecy intervjuvanec B pravi: »Če je film tam sprejet, je to že zelo velika 

potrditev in priznanje. Če pa dobiš nagrado, pa še toliko več.« Intervjuvanec E pravi, da uspeh 

pomeni že nagrada na festivalu Cartoon, čeprav je javnost ne pozna. Kot zelo pomemben 

festival, ki izkazuje uspešnost, navaja tudi festival v Cannesu. Ker ta poteka v Evropi, ga 

ocenjuje kot pomembnejšega od oskarjev: 

Velik uspeh za animatorja bi bila že strokovna nagrada na festivalu Cartoon, so pa to nagrade, ki 

jih širša javnost ne pozna. /.../ Uspeh je tudi to, da z AF prideš do nagrade v Cannesu. To je po 

mojem še večji uspeh, kot pa da dobiš oskarja. Bolj od oskarja se mi zdi, da je potrebno 
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razmišljati o nekih nagradah znotraj evropskega prostora, ker nam je bližje kot pa razmišljat o 

nekem oskarju. 

Intervjuvanec A razlaga, da je v Ameriki »... na začetku kariere s svojimi filmi Dušan Kastelic 

tudi uspel. Prepoznali so njegovo animacijo /.../ in ga povabili na Siggraph. To je pa v 

svetovnem merilu najbolj pomembno srečanje računalniške umetnosti, ne samo animacije, 

ampak tudi videoigric. In samo povabilo na Siggraph mu je verjetno predstavljajo en ogromen 

uspeh. Če še naprej govorim o Dušanu Kastelicu, mi je povedal, da bo s Celico šel v borbo za 

Oskarja. /.../ Ampak to si je zaželel. Njemu to predstavlja uspeh. Vsakemu namreč pomeni 

uspeh nekaj drugega.« To potrjuje že povedano. 

Prav tako intervjuvanec A razlaga, da je komercialni uspeh AF nekaj povsem drugega. Tu gre 

za prodajo različnim distributerjem: »Tretje je pa potem glede komercialnega. V to ga je težko 

umeščati. Čeprav nekaterim tudi to uspe. Svoj film proda TV ali kateremu od distributerjev. 

Od tega tudi vsake toliko dobi nekaj sredstev. To je lahko uspeh.« 

Iz izjave intervjuvanca B lahko sklepamo, da prejem nagrad na festivalih vpliva tudi na večji 

komercialni uspeh: »Če prejmeš pomembne nagrade v tujini, je film bolj zanimiv za TV v 

tujini in jih posledično uvrščajo v svoj program.« Če to povežemo z izjavo intervjuvanca A, 

lahko ugotovimo, da lahko uspeh na festivalih vpliva tudi na komercialni uspeh. 

Intervjuvanec A kot edini primer komercialnega uspeha v Sloveniji navaja Špelo Čadež. 

Poudarja pa, da vsi avtorji AF ne stremijo h komercialnemu uspehu: 

Zaenkrat je pri nas samo Špeli Čadež zares komercialno uspelo. To je s tem napovednikom in 

serijo za Netflix, Orange Is The New Black. To je stvar, s katero je uspela. /.../ Treba poudarit pa 

tudi to, da bodo konkretno ona in avtorji njenega kova zelo težko pristali na vsiljevanje nekih zelo 

komercialnih načinov. /.../ Mislim, da je tudi že naredila dva napovednika za filmska festivala. 

Mislim, da celo nekaj reklam za slovenski trg v stop-motion animaciji. Tako da bi s tega vidika za 

njo lahko rekli, da je dejansko najbolj uspešna. Kajti drugi, npr. če gledamo Dušana Kastelica, ne 

prodajajo svojih uslug. 

Intervjuvanec D pomen uspešnosti kritično ocenjuje in pravi, da je največji uspeh še vedno 

prejemanje čim več nagrad na pomembnih festivalih, na osnovi česar pridobiš na 

prepoznavnosti. Pri tem se pozablja na doseg in prispevek k širši javnosti. Ker se mnenje žirij 

teh festivalov in javno mnenje pri ocenjevanju filmov bistveno razlikujeta, se pogosto zgodi, 

da se filme dela tako, da jim imajo rade žirije in ne nujno tudi javnost: 

Mislim, da na žalost to še vedno ni, da te bo videlo čim več ljudi, pa da bodo naredili nek 

kakršenkoli komentar ali pa odziv na to, kar si naredil, ali pa celo mogoče aktiven odziv v smislu, 

da spremenijo način pogleda na svet ali pa svojega življenja. Ampak je še vedno najvišji cilj 

vsakega animatorja, da dobi največjo možno nagrado, to pomeni festivali, kot so Annecy. Tisti, ki 

so pač smatrani za najboljše, kot recimo Sundance ali pa Cannes za film. Vsi nekako težijo k 

temu, pa mogoče ne zaradi denarja, saj so tudi neke denarne nagrade, ampak predvsem zato, ker 

te, po tem, ko si dobil neko količino teh nagrad, ljudje prepoznajo kot dobrega. /.../ V bistvu 
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delamo filme za ljudi, hkrati pa marsikdaj ali pa marsikdo poskuša film tudi narest, da ga bodo 

žirije imele rade, te pa večinoma nimajo rade filmov, ki bi bili za ljudi. 

Pomen uspeha animatorja je zelo težko opredeliti. Uspeh je lahko subjektivne ali objektivne 

narave in je odvisen od osebnih ciljev animatorja. To je lahko že samo vztrajanje izdelave 

KAF kljub nizkim finančnim sredstvom, prijateljeva pohvala AF, objavljen članek o 

animatorju ali njegovemu delu v filmski reviji ali izdelano število AF v določenem časovnem 

roku. Med animatorji je bolj objektivno mnenje, da uspeh predstavlja sodelovanje na 

čimpomembnejšem festivalu, na katerem se prejme čimpomembnejšo nagrado. Manj 

pomembna je uvrstitev na slovenske festivale, kot sta Animateka in FSF, pri čemer vesna za 

najboljši AF na FSF in Prešernova nagrada predstavljata najvišji možni priznanji v Sloveniji. 

Bolj pomembni so sodelovanje in dobljene nagrade na tujih festivalih, vendar sodelovanje na 

prav vsakem še ne predstavlja uspeha. Največji uspeh na teh predstavljajo nagrade na 

festivalih Annecy, Animafest Zagreb, Cannes in oskarji. Velik uspeh bo dosegel tisti animator, 

ki bo izdelal drugi CAF v Sloveniji. Povsem nekaj drugega je komercialni uspeh, ki je v 

Sloveniji do sedaj uspel le Špeli Čadež. 

Dejavniki uspeha AF 

Intervjuvanec A na vprašanje dejavnikov uspeha odgovarja: »Promocija je.« Intervjuvanec D 

razlaga, da je pomembna tudi tematika filmov: »Po navadi so uspešni tisti filmi, ki govorijo o 

nekih življenjskih in težkih tematikah, filmi, ki so drame /.../.« To nadgrajuje intervjuvanec B 

in pravi, da je pomembno že znano ime avtorja, saj npr. žirija na festivalih na osnovi tega 

filmu nameni posebno pozornost. Pravi, da je promocija zelo pomembna, in to že v času 

izdelave filma. Pomembna je tudi tehnika. Če AF izstopa ali pa je drugačen, še posebno od 

letnih preferenc posameznega festivala. To opisuje z naslednjimi besedami:  

Tema, promocija, že ime avtorja. Špela Čadež je, recimo, že znana v tujini. Sedaj, ko Špela 

ustvari nov film, ji festivali ali pa selektorji namenijo posebno pozornost. Moramo vedeti, da se 

na festival v Annecyju prijavi vsako leto 3.000 filmov, izberejo jih pa 60. In če je med temi filmi 

tudi film od Špele, ji namenjajo drugačno pozornost kot drugim. In promocija, tako kot z vsemi 

stvarmi, je zelo pomembna, da si aktiven v promociji, in to ne samo, ko film dokončaš, ampak 

dosti prej. /.../ Je pa promocija definitivno zelo pomembna, tudi slabi filmi imajo lahko dober 

ogled zaradi promocije. Tema in tehnika tudi. Je pa potem odvisno od selektorjev, kaj določeno 

leto na festivalu iščejo oziroma jih zanima ali pa če ima festival kakšno tematiko. Ampak sigurno 

so bolj zanimive nekatere teme ali pa tehnike, ki so drugačne/nenavadne. Predvsem pri KAF, ki je 

po navadi avtorski oziroma namenjen festivalski publiki, je pomembno, da prinaša nova 

spoznanja, odkritja, drugačen oziroma avtorski pogled na svet ali na tematiko, katero zgodba 

zajema. Na festivalih je tudi dobrodošlo, če so na drugačen način koriščene tehnike, s čimer imaš 

doprinos k ustvarjanju animiranih podob. 

Intervjuvanec C pravi, da je dejavnik uspeha na področju AF prepoznavnost med animatorji 

AF, pri tem pa imajo pomemben vpliv osebna udeleževanja na tržnih dogodkih (angl. market 



87 

events) pomembnih svetovnih festivalov AF, npr. Mifa, ki poteka vzporedno s festivalom 

Annecy in MIPCOM ob Festivalu v Cannesu. Meni, da udeležba na teh tudi izboljša možnosti 

financiranja in trženja: 

Mednarodno prepoznavnost v krogu industrije AF in v teh animatorskih krogih pridobiš tudi prek 

udeleževanja na festivalih. /.../ Poleg tega so tukaj t. i. 'market eventi'. Recimo v Annecyju, kjer je 

ta znani festival, istočasno poteka tudi Mifa, ki je eden največjih market eventov na področju AF. 

Potem so ti MIPCOM dogodki v Cannesu. /.../ In tam je industrija, tam ljudje vedo, kaj je to 

market in kaj je distribucija, vedo, kje se vsebina prodaja, kako se prodaja, kaj kdo išče in kaj kdo 

rabi. Če izkoristiš uvrstitev na takšne velike festivale, ki so po možnosti kombinirani z marketi, je 

ta osebna udeležba tisto, od česar lahko avtorji in producenti največ pridobijo. Tam spoznaš 

pomembne ljudi v industriji, tam spoznaš zakonitosti, kako sploh industrija funkcionira, tam 

spoznaš selektorje drugih festivalov in predvsem tam spoznaš potencialne sofinancerje in 

koproducente za prihodne filme in s tem gradiš svoje profesionalne mreže. /.../ V bistvu je to pot, 

ki je glede na opisane razmere v Sloveniji edina pot, da lahko zagotoviš neko bolj stabilno 

financiranje in delovanje na področju AF, ki ti omogoči, da ostaneš prisoten tudi v tem 

mednarodnem prostoru. 

Če prepoznavnost vpliva na uspešnost animatorja, je pomembno izpostaviti izjavo 

intervjuvanca B: »Če imaš intervjuje v priznanih medijih in internetnih platformah, s tem 

gradiš na prepoznavnosti.« Iz tega sledi, da tudi platforme, kot so mediji, pripomorejo k 

uspešnosti. 

Intervjuvanci navajajo, da na uspeh AF vplivajo tematika, tehnika in drugačnost filma. 

Pomembna je tudi promocija, s katero lahko tudi slabši AF doseže zadovoljivo gledanost. Na 

uspeh AF vpliva že prepoznavno in znano ime avtorja. 

Vpliv uspeha 

Vsi intervjuvanci, ki so podali mnenje o vplivu uspeha, temu pripisujejo velik pomen. 

Intervjuvanec D o tem pove: »Ja, zelo.« Intervjuvanec E meni, da uspeh pripomore k 

prepoznavnosti v javnosti: »Mislim, da ima uspeh velik pomen, pa tudi javnost te potem 

pozna.« Intervjuvanec C pravi, da uspeh na festivalih omogoči mednarodno prepoznavnost: 

»Za animatorja je uspeh zelo pomemben. /.../ Ravno ti festivali omogočijo mednarodno 

prepoznavnost.« Intervjuvanec B je mnenja, da z uspešnostjo pridobiš na prepoznavnosti, 

vendar pa je to odvisno od tega, na katerem festivalu uspeš, saj vsi festivali niso znani med 

širšo javnostjo: 

/.../ sigurno se s tem pridobi tudi publiciteto. /.../ Zato ker tudi ljudje, splošna javnost vedo, kaj so 

oskarji. Če nekomu omeniš festival v Annecyju, žal splošna javnost ne ve, o čem je govora. Vedo 

pa to ljudje, ki se gibljejo v teh krogih ali pa so kakorkoli povezani z AF, da je to največji 

festival. 

Intervjuvanec B pravi tudi, da k vplivu uspeha najbolj pripomorejo festivalske nagrade. KAF 

lahko močno vplivajo na prepoznavnost, po njegovem pa ne vplivajo na lažje pridobivanje 
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finančnih sredstev: »Ogromen, sploh, če dobiš nagrado. /.../ S samo kratko formo se mi pa 

zdi, da pa lahko prideš do zelo velikih uspehov in seveda pridobiš publiciteto, ki vpliva na 

prepoznavnost. Ampak ne vpliva pa, če se tako izrazim, na finančno stanje ali pa na bolj 

»lagodno« življenje ali pa manj stresno.« 

Intervjuvanec D se strinja, da uspeh prek festivalskih nagrad pozitivno vpliva na 

prepoznavnost, pa tudi pri iskanju možnosti za delo v velikih animacijskih studiih: 

Tudi če ima nekdo recimo za cilj, da hoče priti v velike studie za animacijo /.../. Zelo velikokrat ti 

studii zelo visoko gledajo na ljudi, ki so že dobili tovrstne nagrade, ali pa na ljudi, ki so delali na 

veliko takih filmih in so imeli neko zelo specifično vlogo. Če ti je pa cilj v življenju biti samo 

prepoznaven ali pa postati slaven, so pa spet pomembne samo te nagrade. Zato ker splošna 

publika /.../ na vse gleda samo skozi to prepoznavnost, kako si ti bil uspešen, koliko denarja si 

dobil in koliko si dobil nekih potrditev od strokovne javnosti. 

Intervjuvanec C je mnenja, da uspeh KAF omogoči večje distribucijske možnosti: »/.../ Ti 

uspehi, ki potem tudi /.../ KAF avtomatično omogočijo veliko večje možnosti in jim povečajo 

ta distribucijski potencial tudi po koncu festivalske poti.« 

V drugačni smeri razmišlja intervjuvanec E in pravi, da je vpliv uspeha v Sloveniji 

nepredvidljiv, saj to lahko povzroči, da ljudje osebi, ki uspe, lahko zavidajo in jo ovirajo. 

Razlog za to so predvsem prenizka finančna sredstva, ki omogočajo financiranje le 

določenega števila projektov: 

 oj, v Sloveniji nikoli ne veš! S tem je tako, da so ljudje lahko potem fouš/zavistni. V zgodovini 

se je tudi dogajalo, da so nekateri ljudje uspeli, tem pa so drugi potem nastavljali prepreke. 

Čeprav mislim, da je sedaj boljše. /.../ Žal pa tudi je tako in marsikomu se to dogaja. V Sloveniji 

imamo ta problem, da se nekako potiska dol tiste ljudi, ki so uspešni, in zato ti grejo v tujino in so 

potem tam uspešni. /.../ Ampak velikokrat vidim, da jih njihovi lastni kolegi potunkajo ravno 

zaradi te zavisti. Mogoče je to tudi zato, ker je na voljo premalo denarja, ker potem razmišljajo: 

če bom jz dobil, pa potem ta ne bo dobil, pa on bo zagotovo dobil, ker je že tako uspešen. Ta 

bitka za projektni denar je kar huda. 

Intervjuvanci uspehu pripisujejo velik pomen, saj ta vpliva na prepoznavnost v javnosti in v 

tujini. Ta pripomore k lažjemu iskanju dela in boljšim distribucijskim možnostim, ne pa tudi k 

lažjemu financiranju. V smislu vpliva uspeha so najpomembnejše festivalske nagrade. 

7.7.7 Promocija animiranih filmov in internetne distribucijske možnosti 

Pri sedmem vprašanju smo spraševali: »Na kakšen način so SKAF promovirani? Kakšna je 

vloga interneta pri promociji in distribuciji SKAF?« Pri tem smo jim našteli primere 

»originalna spletna stran, prek email naslovov, socialna omrežja, spletne strani na specifično 

temo, napovednik, filmski festivali, natečaji, nagrade«. 
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Promocija in distribucija animiranih filmov 

Intervjuvanec D pove, da je distribucija AF v Sloveniji odvisna od avtorjev in je ne organizira 

država. V primerih, ko AF finančno podpre tudi RTVS, ta za distribucijo in promocijo teh ne 

stori dovolj, obenem pa primanjkuje tudi drugih distributerjev, ki bi AF distribuirali in 

promovirali. V Sloveniji distribucijo AF ocenjuje kot slabo: 

Promovirani so, kolikor se vsak sam angažira. Se pravi za razliko od spet tujih držav, 

zahodnjaških držav, kjer je to bolj nekako državno organizirano, je pri nas ta distribucija zelo 

slaba. Tudi če te podpre RTVS, ki postane solastnik izdelkov, katere pač financira, je zelo malo 

promocije ali pa distribucije z njihove strani. Prav tako nekako ni nekih specializiranih oseb ali pa 

jih je v Sloveniji zelo malo, ki bi sploh vedeli, kako distribuirat animacijo in kako jo predstavljati 

v tujini. Tako da nekako je v tem smislu vsak zelo prepuščen samemu sebi. 

Intervjuvanec A o promociji pove, da imajo le redki AF svojo spletno stran. Pogostejša je 

promocija filma prek Facebook profila, na katerem pogosto objavijo gradiva v povezavi z 

nastajanjem filma, napovednik in se tudi neposredno povežejo z avtorjem: 

Dandanes ima skoraj vsak film, ki da kaj nase, svojo spletno stran. Facebook profil v bistvu še 

bolj kot spletno stran, saj si spletno stran lahko le redki privoščijo. To je pomembno, ker potem 

prek Facebook profila vidiš tudi, kako je film nastajal, in si lahko v direktni povezavi z 

ustvarjalcem. To prej ni bilo možno. To je direktna promocija. 

Tu je Facebook. Je pa zelo pomemben teaser. In to je po navadi ravno 10–30 sekund animacije o 

dela v nastajanju. S tem se gre za to, da ljudi pripraviš in da vidijo, kakšen bo občutek ob 

gledanju. Čakajo na premiero in si že skozi to gradiš bazo fanov in sledilcev. 

Intervjuvanec E pravi, da je internet pri promociji pomemben, poudarek pa daje na 

pomembnost socialnih omrežij: »Sedaj pa je vloga interneta pri promociji veliko 

pomembnejša, sploh pa socialna omrežja so pomembna. Socialna omrežja so del kampanje za 

promocijo filmov.« To nadgrajuje izjava intervjuvanca D, ki pove, da filme na socialnih 

omrežjih spremljajo predvsem znanci njihovih avtorjev, ki razširijo informacijo o tem naprej. 

Meni tudi, da promocija na socialnih omrežjih kljub vsemu ne vpliva bistveno na distribucijo 

in gledanost teh filmov:  

Meni se zdi, da socialna omrežja predvsem na koncu spremljajo tisti, ki so znanci ljudi, ki te 

filme ustvarjajo. Kar še vedno ni slabo, ker potem to vidijo tudi vsi znanci teh znancev in se 

mogoče to malo razširi. Ne bi pa rekel, da to zelo vpliva na gledanost teh filmov ali pa na 

distribucijo. 

Tako kot intervjuvanec A tudi intervjuvanec B kot promocijsko gradivo navaja napovednik 

ter poudarja pomembnost interneta. Tudi on poudarja pomembnost socialnih omrežij in poleg 

Facebooka omeni tudi Twitter in Instagram. Po njegovem mnenju morajo različna socialna 

omrežja ponujati vsebine, specifične za izbrano socialno omrežje. Promocija je prek interneta 

postala enostavnejša, vendar je treba zaradi velike količine podatkov na internetu izstopati 

pred drugimi in biti vsakodnevno dejaven: 
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Sigurno so to klasična promocijska gradiva, vključujoč napovednik, in dostop do spleta. Socialna 

omrežja so mogoče še najboljša, sploh če imaš dobro izdelano strategijo. Recimo, da redno na 

Facebooku objavljaš nekatere stvari, na Instagramu in Twitterju pa druge, da se ne podvajajo. /.../ 

Festivali in nagrade imajo zelo velik vpliv, kot smo že prej omenili. Glede na to, da živimo v dobi 

interneta, je promocija toliko lažja. Hkrati pa so na internetu raznotere vsebine, tako da moraš biti 

aktiven na dnevni bazi, inovativen, da stopiš ven iz poplave vsebin, ki je prisotna na internetu. 

Drugačnega mnenja pri vplivu interneta na promocijo in distribucijo SKAF je intervjuvanec 

C: »Ne bi rekel, da ima internet prav veliko vlogo pri promociji in distribuciji. Ne bi mu 

pripisoval te teže.« 

Intervjuvanec A kot promocijsko gradivo navaja plakate in kartice. Ti so še posebej prisotni 

na pomembnejših festivalih in razširjajo informacijo o predvajanju filma: »OK, pomemben je 

tudi plakat ali kartica. Če si povabljen na kakšen pomemben festival, jo narediš in na njo 

napišeš, kdaj so projekcije. Po navadi je teh na pomembnejših festivalih več. /.../ Na kartico 

napišeš te datume, kdaj si film lahko ljudje ogledajo.« 

Intervjuvanec D izpostavi še katalog SF, ki ga vsako leto objavi SFC: 

Edino, kar mogoče še malo pripomore, je ta podpora SFC, ki vseeno vsako leto izda nek zbornik, 

bilten trenutno nastajajočih ali pa skoraj zaključenih filmov in pa to njihovo predstavljanje točno 

tega biltena in teh vsebin v Cannesu in na Annecyju, na tem festivalu, mogoče enim večjih v 

Franciji. 

Intervjuvanec E izpostavi dogodke, ki so namenjeni promociji SF. Pri tem navaja 

pomembnost Animateke in Kinodvora ter s tem povezanih dogodkov Naši kratki in Noč KF: 

»Na festivalu Animateke imajo ta dogodek, pa potem npr. tudi Kinodvor ima predstavitve 

dvakrat na leto: Naši kratki in tudi Noč KF.« Noč KF kot obširni promocijski dogodek opisuje 

tudi intervjuvanec C:  

Skrbimo za dogodek, ki se imenuje Noč KF. /.../ Ta se zgodi 21. decembra in takrat se po vseh 

kinih, art kino mrežah, v Kinoteki, na nacionalni TV in verjetno še kje brezplačno vrtijo KF. 

Vstopnine ni. Namen akcije je seveda promocija in popularizacija AF. 

Intervjuvanec C kot mednarodno promocijo navaja program SKAF na različnih festivalih, ki 

ga pripravi društvo DSAF: 

Aktivni pa smo tudi v mednarodnem prostoru. Recimo Igor Prassel je k temu veliko pripomogel. 

Prek njegove mreže poznanstev ga festivali kontaktirajo večkrat na leto, on pa potem nam in 

upravnemu odboru prek naše društvene adreme pošlje email in pravi: kontaktirali so me iz tega in 

tega festivala, radi bi imeli en program SAF, sedaj pa imamo en mesec časa, da ga sestavimo in 

predlagamo in ga bodo tudi prikazali. Tako je že vrsto let in to je v bistvu tudi mednarodna 

promocija. 

Promocija je obširnejša v primeru, če si avtorji lahko privoščijo distributerja, vendar pa so ti 

le redko osredotočeni le na KAF. O tem nam razloži intervjuvanec A: 
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Kot sem že prej rekel, pa si tisti, ki uspejo dobit distributerja, s tem distributerjem zagotovijo tudi 

že konkretno promocijo. /.../ V globalnem obsegu je distributerjev, ki bi se ukvarjali izključno s 

KAF, zelo malo. /.../ Imaš pa več tistih, ki nimajo samo AF. Imajo kratke ali pa filme na splošno. 

Podobno opisuje intervjuvanec D, ki pravi, da so distributerji prisotni tudi na festivalih: 

»Večina tistih, ki se odločijo za distribucijo, uspejo na filmu toliko denarja prihranit ali pa ga 

še vložit v neko profesionalno osebo, ki je za to seveda plačana. Ta oseba potem aktivno hodi 

po festivalih in filmskih dogodkih in poskuša te filme prodat.« Ob vsem tem intervjuvanec B 

pojasnjuje, da se promocija, intervjuji in nagrade med seboj prepletajo: »Na splošno se 

promocija, intervjuji in nagrade prepletajo med seboj.« 

V Sloveniji distribucijo in promocijo AF zaradi nizkih finančnih sredstev in pomanjkanja 

distributerjev praviloma izvajajo njihovi avtorji. Najpogostejša je promocija prek socialnih 

omrežij, še posebno Facebooka, na katerem objavijo napovednik in druga gradiva v povezavi 

z nastankom AF. Redko se zgodi, da AF promovirajo prek samostojne spletne strani, saj si to 

marsikdo težko privošči. Takšna promocija ne vpliva bistveno na gledanost AF. Na festivalih 

se AF promovira prek plakatov in kartic. SFC AF promovira prek kataloga SF. SKAF so 

vsakoletno promovirani prek dogodkov Noč KF in Naši kratki. Za promocijo in distribucijo 

skrbi tudi DSAF. 

Internetne distribucijske možnosti 

Intervjuvanec A razlaga, da VoD predstavlja način prodaje KF, ki se vse bolj uveljavlja: »Za 

KF se vseeno še vedno išče nek pravi način tržne prodaje. In kakor sva že na začetku rekla: 

vse bolj se izkazuje, da je to VoD /.../.« Dodaja, da so za KF primerne vse platforme VoD: 

»/.../ praktično so prav vsi VoD-ponudniki primerni za ta način distribucije.« Kljub temu 

navaja, da v Sloveniji še ni izdelane nobene takšne platforme: »Pri nas še niti SFC, kaj pa šele 

nek komercialni ponudnik ni razvil tega sistema distribucije.«  

Medtem intervjuvanec B pojasnjuje, da je v izdelavi baza SF, ki bo pripomogla pri reševanju 

težave pomanjkanja distribucije SF: 

V izdelavi je tudi baza SF. Trenutno je v razvoju. Dobil sem informacijo, da bodo v tej bazi SF 

dostopni tudi KAF, če se bodo avtorji oziroma produkcijske hiše tako odločile. /.../ Mislim, da bo 

čez kakšno leto ta platforma že aktivna. Vem, da na njej aktivno delajo. 

Kot distribucijska možnost KAF se vse bolj uveljavlja VoD, vendar se tak način distribucije v 

Sloveniji zaenkrat še ni primerno uveljavil. Za ta namen je v izdelavi internetna baza SF. 
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7.7.8 Dostop do slovenskih kratkih animiranih filmov po festivalskem obdobju in vpliv 

tega na uspeh 

Osmo vprašanje intervjuja je bilo: »Kako so SKAF dostopni po prikazu na festivalih? Ali 

obstaja kakšen način, da si jih lahko zainteresirani gledalci ogledajo po festivalskem obdobju 

(npr. internet in TV)? Kako to vpliva na uspeh animatorja in KAF? Kateri so razlogi, da so 

ali niso kasneje dostopni zunaj predvajanja na festivalih?« 

Dostop do slovenskih kratkih AF 

Intervjuvanec C o pomanjkanju stalno prostega dostopa do SKAF pove: »Ta večino časa ni 

dostopna niti na portalu, prek VoD itn. Te stvari niso stalno prosto dostopne.« 

O načinu dostopa do teh vsebin intervjuvanec A razloži, da je do njih pogosto možno 

dostopati prek interneta ali kina. Če to ni mogoče, predlaga kontaktiranje producentov prek 

elektronske pošte. To lahko razberemo iz: 

Če te možnosti, da si jih – bodisi brezplačno ali s plačilom – ogledaš na njihovi spletni strani, ni, 

je potem druga možnost, da jim pišeš in z njimi stopiš v kontakt prek osebnega emaila. Tega 

najdeš na spletni strani. Razložiš, zakaj bi to gledal. Tretja možnost je, da slediš programom in 

greš v kino, ko se to predvaja. 

Kje in kako je do teh vsebin možno dostopati, je odvisno od producentov. To nam razloži 

intervjuvanec C z besedami: »Tukaj se gre za od primera do primera, sprejemajo namreč 

različne odločitve. /.../ Producenti se o tem sami odločajo.« S tem se strinja intervjuvanec B, 

ki pojasnjuje, da imajo avtorji in producenti po navadi željo, da vsebine dajo tudi na splet, s 

čimer jih vidi več ljudi: »To se vsak avtor ali produkcijska hiša sam odloči, ali bo film delil 

prek spleta. V večini primerov mislim, da produkcijske hiše oziroma avtorji to naredijo, saj 

imajo/imamo željo, da filme vidi čim širši krog gledalcev.« 

Intervjuvanec A razlaga, da med avtorji obstajata dve različni stališči o deljenju vsebin. Prvo 

stališče pravi, da je prvi dve leti filme primerno predvajati na festivalih in jih tudi drugače 

poskušati prodati. Nasprotno stališče je, da se jih čim prej objavi na internetu, in to 

brezplačno, tako da si jih ogleda čim več ljudi. Intervjuvanec A to opisuje z besedami: 

Je pa sedaj še ena stvar. To je ta velika debata, ki poteka tudi med avtorji: čakati dve leti, preden 

daš celotni film online na Vimeo, torej neplačljiv za ogled. Nekateri pravijo: 'Absolutno ne, po 

dveh letih ga bom dal,' drugi pa razmišljajo ravno obratno: 'Čim prej ga dat gor, zato da ga vidi 

čim več ljudi, da se o tem govori, da se s filmom začne nekaj dogajat, ker ni dovolj samo 

predvajanje na festivalih.' To sta ti dve različni logiki. 

To nadgrajuje izjava intervjuvanca D, ki pravi, da če se sredstva za filme pridobi iz javnih 

financ, se po navadi te filme po dveh letih objavi na internetu z brezplačnim dostopom za 

ogled. Izjema so AS, ki so v Sloveniji definirani kot serije KF: 
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V Sloveniji in celo marsikdo tudi iz tujine imamo za svoje filme nekakšno stališče, če dobimo 

sredstva iz javnih financ, /.../ da po dveh letih, ko ti festivali prenehajo dovoljevati prijavo filma, 

objavimo svoj film na internetu. /.../ Mogoče kakšne serije, ki pri nas nastajajo tudi v tej obliki, 

bolj v smislu KF /.../, tega ne objavijo. 

Intervjuvanec D poda tudi osebno mnenje, da je bolje, da se film predvaja, kot pa da se za 

njega dobi zelo malo denarja: »V bistvu imam jaz še vedno takšno stališče kot recimo 

polovica našega društva, da je boljše, da se film predvaja, pa tudi če je zastonj ali pa da za 

njega plačajo zelo malo denarja, kot pa, da ga noben ne vidi. In v tem smislu ta VoD sedaj 

ogromno ponuja.« 

Intervjuvanec C dodaja, da so nekateri filmi vseeno zelo slabo dostopni. Razlog za to vidi v 

pomanjkanju znanja in interesa njihovih avtorjev: 

Je pa res, da tudi en del filma ni dostopen. /.../ Nekaterim producentom in avtorjem pa se s tem 

sploh ne da ukvarjat ali pa tega ne znajo ali pa za to sploh nimajo interesa. Zato se tudi zgodi, da 

je kakšen film narejen, mogoče ima neko ustvarjalsko pot in se kje prikaže in potem ga ni več. To 

je pa pač en del filmov, ki pa so zelo nedostopni. 

Iz povedanega intervjuvancev A, B, C in D lahko povzamemo, da so možnosti za ogled 

SKAF odvisne od njihovih producentov, vendar pa večina KAF nima niti brezplačnega 

dostopa za ogled niti niso vedno na voljo za ogled. Če ti niso objavljeni na internetu, si je te 

možno ogledati prek TV, kina ali neposrednega kontaktiranja njihovih avtorjev. Med 

animatorji AF sta se uveljavili dve nasprotni stališči o predvajanju AF v dobi dveh let po 

njegovem nastanku. Prvo stališče pravi, da je v tem času filme primerno predvajati po 

festivalih in poskušati čim bolj prodati pravice za predvajanje. Drugo stališče pravi, da je 

treba AF čim prej objaviti na spletu in omogočiti prost dostop, tako da te filme čim prej vidi 

čim več ljudi. V interesu avtorjev je, da filme vidi čim več ljudi, zaradi česar se filme trudijo 

čim bolj objavljati, čeprav je to zastonj. To še posebno velja za tiste AF, ki jih sofinancira 

država. Del SAF je tudi zelo nedostopen za ogled. 

Vpliv gledanosti na uspeh 

Intervjuvanec B o vplivu gledanosti na uspeh pove, da je to: 

/.../ zelo odvisno od tega, koliko je ogledov filma. Če je ogledov malo, se pravi, govorimo o 1.000 

ogledih, nima to nekega vpliva. Če pa je avtor, zopet se dotikamo festivalov/nagrad, prejel 

priznanja ali pa bil uvrščen v kakršnekoli zbirke ali pa je bil potisnjen v ospredje tudi iz drugih 

smeri, je pa seveda teh ogledov mnogo več in ima tudi večji vpliv. Posledično se lahko zgodi, da 

določena oseba, podjetje iz tujine vidi film in te pokliče, ker si želi imeti nekaj podobnega za 

napovednik za svoj film, reklamo ali pa kaj drugega. /.../ Če imaš dober film in če je bil že tekom 

festivalov nagrajen, priznan, imaš toliko več možnosti, da si bo ta film, ko gre na splet ali na TV, 

želelo videti toliko več ljudi. 
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Intervjuvanec B pravi, da je število ogledov filma odvisno od drugih uspehov, npr. nagrad na 

festivalih. S tem pridobi na prepoznavnosti in večjemu ogledu. Na osnovi tega pridobi tudi 

zanimanje podjetij po podobnih vsebinah. Intervjuvanec torej ogled razume kot odvisnega od 

uspeha, gledanost pa lahko potem tudi pozitivno vpliva na še večji uspeh. 

Tudi intervjuvanec D uspeha ne razume v odvisnosti od gledanosti in pove, da lahko dostop, 

še posebno pa brezplačni ogled, bistveno pripomore k gledanosti filma: »Lahko je samo en 

šestminutni film, za katerega bo nekdo plačal en evro ali pa ga nekje na eni platformi zastonj 

odprl in bo imel gledanost trikrat večjo, kot jo je imel, dokler je bil samo v kinu, pa mogoče 

dvakrat na leto na TV.« 

AF višjo gledanost pridobijo predvsem na osnovi predhodnih festivalskih uspehov. Gledanost 

ima potem lahko tudi večji vpliv na uspeh filma. To se lahko poveča tudi prek omogočanja 

brezplačnega ogleda, predvsem na internetu. 

7.7.9 Konkurenčne prednosti, priložnosti in prihodnost slovenskih kratkih animiranih 

filmov 

Pri devetem vprašanju intervjuja smo intervjuvance spraševali: »Katere konkurenčne 

priložnosti imajo SKAF, ki bi jih bilo mogoče izkoristiti za izboljšanje komercialnega stanja v 

prihodnosti? Kako si predstavljate prihodnost razvoja trga SKAF (napredek ali stagnacija v 

primerjavi s tujim trgom, velikost in pomembnost trga)?« Na osnovi podanih odgovorov smo 

se odločili, da poleg konkurenčnih priložnosti predstavimo tudi konkurenčne prednosti. 

Konkurenčne prednosti in priložnosti 

Intervjuvanec D razloži, da sta prednosti slovenskih pred tujimi animatorji širše znanje in 

posledično prilagojenost dela v manjših ekipah. Pravi, da so slovenski animatorji zmožni delo 

poenostaviti in bolje izkoristiti pridobljena sredstva. Vse te prednosti izhajajo iz nizkega 

financiranja projektov. To se kaže v visoki kakovosti avtorskih projektov: 

Vsi se vse naučijo. To pomeni, da en animator, ki pride iz Francije, obvlada določeno vrsto risbe 

ali pa barvanja, Slovenec bo pa obvladal to dvoje, pa še marsikaj zraven, in to je potem seveda v 

majhnih ekipah veliko bolj zaželeno. /.../ Nismo ravno narod, ki bi bil zelo samozavesten in da bi 

se vsak zavedal, kaj vse že zna, ampak ko enkrat prideš v tujino, vidiš, da marsikaj znamo, kar v 

tujini ne bi izvajali na tako enostaven način, ali pa znamo se znajti. To je mogoče velika prednost 

teh nizkih financ in prilagajanja vsakega projekta temu, da pač ne dobiš dovolj podpore. /.../ 

Hkrati pa imamo po drugi strani mogoče ravno zaradi teh financ prednost, da znamo s slabšo 

opremo in manj ljudmi naredit veliko več kot pa nekdo, ki ima pod seboj 4  animatorjev, pa 

vedno isti proces /.../ Tako da mislim, da v tem avtorstvu smo pa močni. 

S tem se strinja intervjuvanec A, ki to opiše z besedami: »Mogoče je posebnost ravno ta 

majhnost ekip in sposobnost prilagoditve dela za majhne proračune.« Medtem intervjuvanec 
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C razmišlja o prednostih SAF v primerjavi z ostalimi filmskimi žanri. Pojasnjuje, da so AF 

veliko bolj distribuirani in zaželeni kot ostali filmski žanri, zaradi česar je pri teh tudi lažje 

pridobiti finančna sredstva: 

Če govorimo o konkurenčni prednosti v primerjavi z drugimi filmskimi žanri, je prednost SAF 

enaka kot v tujini, in to v tem, da se jih distribuira bolj kot igrane, dokumentarne in katerekoli 

druge filme. /.../ AF so najlažji in najbolj hvaležni za distribucijo in tudi sama publika jih najbolj 

hvaležno sprejme. To je sigurno ena primerjalna prednost, ki velja tudi za SAF pred drugimi SF. 

Tako je v mednarodnem prostoru in tudi v domačem. /.../ Zaradi tega imajo tudi velik potencial za 

pridobivanje več sredstev prek mednarodne koprodukcije. Zaradi tega imajo morda manjšo 

primerjalno prednost v smislu tega, da se jih vseeno da lažje sfinancirat kot pa igrani in 

eksperimentalni film. 

Prednost AF je tudi to, da AF pogosto ne potrebujejo dialoga. Intervjuvanec C pove, da je 

znanje izdelave AF možno uporabiti tudi pri drugih vrstah animacije. S širokim naborom 

digitalnih naprav, do katerih dostopamo, se je povečala potreba po animacijah, vendar je v 

Sloveniji to nezadostno izkoriščeno. Intervjuvanec C to opisuje z besedami: 

Zelo velika mednarodna prednost je v tem, da so AF lahko brez dialoga. Velika prednost, ki pa je 

neizkoriščena, še posebej v Sloveniji, pa je to, da se z razvojem tehnologij, z digitalizacijo, z 

uporabo vseh zaslonov, telefonov, pametnih tablic, računalnikov, vsega tega, izjemno povečuje 

potreba po animiranih vsebinah. /.../ V današnjem svetu se potrebuje zelo veliko tehničnih znanj, 

ki so potrebna za AF, in te se lahko pogosto aplicira na druga področja. 

S tem se strinja intervjuvanec D: »Tako da mislim, da so potrebe po animatorjih velike /.../.« 

Intervjuvanec C o tem dodatno pojasni, da bi bilo v Sloveniji mogoče marketinško bolje 

izkoristiti znanje o animaciji: »Mislim, da je potencial velik in da bi tudi v marketinškem 

smislu lahko izkoristili veliko stvari.« 

Intervjuvanec A kot prednost slovenskih animatorjev navaja socialni status t. i. samostojnega 

kulturnega delavca, ki ga v številnih državah ni mogoče pridobiti. Na osnovi tega je animator 

s strani države upravičen do plačila zdravstvenih in drugih socialnih prispevkov: »V Sloveniji 

obstaja še ta 'socialni trenutek', ki ga v veliko državah nimajo. To je ta status samostojnega 

ustvarjalca v kulturi, kjer Ministrstvo za kulturo plačuje zdravstvene in socialne prispevke, 

tako da velika večina jih tudi ima ta status.« 

Prednosti slovenskih animatorjev AF izhajajo predvsem iz prilagojenosti dela na nizko 

financiranje, kar se kaže v zmožnosti poenostavitve dela, visoki izkoriščenosti pridobljenih 

sredstev in manjših delovnih ekipah. Prednost SAF pred ostalimi SF je višja zaželenost teh 

vsebin, zaradi česar je sredstva za izdelavo lažje pridobiti, in da AF pogosto ne potrebujejo 

dialoga. Potreba po znanju izdelave AF se kaže tudi v drugih panogah animacije, vendar je to 

v Sloveniji nezadostno izkoriščeno. Prednost slovenskih animatorjev pred tujimi je še 

možnost pridobitve statusa samostojnega kulturnega delavca. 
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Razvoj panoge v prihodnosti 

Intervjuvanec C pove, da je težko predvideti prihodnost in razvoj KAF v Sloveniji, saj sta ta 

zelo odvisna od državnega financiranja: »Zelo težko ocenim, v katero smer bo šlo, ker je 

danes industrija AF v Sloveniji zelo odvisna od javnih virov, zaradi tega pa je tudi tveganje 

zelo veliko. /.../ Odvisnost je velika, ena sprememba v javnih virih lahko spremeni celotno 

sliko naše industrije AF.« Kljub temu je mogoče ugibati o nekaterih smernicah razvoja 

panoge. 

Ena od takšnih zadev je vzpostavitev sklada EU za sinhronizacijo filmov v različne evropske 

jezike. S tem bi lahko tudi SAF bili primernejši za predvajanje na tujih trgih. O tem 

intervjuvanec C razlaga: 

EU do leta    1 zelo resno načrtuje poseben sklad, ki bo namenjen izključno sinhronizaciji 

filmov v različne evropske jezike. Upam, da bodo s tem tudi filmi, ki so narejeni v originalnem 

jeziku, recimo v slovenščini, imeli možnost dostopa do teh sredstev, ki jih bo distributer lahko 

izkoristil. S sinhronizacijo v različne jezike bo film primeren tudi za druge, večje trge.  

Intervjuvanec A navaja, da je v pričakovanju tudi petletna strategija za razvoj kulture v 

Sloveniji, ki bo posebej izpostavila tudi pomen AF: »SFC sedaj pripravlja strategijo za 

naslednjih pet let. Not je specifično napisano, da AF predstavlja tretji steber slovenskega 

filmskega ustvarjanja.« Intervjuvanec A je mnenja, da je zaradi nizkega financiranja AF, za 

katerega izpostavi dvom izboljšanja v prihodnosti, pričakovati še večji beg talentov s področja 

animacije v tujino:  

Se pa bojim, da bo v prihodnosti vedno večji beg talentov v tujino. Kajti tisti, ki se hočejo 

dejansko od tega preživljati, bodo to težko dosegli. Težko, da se bo poleg že obstoječih desetih 

pojavilo še deset takih, ker bo kos pogače vedno isti oziroma se bo zelo počasi večal, če se sploh 

bo. Tako da je v tem problem in jih bo veliko šlo v tujino. 

Intervjuvanec E razvoj ocenjuje kot dober. Pravi, da imamo na tem področju sposobne ljudi, 

in dopušča možnost, da se bo tudi finančno stanje še izboljšalo: »Mislim, da se stvari razvijajo 

v dobro smer. Kot prvo imamo dobro generacijo, ki je nova, za njo pa prihajajo tudi novi 

ustvarjalci. /.../ Podporo doma tudi imajo, kolikor je to zaenkrat možno, in možno je tudi, da 

bo tudi še večja.« Dodaja, da meni, da bo drugi slovenski CAF nastal čez približno tri leta: 

»Tako da mislim, da bo ta novi CAF nastal čez kakšna tri leta.« 

Prihodnost in razvoj panoge KAF v Sloveniji je težko predvideti, saj je ta močno odvisna od 

državnega financiranja, ki pa je nepredvidljivo. Na ravni EU se pričakuje vzpostavitev sklada 

za sinhronizacijo filmov v različne evropske jezike, na državni ravni pa je v pripravi petletna 

strategija za razvoj kulture v Sloveniji, ki vključuje tudi AF. Če se financiranje s strani države 

ne poveča, se v prihodnosti pričakuje še večji beg talentov v tujino. Stanje panoge AF v 

Sloveniji se sicer izboljšuje. 
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Predlogi za razvoj 

Intervjuvanec A poudari željo po restavriranju in digitaliziranju starejših SAF, s čimer bi ti 

javnosti postali dostopnejši na ogled: »Se pa še vedno borimo, da bi ravno ta segment prišel 

na prednostno listo filmskih naslovov, ki jih je potrebno restavrirati in digitalizirati. S tem se 

jih lahko ponudi na digitalnem mediju novim generacijam.«  

Želi si tudi, da bi se avtorski KF v kinih predvajali kot predfilmi namesto reklam in 

napovednikov za CF: 

Dobro bi bilo tudi, kot je včasih tudi bilo. KF so se predvajali tudi v komercialnih kinografih kot 

predfilmi. To je en zelo lep način, ki bi lahko veljal tudi za KF. Vendar se prikazovalci v kinih za 

to ne odločajo. Raje kažejo reklame, napovednike za celovečerce, namesto da bi v tem času 

prikazovali avtorske KF. 

Intervjuvanec B predlaga vzpostavitev nacionalnega studia za AF, ki bi obstoječim in novim 

avtorjem nudil dolgoročnejšo podporo, med drugim tudi finančno prek zaposlitev in z 

nudenjem dela: 

Če bi za AF imeli en nacionalni studio, tako kot ga ima gledališče, kjer bi bili zaposleni ljudje, 

celo nekateri režiserji. Ta nacionalni studio za AF bi potem lahko podpiral še zunanje režiserje. 

To bi delovalo. S tem pa bi bila tudi dolgoročna sigurnost dosti večja.  az si zelo želim, da bi se 

kaj takega zgodilo. Da bi imeli en tak studio v Sloveniji, ki bi ga, tako kot nacionalna gledališča, 

država vsako leto direktno podpirala prek zagotavljanja plač, prostorov itn. 

Na vprašanje, ali je kaj takega realno pričakovati, intervjuvanec B odgovarja skeptično: 

»Želel bi reči ja, ampak mislim, da je odgovor zaenkrat bolj ne.« 

Intervjuvanec C pravi, da je ena od idej DSAF vzpostavitev inkubatorja, ki bi povezal nove 

animatorje s področja AF s studii, s čimer bi ti animatorji pridobili praktične izkušnje: 

Razmišljamo pa o tem t. i. inkubatorju, ki bi mladim in vsem tistim, ki si želijo, da bi kaj v tej 

smeri naredili že tekom šolanja, omogočil pridobitev izkušenj, ki bi ga vodil do njihovega prvega 

profesionalnega filma. Ta inkubacijska podpora bi jim omogočila, da se povežejo s studii, v 

katere bi šli delat za nek določen čas, društvo pa bi pri tem vsaj v določeni meri poskrbelo za 

denar, nadomestilo, žepnino, mentorski honorar. S tem bi pomagali tako samemu človeku kot tudi 

studiu. 

Intervjuvanec D način za izboljšanje vidi v boljši predprodukciji filmov, predvsem več dela 

na zgodbi oziroma scenariju in večjem eksperimentiranju, kar zahteva več časa in denarja: 

Kako izboljšat /.../ mislim, da je treba delat na dobri predprodukciji. To pomeni priprava filmov, 

zgodbe, več dela na eksperimentiranju in več vložka časa in denarja v res dober scenarij in dobro 

zasnovo. Ker Slovenci nimamo zelo veliko izkušenih dobrih scenaristov za AF, nimamo veliko 

denarja za razvoj filmov in nekako vsak vskoči v izdelavo filma, ki je dolgotrajen in finančno 

zahteven proces /.../. Mislim, da je tukaj problem samo čas. Če ti lahko vložiš več financ, imaš 

več časa in hkrati manj skrbi, da je treba na hitro narediti stvari, in v tem smislu mislim, da bi 

lahko konkurenčnost slovenskih izdelkov dosegla veliko večji nivo, če bi se vlagalo v ta razvoj. 
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Intervjuvanci so podali številne želje in predloge, ki bi pripomogli k panogi AF v Sloveniji. 

To so želja po restavriranju in digitaliziranju starejših SAF, predvajanje avtorskih KF kot 

predfilmov pred predvajanjem filmov v kinih. Velika, vendar na videz nedosegljiva želja je 

po vzpostavitvi nacionalnega studia za AF. DSAF poskuša vzpostaviti inkubator, ki bi 

animatorje AF bolje povezal s studii. Če bi bilo za AF na voljo več denarja, bi se lahko 

izboljšala predvsem predprodukcija filmov in s tem njihova kakovost. 
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8 UGOTOVITVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE RAZISKOVANJE  

V tem poglavju predstavljamo zaključne ugotovitve opravljene raziskave na osnovi izvedenih 

intervjujev. Navajamo uporabnost opravljene raziskave in predloge za nadaljnje raziskovanje, 

ki bi jih bilo mogoče upoštevati na raziskovanem področju.  

8.1 Ugotovitve 

Izvedli smo pet polstrukturiranih intervjujev z najaktivnejšimi osebami s področja SKAF. 

Spraševali smo jih o tematikah, povezanih s komercializacijo in ekonomsko trajnostjo SKAF. 

Na osnovi devetih skupin vprašanj, pri čemer vsaka skupina predstavlja en tematski podsklop, 

smo pridobili obširne odgovore, ki predstavljajo poglobljen pogled intervjuvancev o izbrani 

tematiki. Pri večini vprašanj so odgovori med seboj skladni ali se med seboj dopolnjujejo. V 

nadaljevanju predstavljamo ugotovitve na osnovi pridobljenih odgovorov. 

Ko govorimo o komercializaciji SKAF, je treba izpostaviti načine predvajanja, saj ti določajo 

njihov tržni položaj. SKAF se najpogosteje predvajajo na festivalih. Pri SKAF so v prvi meri 

to slovenski festivali: Animateka, StopTrik in FeKK. SKAF ti festivali predstavljajo vstopno 

točko za predvajanje, vendar jim v smislu komercializacije in ekonomske trajnosti ponujajo 

zelo malo možnosti. Zaradi tega SKAF posegajo tudi po uglednejših mednarodnih festivalih, 

ki jim omogočijo večjo mednarodno prepoznavnost in večjo stopnjo ugleda. KAF se na 

festivalih predvajajo prvi dve leti od njihovega nastanka. Festivali vseeno ne predstavljajo 

trga, na katerem bi bilo pričakovati dohodek in s tem povezan komercialni uspeh. 

Za celotni evropski trg AF in s tem tudi SKAF je značilno, da ti pogosto iščejo možnosti za 

predvajanje na TV. Razlog za to je dohodek, čeprav je ta nizek, ter velik množični doseg AF, 

s čimer ta pridobi na gledanosti in prepoznavnosti avtorja. V Sloveniji ima pri tem veliko 

vlogo RTVS, ki izkazuje največje zanimanje za tiste KAF, ki so namenjeni otrokom. Na RTVS 

se SKAF vseeno le redko predvajajo, najpogosteje je to med šolskimi počitnicami. 

Občasno in predvsem priložnostno so SKAF predvajani v slovenskih kinematografih. Tudi pri 

tem so odkupne cene za predvajanje nizke. Za predvajanje SKAF se v tem pogledu močno 

zavzema Kinodvor, ki se KAF posveča veliko bolj kot velika večina drugih kinematografov 

drugod po svetu. Redki načini, kjer so SKAF predvajani ali prisotni avtorji SKAF, so 

predvajanje SKAF pred CF v obliki predfilmov, na razstavah in podobnih dogodkih. Vsako 

leto je v Sloveniji organiziran promocijski dogodek Noč KF, prek katerega SKAF dosega 

precejšnjo pozornost, kjer je opazno tudi večje zanimanje slovenske javnosti po SKAF v 

primerjavi z ostalimi SF. 

Gledanost SKAF povečujejo tudi distribucija prek interneta in s tem povezani VoD-kanali, 

vendar pa razširjenost uporabe teh v Sloveniji slabo razvita, medtem ko je v svetu ta v trendu. 

Nekateri avtorji svoje SKAF na internetu objavijo brez potrebe po plačilu za ogled, medtem 
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ko drugi to možnost ponudijo le za plačilo. Za nekatere SKAF velja, da niso nikjer objavljeni, 

in ti so zato zelo nedostopni. 

Vsi našteti načini predvajanja SKAF tem predstavljajo nizek dohodek, ki niti ne zadostuje za 

povrnitev stroškov njihovega nastanka. Obstoj panoge je namreč odvisen od potrebnih 

finančnih vložkov, do katerih je težko priti. Trenutni svetovni trg SKAF namreč ne ponuja 

dovolj finančnih sredstev za njihovo izdelavo. Iz tega lahko sklenemo, da panoga SKAF ni 

ekonomsko trajnostno obstojna. Slovenska podjetja za SKAF kot celovite izdelke ne 

izkazujejo nobenega zanimanja. Zanimanje izkazujejo le za uporabo nekaterih likov iz SKAF 

v reklamne namene, vendar se ne zavedajo cen za nastanek SKAF, na katerih temelji izbrani 

lik. Posledično do sodelovanja med avtorji SKAF in zainteresiranimi podjetji na osnovi AF ne 

prihaja. 

Slovenijo umeščamo med evropske države, kjer je panoga AF slabše razvita. AF ima v Evropi 

predvsem kulturno vrednost, medtem ko je ekonomska vrednost AF v Evropi nižja od npr. 

ZDA, kjer trg ekonomsko veliko bolj podpira obstoj in razvoj te panoge. Po navadi se za 

evropske AF ne pričakuje visokih zaslužkov AF, če do teh sploh pride. V Sloveniji je zato do 

finančnih sredstev za izdelavo AF težko priti. Izdelava SKAF brez pomoči državnih subvencij 

ne bi bila mogoča. Slovenija medtem celotni filmski panogi namenja zelo malo denarja, ki je 

že vrsto let enak in ne zadostuje potrebam panoge. Slovenski avtorji AF te posledično 

izdelujejo z najnižjimi sprejemljivimi finančnimi sredstvi ali celo z nižjimi, kot bi to bilo 

potrebno. Ta sredstva kot glavni državni organ s področja SF dodeljuje SFC, medtem ko je 

sredstva mogoče pridobiti tudi od RTVS, vendar pa v tem primeru RTVS postane koproducent 

in s tem dobi pravice za predvajanje sofinanciranih AF. Prednost Slovenije pred drugimi 

državami, ki pripomore k lažjemu financiranju, je možnost pridobitve statusa kulturnega 

umetnika, ki animatorje razbremeni določenih izdatkov. Financiranje SKAF je močno 

odvisno od državnih sredstev, ki niso zadostna niti ne zanesljiva, saj je to odvisno od 

spremenljive politike države. Odvisnost SKAF od nizkega državnega financiranja omejuje 

število izdelanih SKAF, ki so jih intervjuvanci ocenili med pet do sedem na leto, kar je precej 

nizko. Cena izdelave AF v Soveniji znaša med 5.000 in 30.000 EUR na minuto AF. 

V Sloveniji se izobraževanje novih animatorjev še vedno razvija do stopnje razvitosti, ki bi 

lahko bila konkurenčna razvitejšim evropskim državam. Trenutno najkakovostnejši možnosti 

predstavljata AU UNG in ALUO. Intervjuvanci ocenjujejo, da je v Sloveniji med pet in 20 

oseb, ki se ukvarjajo izključno z AF, v širšem smislu pa je teh veliko več. Število studiev, ki 

se v Sloveniji ukvarjajo z AF, ocenjujejo na približno 1 .  

KAF pri razvoju avtorja praviloma predstavlja avtentično avtorsko izražanje, po drugi strani 

pa stopnjo pred profesionalno kariero avtorja. Ta naj bi kasneje začel izdelovati CAF ali AS, 

ki v primerjavi s KAF dosegajo višjo tržno vrednost. Medtem so v Sloveniji nizka finančna 

sredstva in neobstoj državnih mehanizmov za financiranje CAF in AS razlogi, da je KAF 

edina uresničljiva oblika izdelave AF. Kljub temu v Sloveniji nastaja nekaj AS, pri čemer so 
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se posamezne epizode za namen pridobitve državnih sredstev prisiljene predstavljati kot 

samostojni KAF. Posledica tega je težavnost financiranja, s čimer te AS nastajajo počasneje, 

kot bi sicer lahko in kar bi bilo potrebno, da bi bile tržno zanimivejše. Zaradi tega je v 

Sloveniji tudi zabrisana meja med KAF in AS. Trenutna državna finančna sredstva tudi ne 

omogočajo razvoja panoge, ampak ga le ohranjajo. Glavna težava SAF je njihovo 

financiranje, intervjuvanci pa so poleg te, vključno s tistimi, ki so povezane s financiranjem, 

navedli še neusklajenost SFC in RTVS pri financiranju izbranih SKAF, nekoliko oteženo 

dostopnost do tehnologij, pomanjkanje geografskih regij in s tem možnost pridobitve 

finančnih sredstev iz regijskega sklada, nizke produkcijske zmožnosti, pomanjkanje trga in 

mest za predvajanje AF ter nezadostno preganjanje piratstva vsebin. 

Program EU za animacijo je Ustvarjalna Evropa. Ta ponuja možnosti za pridobivanje 

finančnih sredstev na področju AF, vendar so mnenja intervjuvancev o uspešnosti 

pridobivanja teh sredstev deljena. Do teh sredstev je zaradi potrebnih pogojev težko dostopati, 

čeprav se stanje počasi izboljšuje. Nekateri animatorji do teh sredstev zaradi težavnosti 

pridobivanja v preteklosti izkazujejo odpor in jih zato niso pripravljeni poskusiti pridobiti. V 

Sloveniji je lažje od sredstev za financiranje izdelave AF pridobiti sredstva za financiranje 

dogodkov s področja KAF, kar počnejo številne slovenske organizacije na tem področju. Do 

koprodukcij slovenskih avtorjev AF s tujimi pride le redko, saj to za slovenske animatorje po 

navadi zaradi pridobitve manjšinskega dela finančnih sredstev pomeni izgubo vloge glavnega 

producenta in s tem nadzora nad projektom. Intervjuvanci se strinjajo, da EU pozitivno vpliva 

na ugled SAF, saj smo zaradi nje v tujini deležni večjega ugleda in tudi prepoznavnejši. 

Po mnenju intervjuvancev slovenska javnost AF sprejema pozitivno, to sprejemanje pa se še 

izboljšuje. SKAF si kljub temu ogleda le zelo nišna publika. Z AF se v Sloveniji pogosteje 

srečujejo otroci, in sicer v izobraževalne namene, kar se izkazuje za zelo uporabno. Primerna 

kulturna vloga AF v Sloveniji se tako še vedno oblikuje. Na osnovi dogodka Noč KF je 

mogoče sklepati, da so SAF bolj zaželeni kot drugi SF, saj projekcije SAF na tem dosegajo 

največji ogled. 

Slovenski avtorji so prisotni na vseh svetovnih trgih, saj državne meje trgu AF ne 

predstavljajo ovir. V tujini so slovenski avtorji poznani po nadpovprečni kakovosti, saj 

dosegajo številne uspehe na pomembnih festivalih. Festivalski uspehi so tudi glavno 

objektivno merilo uspešnosti AF. Uspeh je sicer težko opredeliti, saj je odvisen od cilja 

posameznega avtorja. Posledica festivalskega uspeha je večja prepoznavnost znotraj panoge 

AF, za bolj javnosti znane festivale pa tudi v javnosti, izboljšanje možnosti iskanja dela, ne pa 

tudi lažje financiranje. Na uspeh AF vpliva tudi njegova promocija, ki pri SAF zaradi nizkih 

finančnih sredstev ni obširna in ne vpliva bistveno na uspeh AF. Pri SKAF je najpogostejši 

način promoviranja prek socialnih omrežij, predvsem Facebooka. 

Prednosti SKAF izhajajo predvsem iz njihovih pomanjkljivosti. Slovenski avtorji so zmožni 

svoje delo poenostaviti in prilagoditi nizkim finančnim sredstvom. Izkoriščenost pridobljenih 
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sredstev je visoka. Zaradi nizkih sredstev so navajeni dela v manjših skupinah, posledično 

vsak animator obvlada več dejavnosti v procesu izdelave. 

Pomembnost panoge SKAF se kaže tudi v dejstvu, da je znanje s področja AF mogoče 

uporabiti tudi na drugih področjih animacije. To znanje je v Sloveniji precej neizkoriščeno. 

Intervjuvanci so našteli številne predloge, ki bi pripomogli k razvoju SAF. To so želja po 

restavriranju in digitaliziranju pomembnih starejših SAF, pogostejše predvajanje avtorskih KF 

kot predfilmov pred drugimi filmi v kinematografih, vzpostavitev dejavnosti, ki bi bolj 

povezale animatorje AF s studii v Sloveniji. Vsekakor bi bilo za SAF treba nameniti več 

denarja, s čimer bi se lahko izboljšala predvsem predprodukcija teh filmov. Velika, vendar 

zaenkrat še nerealna želja je vzpostavitev nacionalnega studia za AF. 

8.2 Prispevek k stroki 

Ta magistrska naloga je znanstvenoraziskovalno delo, ki temelji na podatkih, pridobljenih z 

izvedenimi petimi polstrukturiranimi intervjuji. Te smo analizirali, interpretirali in prišli do 

ugotovitev s področja obravnavane tematike komercializacije in ekonomske trajnosti SKAF. 

Izbrana tematika je v Evropi redko in pomanjkljivo proučevana, v Sloveniji pa še ni bila 

proučevana. Naloga predstavlja eno od redkih raziskav na področju SAF, ki ne razlaga 

izdelave animacije. O tematiki SAF, ki ne prikazuje izdelave animacije, sta do sedaj v pisni 

obliki izdelani le dve gradivi: Filmografija SAF: 1952–2012 = Filmography of Slovenian 

Animated Film 1952-2012 (Prassel 2012) in Animirajmo!: Priročnik za AF v vrtcih in šolah 

(Goetz idr. 2016). Predvsem v času izdelave te magistrske naloge se v Sloveniji ugotavlja, da 

so tematike, ki jih obravnavamo, pomembne in potrebne večje pozornosti. To se prepoznava 

in zato tudi vse bolj ukrepa tako na ravni Slovenije kot države kot gospodarskega prostora 

EU. Prav v času zaključevanja magistrske naloge je bil 5. februarja 2020 izveden tudi Posvet 

o gospodarskem pomenu avdiovizualne industrije, ki se je loteval podobnih tematik z vidika 

celotne avdiovizualne industrije v Sloveniji. 

Pomembnost magistrske naloge se kaže že v tem, da je to prvo gradivo o izbrani tematiki, ki 

jo podrobneje proučuje in predstavlja v pisni obliki. Ta lahko pripomore tudi pri oblikovanju 

predlogov in smernic na področju komercializacije in ekonomske trajnosti SKAF, ki bi lahko 

bistveno pripomogle k izboljšanju stanja SKAF, kot tudi AF v širši geografski regiji, v katero 

na tem področju umeščamo Slovenijo. Ob izvedbi intervjujev smo izvedeli, da obstajata tudi 

želja in potreba po teh podatkih. 

8.3 Možnosti za nadaljnje raziskovanje 

Opravljena raziskava odpira številne možnosti za nadaljnje raziskovanje, ki bi jih bilo možno 

podrobneje raziskati. Nekaj predlogov za raziskavanje so izpostavili že intervjuvanci. Eden od 
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intervjuvancev je povedal, da bi bilo zanimivo primerjati finančno stanje primerljivih SKAF s 

tujimi ter s tega vidika raziskati prednosti SKAF. Uporabna raziskava bi bila tudi ugotoviti, 

ali je s finančnega vidika pri izdelavi SKAF smiselno imeti večjo ali manjšo skupino 

animatorjev, ki delajo na skupnem projektu, ali pa je morda boljša možnost izpostaviti 

avtorstvo določenega posameznika. V Sloveniji je tudi potreba po izdelavi cenika, ki 

prikazuje predvideno ceno za izbrani AF na osnovi njegovih značilnosti. To so v preteklosti 

že poizkušali izvesti, vendar do zaključkov na tem področju niso nikoli prišli. Vprašanje je 

tudi, komu bi ta cenik pravzaprav pomagal, saj je izdelava SKAF v Sloveniji podplačana. 

Možno bi bilo raziskati, zakaj v Sloveniji med podjetji ni zadostnega zanimanja za SKAF in 

zakaj v Sloveniji ni oblikovane takšne filmske kulture, ki bi bila primerljiva s kulturo 

razvitejših evropskih držav na tem področju. Ugotoviti bi bilo treba, kako lahko k temu 

pripomorejo državni organi v Sloveniji, in na osnovi tega izoblikovati načrt. Nujno bi bilo 

poskrbeti za razvoj te panoge v Sloveniji na osnovi naših prednosti, predvsem na področju 

avtorstva. Raziskati in najti bi bilo treba načine, s katerimi bi slovenske avtorje spodbudili k 

mednarodni koprodukciji, brez da bi to ogrozilo njihovo avtorstvo nad projektom. Menimo, 

da bi Slovenija morala tudi najti način za primernejšo promocijo SKAF, saj bi SKAF s tem 

pridobil na pozornosti, izboljšalo bi se zavedanje o slovenski kulturi, SKAF pa bi dobili večjo 

gledanost in s tem več možnosti za razvoj avtorja v prihodnosti. Nujno bi bilo treba tudi 

ukrepati na področju financiranja in zadržati slovenske talente v Sloveniji ter za ta namen 

proučiti možnosti za povečanje finančnih sredstev države ali oblikovanje drugih državnih 

načrtov, ki bi prispevali k temu. V ta namen bi lahko raziskali, katere ukrepe uspešnih 

evropskih držav na tem področju bi lahko uspešno uvedli tudi v Sloveniji. 

Primerno se nam zdi raziskati tudi, kako bi slovenski animatorji AF lahko bili bolj 

ekonomsko usmerjeni. Kljub pomembnosti kulturnega pomena AF v Evropi bi bilo treba 

proučiti, kako so lahko evropski AF bolj komercialno in ekonomsko naravnani. Da je to lahko 

rešitev finančnih težav, kažejo podatki drugih raziskav, ki govorijo o komercialni uspešnosti 

AF iz ZDA v Evropi. To razmišljanje je v Evropi potisnjeno na stran, vendar pa dejstva o 

resničnosti, da so AF iz ZDA v Evropi deležni veliko večje gledanosti, večjih vložkov in 

prihodkov, ni mogoče spregledati. Ta tematika je nujno potrebna raziskave. Aktivnosti, ki bi 

jih bilo na tem področju primerno izvesti, je torej zelo veliko. 
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9 SKLEP 

Pri opravljeni raziskavi smo izhajali iz postavljenega namena, ki je bil pridobiti poglobljen 

vpogled v tematiko SKAF ter podati predloge za izboljšanje na področju njegove 

komercializacije in ekonomske trajnosti. Na osnovi tega smo oblikovali cilje in raziskovalna 

vprašanja, ki so nam bila vodilo skozi celotno raziskavo. 

Pregledali smo obstoječo literaturo o izbrani tematiki in ugotovili, da je ta v Evropi slabo 

raziskana, področje komercializacije in ekonomske trajnosti SKAF pa sploh še ni bilo 

raziskano. Raziskali smo pomene in koncepte, ki so povezani z AF. Ugotovili smo, da je 

sodobni pomen AF zelo težko primerno definirati, obenem pa s tem v realnosti ne prihaja do 

večjih težav, saj je njegov koncept dobro poznan. Težava se pojavi, ko govorimo o 

razlikovanju med KAF in CAF. Splošno dogovorjeno je, da so KAF časovno krajši od CAF, 

vendar pa meja med njimi ni jasno določena. V Sloveniji je tudi zabrisana meja med KAF in 

AS, kar je po mednarodnih standardih nepredstavljivo. Zavedati se je treba tudi razlikovanja 

med AF in ostalimi oblikami animacije, ki lahko sledijo popolnoma drugačni ideologiji 

namena obstoja, čeprav imajo s tem veliko skupnega. 

Zelo težko je primerno definirati, kaj komercializacija na področju slovenskih animacij 

pravzaprav pomeni. O finančni koristi AF je v Evropi, še posebno pa v manj razvitem delu 

Evrope na področju AF, namreč zelo težko govoriti, posledično pa tudi o trgu. Odločili smo 

se, da za namen opravljene raziskave komercializacijo animacij opredelimo kot nabor 

aktivnosti, ki so potrebne za uspeh izbrane industrije in pozicioniranje AF na trgu, kar je 

povezano tudi s financiranjem. Kljub temu da smo intervjuvance o tem pomenu predhodno 

obvestili, se je izkazalo, da imajo pogosto nekoliko drugačno razumevanje o tem in da se 

razumevanje tega med intervjuvanci razlikuje. O tem tudi nazorno govori intervjuvanec E, ki 

pravi, da ima komercializacija znotraj filmskega izrazoslovja zelo slabšalen pomen. Pravi 

tudi, da če se nekaj komercializira, je to razumljeno kot slabše in manj kakovostno. Zaradi 

tega se izraza komercializacija SKAF po navadi izogiba. Težav z razumevanjem pomena 

ekonomske trajnosti medtem ni bilo. 

Opredelili smo vlogo KAF znotraj AF in celotne filmske industrije. Ugotovili smo, da ima 

slovenska zgodovina precej dolgo tradicijo AF, vendar pa se ni uspela primerno razviti do 

stopnje, ki bi bila na tem področju primerljiva z razvitejšimi evropskimi državami. Številni 

slovenski avtorji na tem področju so kljub temu in še vedno prejemajo pomembna festivalska 

priznanja. Ker je v Sloveniji, kot je to značilno tudi drugod po Evropi, izpostavljen kulturni 

vidik AF pred ekonomskim vidikom, je financiranje teh odvisno od pomoči države, ki pa je v 

Sloveniji prenizka, da bi panogi SAF omogočala primeren razvoj. Nujno je poskrbeti za 

vzpostavitev državnih mehanizmov financiranja daljših animiranih del; AS in CAF. To je 

nujno za močnejše nastopanje na trgu, kar lahko omogoča tudi povrnitev vložkov. 
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Izpostavljamo, da je poleg kulturnega pomena v Evropi treba več pozornosti nameniti 

ekonomskemu vidiku in s tem AF izboljšati komercialni in ekonomsko-trajnostni položaj na 

trgu. Zaradi tega bi se morala spremeniti razmišljanje in pristop animatorjev SAF do 

komercializacije AF. Razumeti je namreč treba, da komercializacija omogoča večje vložke in 

posledično lažjo ter obširnejšo izdelavo kakovostnejših izdelkov, ki lahko konkurirajo tudi na 

najzahtevnejših svetovnih trgih. 

Za uresničitev tega je nujno tudi posredovanje države, ki bi morala najti način, da za celotno 

filmsko panogo nameni več finančnih sredstev, in tudi drugače poizkušati izboljšati trenutno 

stanje SKAF, npr. pri distribuciji. S tem bi se izboljšala tudi ozaveščenost javnosti o 

kulturnem pomenu SKAF. Za optimiziranje finančnih sredstev predlagamo, da je treba graditi 

na avtorstvu slovenskih animatorjev. Vzpostaviti bi bilo smiselno tudi še boljšo komunikacijo 

med državo in slovenskimi stanovskimi društvi AF, kajti ta se izkazujejo za zelo pomembna. 

Zelo primerno, vendar zaradi finančnih omejitev nedosegljivo, bi bilo oblikovati državni 

studio za AF. Uporabna vrednost AF se kaže tudi v možnosti bolj načrtne vpeljave AF v redni 

učni, predvsem osnovnošolski program. 
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Priloga 1   Vprašanja za intervju
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VPRAŠANJA ZA INTERVJU 

1. Kako je kratki animiran film sprejet v Sloveniji (kje se kratki animirani filmi 

predvajajo, kolikšna je življenjska doba predvajanja animiranega filma, kakšno 

družbeno in kulturno vrednost ima, trend popularnosti, kolikšne pozornosti države je 

deležen)? 

2. Kakšna je tržna vrednost kratkih animiranih filmov v Sloveniji (koliko ljudi se s tem 

ukvarja, koliko animiranih filmov nastane na letni ravni, cena izdelave kratkega 

animiranega filma, razmerje med ponudbo in povpraševanjem)? Kakšno je zanimanje 

slovenskih podjetij za kratki animirani film, kakšno marketinško vrednost jim lahko 

kratki animirani film ponudi? 

3. Na katerih tujih trgih so prisotni slovenski animatorji s področja kratkih animiranih 

filmov, slovenski kratki animirani filmi in kakšna je njihova konkurenčnost tam 

(razvitost tujih trgov, pogostost, opaznost in uspešnost animacij, katere so možne 

kulturne in jezikovne ovire zaradi drugačnosti od slovenskega trga)? 

4. Kakšen vpliv ima program Evropske unije za animacijo na slovenski trg kratkih 

animiranih filmov in slovenske animatorje (konkurenčnost, ovire pri vstopu na tuji trg, 

prepoznavnost, financiranje, mednarodno povezovanje, kooperacija in koprodukcija, 

razvoj slovenskega trga)? 

5. Katere so poglavitne ovire in težave, s katerimi se srečujejo slovenski animatorji 

kratkih animiranih filmov (politične, ekonomske, sociološko-kulturne, tehnološke)? 

Kakšno izobrazbo oziroma profesionalno pot in možnosti ponuja slovensko okolje 

slovenskim animatorjem na tem področju in kako se to razlikuje z animatorji v drugih 

državah? 

6. Kaj lahko animatorju kratkih animiranih filmov predstavlja uspeh na področju, na 

katerem se udejstvuje? Kaj bi bil največji uspeh, ki ga lahko animator doseže na tem 

področju? Kateri dejavniki na to vplivajo (npr. aktualnost teme, promocija)? Kako 

lahko uspeh animatorja vpliva na njegovo kariero? Kakšno vlogo pri tem imajo 

festivali, društva in druge organizacije, ki se ukvarjajo s kratkimi animiranimi filmi v 

Sloveniji? 

7. Na kakšen način so slovenski kratki animirani filmi promovirani (izvirna spletna stran, 

prek e-naslovov, socialna omrežja, spletne strani na specifično temo, napovednik, 

filmski festivali, natečaji, nagrade)? Kakšna je vloga interneta pri promociji in 

distribuciji slovenskih kratkih animiranih filmov? 

8. Kako so slovenski kratki animirani filmi dostopni po prikazu na festivalih? Ali obstaja 

kakšen način, da si jih lahko zainteresirani gledalci ogledajo po festivalskem obdobju 

(npr. internet in televizija)? Kako to vpliva na uspeh animatorja in kratkega 

animiranega filma? Kateri so razlogi, da so ali niso kasneje dostopni zunaj predvajanja 

na festivalih? 

9. Katere konkurenčne priložnosti imajo slovenski kratki animirani filmi, ki bi jih bilo 

mogoče izkoristiti za izboljšanje komercialnega stanja v prihodnosti? Kako si 
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predstavljate prihodnost razvoja trga slovenskih kratkih animiranih filmov (napredek 

ali stagnacija v primerjavi s tujim trgom, velikost in pomembnost trga)? 

10. Ali je po vašem mnenju še kaj takega, o čemer nisva govorila, in se vam zdi 

pomembno za komercializacijo slovenskih kratkih animiranih filmov? 


