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POVZETEK 

 
»Mladinska književnost in filmske predelave – študija primer a Kekec« 
 
V diplomskem delu sem se osredotočil na prepletenost literature in filma ter 
medsebojno primerjal povesti o Kekcu slovenskega mladinskega pisatelja Josipa 
Vandota ter njihovo adaptacijo na filmsko platno. Uvodni del sem namenil kratki 
predstavitvi zgodovine filmske umetnosti na Slovenskem ter slovenskemu filmu. 
Opredelil sem pojem mladinskega filma kot žanr in njegovo stanje ter status pri nas, 
ob tem pa izpostavil nekaj najbolj odmevnih domačih mladinskih celovečercev, ki so 
nastali na osnovi literarnih predlog in njihovih režiserjev. V nadaljevanju predstavim 
pisatelja Josipa Vandota in se v jedru diplomskega dela osredotočim na njegove 
zgodbe o Kekcu (snov, motiv, literarni čas, dogajanje in prostor), po katerih je bila 
posneta trilogija s Kekcem v naslovni vlogi (Kekec nad samotnim breznom, 1924, 
Kekec na volčji sledi, 1922). Omenjene literarne predloge primerjam s filmskimi 
upodobitvami (Kekec, 1951, Srečno, Kekec!, 1963 ter Kekčeve ukane, 1968) 
režiserja Jožeta Galeta in izpostavim njihove skupne značilnosti, podobnosti in 
razlike ter na primerih prikažem, da so si filmski ustvarjalci v primeru Kekca vzeli kar 
precej ustvarjalne svobode, vseeno pa so uspeli posneti všečne, povsem korektne in 
predvsem brezčasne celovečerce z mladinsko tematiko s Kekcem v glavni vlogi.  

 
 
Klju čne besede:  mladinski in otroški film, slovenski mladinski pisatelj Josip Vandot, 
literarna predloga, filmska adaptacija, Kekec, Jože Gale. 
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ABSTRACT 

 
»Youth Litarature and Transformation into Film – Case Study Kekec« 
 
In the following thesis l concentrate on the interpenetration of literature and film. As a 

result, Josip Vandot's stories of Kekec  and its adaptation into film are compared. In 

the introductory part, history of Film Arts in Slovenia and Slovenian Film are 

presented. Also,the concept of Youth Literature as a genre and its status in our 

Country  are defined.  Further on, I highlight the high profile feature Youth Films, 

which are based on Literary Sources. 

Later on, a Slovenian Youth writer Josip Vandot is presented. I focus on Vandot's 

themes, contents, style, motives, literary actions, time and space in his stories of 

Kekec (Kekec nad samotnim breznom, 1924, Kekec na volčji sledi, 1922), based on 

which a trilogy with Kekec as a main character was filmed. The  previously mentioned 

literary sources are compared to film depictions (Kekec, 1951, Srečno, Kekec!, 1963 

ter Kekčeve ukane, 1968), directed by Jože Gale. I highlight the common features, as 

well as the similarities and differences of the above. Also, it is shown  that the film 

creators took quite an amount of creative freedom when transforming stories into film. 

Nonetheless, they managed to produce likeable, quite correct  Feature Youth Films 

with Kekec as the main character. 

 

Keywords:  Youth  and Children’s Film, Slovenian Youth writer Josip Vandot , 

Literary Sources, Film Depiction, Kekec, Jože Gale. 
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1. UVOD 

Za primerjavo med literaturo in filmom sem se odločil zaradi osebne motivacije, hkrati 

pa tudi zaradi njune medsebojne povezanosti: prvi slovenski celovečerni filmi so 

namreč zgodbe in navdih iskali v literaturi. Ob tem so gledalci hote in tudi nehote 

razmišljali o istovetnosti dogajanja na velikem platnu s prebranimi knjižnimi naslovi 

(ali pa jih je prav obisk kinematografa motiviral ter vzpodbudil k branju zgodbe ali 

romana). Pogosto se je zgodilo, da je bil film drugačen, kot literarna predloga, čeprav 

ni taka redkost tudi obratno. Kaj pa, če sta bila tako literarno besedilo kot filmska 

predelava odlični, hkrati pa različni ter tako všeč tako bralcem kot tudi gledalcem? 

Potem sta morala biti obe prepričljivi in vsaj v ideji ter sporočilu istovetni. 

Opredelitev problema, namen in cilj diplomskega del a 

Književna besedila slovenskega pisatelja Josipa Vandota (Kranjska Gora, 15. 01. 

1884-11.07. 1944, Trnjanski Kuti) o Kekcu so bila ob nastanku 1918 in njihovih 

nadaljevanjih zelo dobro sprejeta med bralci – zlasti mladino. Zanimivo pa je, da so 

nato kar malce utonila v pozabo in jih je nato 1951, po skoraj štirih desetletjih, uspelo 

obuditi šele filmskemu mediju. Le-ta je Kekca kot protagonista uspel hipoma 

povzdigniti v nacionalnega junaka, saj se je z njim poistovetilo veliko generacij 

slovenskih otrok. Temu valu navdušenja je sledil tudi številen ponatis Vandotovih del 

o navihanem junaškem pastirčku (1918 je izzide Kekec na hudi poti, štiri leta kasneje 

je med bralce prišla zgodba Kekec na volčji sledi, 1924 pa še Kekec nad samotnim 

breznom) prvemu celovečercu s Kekcem v glavni vlogi pa sta sledili še dve 

nadaljevanji, Srečno, Kekec, 1963 ter Kekčeve ukane, 1968, ki sta (zaenkrat?) 

sklenili filmsko trilogijo. V diplomskem delu nameravam predstaviti , da so filmski 

ustvarjalci  sledili literarni predlogi Josipa Vandota (Kekec nad samotnim breznom, 

1924, Kekec na volčji sledi, 1922), vendar so jo tudi spremenili, zato bom navedel 

nekaj najbolj značilnih podobnosti in razlik med literarno predlogo in filmsko varianto 

Kekca.         
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Cilji 

V diplomskem delu sem se osredotočil na prepletenost literatura in filma ter 

medsebojno primerjal povesti o Kekcu Josipa Vandota ter njihovo adaptacijo na 

filmsko platno. V uvodnem delu bom na kratko predstavil zgodovina slovenskega 

mladinskega filma nasploh, namenil pozornost slovenskemu filmu ter opredelil pojem 

mladinskega filma kot žanr in njegovo stanje ter status pri nas, ob tem pa izpostavil 

nekaj najbolj odmevnih mladinskih celovečercev, ki so nastali na osnovi literarnih 

predlog in njihovih režiserjev. V nadaljevanju bom predstavil pisatelja Josipa Vandota 

ter se osredotočil in predstavil njegove zgodbe o Kekcu (snov, motiv, literarni čas, 

dogajanje in prostor), po katerih je bila posneta trilogija s Kekcem v naslovni vlogi 

(Kekec nad samotnim breznom, 1924, Kekec na volčji sledi, 1922)  ter jo nato 

primerjal s filmskimi upodobitvami (Kekec, 1951, Srečno, Kekec, 1963 ter Kekčeve 

ukane, 1968) režiserja Jožeta Galeta in izpostavil njihove skupne značilnosti, 

podobnosti in razlike ter poskusil na primerih  pokazati, da so si filmski ustvarjalci v 

primeru Kekca vzeli kar precej ustvarjalne svobode, vseeno pa uspeli posneti 

všečne, povsem korektne in predvsem brezčasne celovečerce z mladinsko tematiko.   

Raziskovalna vprašanja oziroma hipoteze 

1. zanima me, ali so bile Vandotove literarne predloge dosledno upodobljene in 
uporabljene v filmih oziroma kako so bile predelane za potrebe filmske 
umetnosti?   

2. Je filmska upodobitev pravzaprav do potankosti sledila literarnemu delu?  

3. So literarne osebe in njihove karakterne značilnosti podobne in/ali različne 
filmskim likom?  

4. se zaporedje dogodkov oz. čas in prostor v filmu lahko loči od književne 
predloge? 

5. Sporočilnost književnega besedila in filma  

Raziskovalne metode 

Pri diplomski nalogi sem uporabil deskriptivno metodo, s katero sem na kratko orisal 

zgodovina filma ter slovenskega mladinskega filma, namenil pozornost slovenskemu 

filmu ter opredelil pojem mladinskega filma kot žanr. Osrednja tema naloge je 
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primerjalna analiza Kekca in del o njem Josipa Vandota, pri čemer se bom 

osredotočil na pisateljeve literarne predloge, po katerih so bili posneti tudi slovenski 

mladinski celovečerni filmi s Kekcem v glavni vlogi. Ob tem bom s kvantitativno in 

kvalitativno metodo analiziral 2 knjigi (Kekec nad samotnim breznom, 1924 in Kekec 

na volčji sledi, 1922) ter ju nato primerjal (snov, motiv, literarni čas, dogajanje in 

prostor) s filmskimi upodobitvami (Kekec, 1951, Srečno, Kekec, 1963 ter Kekčeve 

ukane, 1968) režiserja Jožeta Galeta.   

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Gašper Ogorelec: diplomsko delo 
 

4 

 

2. ZAČETKI FILMSKE UMETNOSTI NA SLOVENSKEM  

Dr. Karol Grossmann, ljutomerski odvetnik ter začetnik slovenskega filma, je le 

desetletje po pariški projekciji »živečih fotografij« bratov Lumiere s kamero ujel 

vzdušje pred cerkvijo drenjajočih se someščanov ob odhodu z maše, na filmski trak 

pa je uspel zabeležiti tudi utrinke s sejma v Ljutomeru. Že naslednje leto je posnel 

nekaj trenutkov družinskega življenja na domačem vrtu ter tako postavil temelje 

domačemu filmu (leta 2005 je postal »stoletnik«) ter njegovi zanimivi zgodovini. Prva 

filmska predstava na naših tleh se je odvila nedolgo za svetovno premiero v Parizu, 

leta 1896, v današnji mariborski dvorani Union, publika pa si je lahko teden dni 

ogledovala naslednje naslove: Londonski Westminstrski most, Plavalna šola, Prihod 

vlaka na postajo, Kvartopirca, Vojaška parada … Velja omeniti, da je šlo za še 

dandanes znane, nasploh prve filme, ki pa niso trajali dlje kot minuto. 1899 je 

Avstrijec Johann Bläser posnel prvi film pri nas – v približno dvominutnem posnetku 

je oko kamere z Ljubljanskega gradu zajelo razgled na naše glavno mesto. Ob 

prelomu stoletja je po domačih krajih že krožil potujoči kino, puljski trgovec Anton 

Degenghi ter ljubljanski fotograf Davorin Rovšek pa sta nekaj let kasneje kot prva pri 

nas odprla vsak svoj stalni kinematograf, »Edison« ter »Cinematographe-Theatre 

Francais«.  

Ker film sprva ni bil obravnavan kot umetnost ter je imel marsikje celo slabšalni 

prizvok, so bile nekatere spremembe več kot nujne za njegov razvoj in za napredek 

»sedme umetnosti«: vedno več je bilo dolgometražnih filmov (posnetih po literarnih 

predlogah, kar je dvignilo estetsko raven), oblikovati pa se je pričela tudi »ciljna« 

publika – mestno prebivalstvo (le-ta pa je postala zanimiva zaradi dobičkonosnosti 

filmarskega posla). Hkrati pa naraščajoče število kinematografov pričenja »odžirati 

kruh« gledališčem, zato ponekod v ZDA in Evropi javno mnenje kinu ni najbolj 

naklonjeno; oblasti so tako skušale odrsko ustvarjanje pred »novotarijo« vsaj 

nekoliko zaščititi oz. mu stati ob strani z davkom (v Kraljevini Jugoslaviji je bil tako 

sprejet zakon o »gledališkem dinarju«) na prodajo vstopnic za kino predstave. 

Slovenci smo sicer zelo hitro spoznali prednosti filma, nismo pa uspeli slediti 

njegovemu naglemu razvoju: vse do 1931 ostanemo brez celovečerca, pa tudi 

kratkometražnega gradiva je posnetega zanemarljivo malo. Sicer obstajajo 
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kinematografi, ni pa lastne produkcije. »Slovenija film«, prvo filmsko podjetje pri nas, 

je pričelo delovati 1922 (fotograf Veličan Bešter je bil lastnik ter obenem tudi edini 

zaposleni v »prvi slovenski filmski tovarni«), pet let kasneje pa sta zakonca Badjura, 

Metod in Milka, ustanovila »Sava film«, filmu pa sta ostala zapisana več kot 50 let − 

Metod kot avtor številnih nagrajenih dokumentarcev (po njem se imenuje tudi 

nagrada Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki jo podeljujejo za življenjsko 

delo), Milka pa kot izvrstna montažerka filmskih posnetkov. Milan Kham, lastnik 

ljubljanskega kina Union, je le leto pred drugo svetovno vojno v sodelovanju s 

katoliškim združenjem kulturno-prosvetnih društev Prosvetna zveza odprl tretje 

domače filmsko podjetje »Emona film«. S profesionalnim režiserjem Marjanom 

Foersterjem, s snemalcem in vrhunskim tonskim mojstrom Rudijem Omoto (»oče« 

slovenskega zvočnega filma), s sodobnimi napravami za podnaslavljanje, z montažo 

in s snemanjem zvoka so ustvarili niz zgodovinsko precej pomembnih krajših 

dokumentarnih filmov (najbolj znana sta Veliko protikomunistično zborovanje v 

Ljubljani iz 1944 ter Ljubljana pozdravlja osvoboditelje iz 1945).  

Najpomembnejši mejniki do druge svetovne vojne si v slovenskem filmu sledijo 

takole: 

• Za prvi domači dokumentarec je zaslužen Veličan Bešter. 1922 je gledalce 

navdušil z reportažo Smučarska tekma za prvenstvo Jugoslavije (posnel jo je 

v Planici), leto dni kasneje pa je njegova kamera zabeležila tudi prevoz 

posmrtnih ostankov slovenskih vojakov, ustreljenih med uporom v 

Judenburgu 1918, na ljubljanske Žale. Omenjeni dokumentarni zapis naj bi se 

v originalu imenoval Zadnja pot narodnih mučenikov v domovino. 

• Po scenariju Juša Kozaka ter pod režijsko taktirko Janka Ravnikarja dobimo 

1931 prvi slovenski celovečerni film V kraljestvu zlatoroga (dolžina 109 

minut), leto zatem pa še drugega, Triglavske strmine, v produkciji Sava filma 

in režiji Ferda Delaka. Obema je jedro zgodbe predstavljal vzpon na Triglav in 

oba filma sta bila nema. 

• Na prvi domači zvočni film je bilo potrebno počakati vse do 1938, ko je Mario 

Foerster zrežiral dokumentarni zapis Mladinski dnevi o obisku kneza Pavla 

Karadjordjevića v Ljubljani ter slavnostnem mimohodu narodnih noš in 
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telovadcev ob tej priložnosti. Zvočno opremo je filmu ustvaril Rudi Omota, 

izjemni radiotehnik ter izumitelj, ki je nameraval izdelati celo kamero za zapis 

zvoka naravnost na filmski trak, a vizionarskega načrta ni nikoli uspel 

uresničiti. 

• Izpostaviti velja še Zakon o ureditvi prometa s filmi, ki je 1931 določil kvoto, po 

kateri morajo kinematografi v svoj program ob tujih filmih uvrstiti vsaj 15 

odstotkov domačih, tako imenovanih „kulturnih filmov“ (primerjava z 

današnjimi aktualnimi kvotami radijskih postaj za predvajanje pesmi 

slovenskih izvajalcev je kar na mestu, mar ne!?).  

Po drugi svetovni vojni je najprej vse niti proizvodnje ter distribucije filmov v svojih 

rokah imelo beograjsko Državno filmsko podjetje. Slovenci smo do svoje filmske 

distribucije prišli 1946 s podjetjem Vesna film, do načrtne filmske proizvodnje z istega 

leta ustanovljenim Triglav filmom, nekaj let kasneje pa smo dobili že tematsko revijo 

Film, ki ji je sledil tudi mesečnik Obzornik. Današnja ljubljanska AGRFT je bila 

ustanovljena 1950 kot Akademija za igralsko umetnost, petnajst let kasneje pa se v 

njenem okviru odpre tudi Oddelek za filmsko in televizijsko režijo, s čimer je na 

Slovenskem začela nastajati filmska šola. Proizvodnjo celovečernih igranih filmov je v 

takšni ali drugačni obliki omogočala in subvencionirala država oziroma SR Slovenija 

v okviru nekdanje Jugoslavije. Morda naj kot zanimivost zapišem, da smo imeli 

Slovenci na nek način srečo pri prvem povojnem celovečercu, saj je oblast v 

Beogradu skrbno pretehtala tako scenarije kot tudi »primernost« posameznih filmskih 

ustvarjalcev: slovenski film je režiral slovenski režiser (France Štiglic), medtem ko je 

prvi povojni srbski film po direktivi »od zgoraj« ustvaril Hrvat, hrvaškega pa Srb.  

1948 France Štiglic posname prvi slovenski celovečerni zvočni film Na svoji zemlji, ki 

tudi po več kot šestih desetletjih ohranja primat najbolj gledanega filma pri nas – imel 

je zares ogromen obisk v kinih, ogledalo naj bi si ga kar okrog polmilijonsko 

občinstvo. Film obravnava NOB, tematika partizanstva pa se pri nas tako prične 

poveličevati do mitskih razsežnosti (ter kasneje tudi omalovaževati): kar nekaj 

domačih režiserjev se je preizkusilo v tej tematiki, jo različno obravnavalo ter do nje 

oblikovno pristopilo iz svojih osebnih zornih kotov, razmišljanj in doživljanj. Med 

najbolj odmevne naslove partizanskega žanra pri nas tako sodijo filmi Trenutki 
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odločitve, Dolina miru, Dobri stari pianino, Akcija, X25 javlja, Balada o trobenti in 

oblaku, Peta zaseda, Čudoviti prah, Med strahom in dolžnostjo, Sedmina, Doktor, 

Draga moja Iza, Nasvidenje v naslednji vojni, Ljubezen, Christophoros, Čas brez 

pravljic … V Sloveniji NOB (za razliko od ostalih republik) ni bil obravnavan kot le 

spektakularen boj med »dobrim in zlim«, še najbližje epskemu prikazu (tako po 

razpoložljivih materialnih sredstvih, sodelujočih imenih ter številčnosti nastopajočih) 

pa smo bili v začetku osemdesetih let, ko naj bi RTV Ljubljana in Viba film (ta 

finančno zelo zahteven film je podjetje pahnil na rob stečaja) s skupnimi močmi 

posnela film o Dražgoški bitki, a je projekt ostal nedokončan (so pa kasneje številnim 

zapletom navkljub vendarle uspeli posneti precej manj scensko razkošno 3-delno 

televizijsko nadaljevanko o tem spopadu). 

1951, torej kar zgodaj, v kinodvoranah že vrtijo  prvi slovenski otroški/mladinski 

celovečerec − Jože Gale posname svoj prvi del trilogije (leta 1963 in 1968 sta sledila 

še dva filma) o Kekcu izpod peresa Josipa Vandota. Film je na Beneškem festivalu 

osvojil prvo nagrado v kategoriji mladinskih filmov ter našel pot do gledalcev kar na 

petih celinah, s tem pa postal tudi prvi pravi izvozni artikel domače filmske industrije. 

Vesna Františka Čapa je 1953 postala pravi domači hit (100 000 gledalcev jo je 

videlo samo v Ljubljani) in se skupaj s svojim nadaljevanjem Ne čakaj na maj štiri leta 

kasneje tako priljubila gledalcem, da je postala eden najbolj gledanih filmov doslej pri 

nas. 

Slovenski film je v šestdesetih letih postal presenetljivo sodoben: izhajati je začela 

filmska revija Ekran, delovati je pričela ljubljanska Kinoteka ter ustanovljen je bil 

Slovenski filmski arhiv. Pa to še ni vse; produkcijsko smo se približali evropskemu 

filmu, ta pa je »vpeljal« modernizem in z njim vred nam popolnoma tuje glavne like. 

Zgodbe Fellinija, Godarda in Bergmana so se vrtele okrog neprilagojencev, 

frustrirancev in melanholikov, tovrstne figure antijunakov pa so navdušile tudi naše 

ustvarjalce. Na čelu t.i. »črnovalovcev« je bil Boštjan Hladnik s Plesom v dežju 

(razglašen za najboljši domači film vseh časov) in Peščenim gradom, sledili pa so mu 

Jože Babič z Veselico, Matjaž Klopčič s filmom Na papirnatih avionih, Jane Kavčič z 

Akcijo ter Minuto za umor (naša prva kriminalka), France Štiglic z Balado o trobenti in 

oblaku ter Jože Pogačnik z Grajskimi biki. 
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Hladnik je svojo vizijo nadaljeval tudi v sedemdesetih ter posnel razvpito Maškerado. 

V njej se je osredotočil na idejo svobodne ljubezni (zanimivo: nekaj let kasneje je 

Miloš Forman posnel hipijevsko, z oskarjem nagrajeno uspešnico Lasje/Hair), film pa 

je doletela edina cenzura domačega celovečerca doslej – šel je v »bunker« oz. 

»daleč od radovednih oči« in se več kot deset let ni predvajal, saj so bili kritiki 

zgroženi zlasti nad prizori s homoerotično vsebino. V tem obdobju velja izpostaviti še 

dve precej odmevni družbenopolitični kritiki: Vdovstvo Karoline Žašler režiserja 

Matjaža Klopčiča in Rdeče klasje, ki ga je po literarni predlogi Ivana Potrča posnel 

Živojin Pavlović. Sedemdeseta so »dala« tudi najbolj priljubljen slovenski mladinski 

film Srečo na vrvici režiserja Janeta Kavčiča ter brezčasno, odlično obiskano 

komedijo Jožeta Bevca To so gadi, pomenijo pa tudi razmah adaptacij slovenske 

književnosti (naštete so le najbolj znane): 

Avtor literarnega dela  Naslov filma  Režiser  

Ivan Cankar Na klancu Vojko Duletič 

Ivan Cankar Idealist Igor Pretnar 

France Bevk Pastirci  France Štiglic 

Miško Kranjec Povest o dobrih 
ljudeh 

France Štiglic 

Izidor Cankar Iskanja Matjaž Klopčič 

Ivan Tavčar  Cvetje v jeseni  Matjaž Klopčič 

Prežihov Voranc Ljubezen na odoru Vojko Duletič 

Branka Jurca Ko zorijo jagode Rajko Ranfl 

Tabela 1: Najbolj znane filmske adaptacije slovenske književnosti 

Tu bi na kratko omenil Františka Čapa in Živojina Pavlovića, ki sta imela kot tuja 

filmska delavca možnost ustvarjati pri nas (v skoraj vseh ostalih kinematografijah 

drugih držav je bilo podobno) – in to kvalitetne filmske produkcije. Čap je bil k nam 

povabljen s strani Triglav filma z namenom, da podjetju (ki se je takrat pričelo soočati 

z zmanjševanjem državnih subvencij) prinese dobiček. In res, Vesna, Ne čakaj na 

maj ter X25 javlja so bili precej uspešni, v desetletju delovanja v Sloveniji pa je Čeh 

»proizvedel« enajst celovečercev – nekaj celo v različnih koprodukcijah. Navkljub 
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uspehu pa František Čap med našimi ustvarjalci po začetnem navdušenju nad njim 

ni veljal več za zaželenega (menda naj bi bil za naše razmere mnogo preplačan). 

Srb Pavlović je doma dobil etiketo »črnovalovskega« avtorja, zato se je pri nas ob že 

prej omenjenih somišljenikih (Hladnik, Pogačnik, Klopčič …) počutil kar »domače«, 

podpisal pa se je pod zanimive stvaritve, ki so odpirale polemike o tedanji 

družbenopolitični ureditvi v naši državi (tako v Sloveniji kot tudi v Jugoslaviji). S filmi 

Let mrtve ptice, Rdeče klasje in Nasvidenje v naslednji vojni je pustil velik pečat ter 

dvignil precej prahu – sploh z zadnjim naslovom, ki je med gledalce prišel ob zanj ne 

ravno posrečenem trenutku (ob vsesplošni zmedi, ki je nastala po smrti Tita). 

Hudodelci Francija Slaka, Ljubezni Blanke Kolak Borisa Jurjaševiča, Moj oče, 

socialistični kulak Matjaža Klopčiča ter Rdeči boogie Karpa Godine so bili znanilci 

sprememb v osemdesetih letih: junaštva partizanov so bila potisnjena v ozadje, na 

površje pa so prihajala videnja ter vidiki povojne oblasti (stalinizem, informbiro, 

komunistična ideologija), njenega vpliva na ljudske množice ter »malega« človeka. 

Čeprav so bili omenjeni filmi v svojem pomenu tragični, so v sebi vendarle skrivali 

tudi duh humornosti in ironije ter na pronicljiv način nastavljali ogledalo takratni 

oblasti (zelo dober primer sarkazma je Oče na službeni poti Emirja Kusturice). 

Na evropski (pa morda tudi svetovni) zemljevid se je domačemu filmu uspelo vrniti 

šele v devetdesetih letih, čeprav je kronično pomanjkanje sredstev omogočalo 

ustvariti največ dva celovečerna filma letno. Filmski sklad Slovenije (ustanovljen 

1994) je pomagal mladim režiserjem pri preboju na velika platna in slovenskemu 

filmu znova vrnil stik z domačo publiko, ki si je želela gledati nekaj novega in 

predvsem časom primernega. Prvemu je uspelo Vinciju Vogueu Anžlovarju s 

komedijo Babica gre na jug (nasploh naš prvi film po osamosvojitvi), ob bok pa mu 

lahko postavimo tudi Ekspres Ekspres Igorja Šterka, Carmen Metoda Pevca, 

Stereoptip Damjana Kozoleta, Jebiga Mihe Hočevarja, V leru Janeza Burgerja ter 

Outsider Andreja Košaka, dobili pa smo celo prvi slovenski animirani film Milana 

Eriča in Zvonka Čoha Socializacija bika. Filmski ustvarjalci že od 1990 prirejajo 

LIFFE, odmeven ljubljanski filmski festival, načrten razvoj (ter posledično tudi 

kvalitativen dvig) domače kinematografije pa je pričel žeti sadove (in jih še vedno 

žanje) tudi v 21. stoletju. Na mednarodni sceni so se številnih tekmovanj in festivalov 
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udeležili ter na njih dosegli opazne dosežke naslednji domači filmi: Kruh in mleko 

Jana Cvitkoviča (film je prejel prestižno nagrado – beneškega leva, prvega po 

Galetovem Kekcu), Porno film in Rezervni deli Damjana Kozoleta, Slepa pega Hanne 

A. W. Slak, Šelestenje Janeza Lapajneta, Zadnja večerja Vojka Anzeljca, Pod njenim 

oknom Metoda Pevca, Ruševine Janeza Burgerja, Kajmak in marmelada Branka 

Đurića, Predmestje Vinka Möderndorferja, Sladke sanje Saša Podgorška (v Valenciji 

nagrajen z Zlato palmo), Varuh meje Maje Weiss (s tem filmom je 2002 postala prva 

ženska pri nas, ki je posnela celovečerec, v Berlinu pa so ji zanj podelili priznanje za 

inovativen pristop k filmu), prav tako pa je leto kasneje isti festival z Zlatim 

medvedom ovenčal kratki film (A)torzija Stefana Arsenijevića. Pobahamo pa se lahko 

še s soudeležbo pri oskarju za tujejezični film Denisa Tanovića Nikogaršnja zemlja 

(2001), ki je ob tem iz Cannesa odnesel tudi Zlato palmo za scenarij, prejel Zlati 

globus za najboljši tujejezični film in še vrsto odmevnih mednarodnih priznanj.  

Povzeto po članku Maše Guštin z internetne strani http://www.czar-slowenii.pl  
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3. ŽANR MLADINSKEGA/OTROŠKEGA FILMA 

Če nakupujemo knjige ali si jih le izposojamo, potem navadno posegamo po 

določenih žanrih: nekomu so všeč kriminalke, drugemu ljubezenski romani, tretji 

posegajo po (avto)biografijah bolj ali manj znanih osebnosti, četrti posegajo po 

znanstveni fantastiki …. Vsak žanr ima svoje zakonitosti, zaplete, predvidljivo 

zgodbo, značilne like, celo sporočilo … Založniki imajo tako pred seboj različno ciljno 

publiko, ki ji skušajo ustreči, ravno tako pa k istemu cilju stremi tudi filmska industrija: 

vse z namenom tržiti ter producirati vse tisto in toliko, kar zares raznolikemu 

občinstvu ugaja. Naslednji misli o žanrski obarvanosti filmov sta zato kar na mestu:  

»Filmi pripadajo žanrom tako, kot ljudje pripadajo svojim družinam ali etničnim 

skupinam« (Richard T. Jameson v Altman, 1999: 13).  

»Žanrski filmi ciljajo na določeno ciljno skupino, torej so namenjeni določenemu 

občinstvu. Npr. akcijsko-pustolovski filmi so bolj namenjeni moškemu delu občinstva, 

ženske imajo v teh filmih v glavnem postransko vlogo ali pa poskušajo vzbuditi 

romantično zanimanje. V Ameriki se ženski žanri posvečajo družinskemu življenju, 

filmi, ki prikazujejo odraščanje posameznika, pa so ponavadi namenjeni 

mladostnikom oz. najstnikom« (Giannetti, 2008: 395). 

 

Če bi hoteli opredeliti grozljivko, western, zgodovinsko dramo, vojni film, romantično 

komedijo …, bi imeli neprimerno lažje delo kot uokviriti mladinski/otroški film. Kaj se 

od njega sploh pričakuje? Da v njem nastopajo otroci in/ali mladostniki? Se zgodba 

vrti okrog njihovih problemov in dojemanja sveta, okolice ter družbe? So 

obravnavane teme in s tem povezani zapleti vzeti iz njihovega vsakdanjega življenja 

(prve ljubezni, šola, nasprotovanja staršem, dogajanje v soseski, lumparije …)? 

Opisuje odnose v družini? Se ukvarja s spoznavanjem samega sebe? Se lahko 

gledalec poistoveti z njihovim odraščanjem, odnosi s sovrstniki ter s sobivanjem z 

odraslimi? Na ta vprašanja ni lahko odgovoriti – lahko bi pritrdili vsem omenjenim 

odgovorom ter dodali tudi to, da naj bi bili tovrstni filmi namenjeni otrokom in mladini, 

seveda prilagojeni tako njihovi starosti kot tudi sposobnosti dojemanja posameznih 

dejanj ter problematike morale. S tega vidika je ločnico med filmi za otroke ter filmi za 

mladino precej težko potegniti, saj se skoraj povsod za opredelitev vsebin, primernih 

za otroke, uporablja le še žanrska opredelitev »mladinski film«. In na tem mestu je 
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povsem primeren naslednji razmislek: se primernost otroškega filma za otroke konča 

pri gledalcu, ki je star 6 let? Morda 9? Je mladinski film torej primeren za publiko od 

14 let dalje, za 12 pa še ne? Kaj pa za odraslega gledalca?  

»Mladinski film je dokaj ohlapna oznaka za film in dela, namenjena mlademu oz. 

mlajšemu občinstvu: praviloma se ponašajo z zaokroženo, pregledno zgodbo, 

zanimivim in privlačnim dogajanjem, poenostavljeno karakterizacijo, zabavnostjo, 

humornostjo in odsotnostjo najbolj grobih oblik nasilja. Spodnja in zgornja starostna 

meja gledalcev, ki jim je mladinski film namenjen, nista povsem trdno določeni, zato 

ga je v tem pogledu včasih težko ločiti od otroškega filma, večkrat pa gre za dela 

običajne produkcije brez predznaka, ki šele v fazi distribucije oz. prikazovanja –

zaradi priljubljenosti pri mlajšem občinstvu – dobijo status mladinskega filma. Filmi o 

mladini in filmi, ki so jih posneli mladi, niso nujno mladinski filmi, zato jih ne gre a 

priori mešati s tem pojmom« (Kavčič, Vrdlovec, 1999: 382). 

»Film za otroke in mladino je igrani film, ki črpa tematiko iz življenja otrok in mladine 

ter s poudarjanjem vzgojnih in moralnih problemov – prilagojenih starostni stopnji 

otrok, ki jih prikazuje – uvaja mladino v vrednostni sistem odraslih ali pa »graja« ta 

sistem s prikazovanjem konfliktov med otroci in odraslimi; v to zvrst sodijo tudi filmi s 

pravljično vsebino« (Berger idr., 1981: 239). 

 

Stojan Pelko razmišlja takole: »Pri otroških in mladinskih filmih gre za bolj starostno 

kot žanrsko oznako, saj je otroški film lahko igrani, dokumentarni ali animirani, lahko 

je pustolovski, romantični ali zgodovinski, nikakor pa ga ne gre enačiti s prisotnostjo 

otrok v sami zgodbi, saj so nekateri od najpretresljivejših filmov prav tisti z otroki v 

glavnih vlogah. Med same otroške filme še vedno spadajo klasične Disneyjeve 

risanke in igrani filmi s pravljičnimi junaki, kot so: Peter Pan, Pika Nogavička, Lassie 

se vrača …« (Pelko 2005: 101) 

Osnova otroškega filma, ki se v marsičem navezuje na mladinski film ter ju je med 

seboj precej težje razlikovati kot pa povezati, bi morala biti pravljičnost. Najmlajši (pa 

tudi mladi) uživajo v nezapletenih zgodbah z otroki v glavnih vlogah, kjer se 

prepletajo humorni zapleti in živahno dogajanje, precej blizu (in njihovim staršem) pa 

so jim tudi celovečerne animacije (so čedalje pogostejše in predstavljajo svojevrsten 

trend) ter zgodbe z živalskimi junaki. 

Produkcijsko gledano žanr otroškega in mladinskega filma ni tako nezanemarljiv 
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(govorimo o hollywoodski industriji animiranih risanih filmov, ki je seveda brez 

primere), saj je ciljnega občinstva iz leta v leto več (s tem pa tudi priložnosti za 

zaslužek – poleg prodanih kino vstopnic in DVD-jev so tu še igrače, z glavnimi liki 

potiskane majice, brisače, obutev, peresnice …, figurice v kinderjajčkih, nalepke, 

pobarvanke, zvezki …), in se izkaže kot neverjetno dobičkonosen, postavlja pa se 

vprašanje kvalitete in resnične vrednosti tovrstnih izdelkov. Z resnično vrednostjo in 

kvaliteto merim na samo vsebino, sporočilnost ter pomen visoko proračunskih 

animacijskih prodajnih uspešnic. Osebno namreč dajem veliko prednost igranim 

filmom za otroke in mladino, tu pa je (zlasti kvalitetna) produkcija že precej bolj 

klavrna oz. je ni na pretek. Zanimivo: večni klasiki otroških filmov sta še vedno 

izjemna Bela griva iz 1953 ter Rdeči balon iz 1956 s preprostima iskrenima 

zgodbama ter praktično brez dialogov. Posebno mesto zagotovo zasluži 

skandinavska produkcija filmov za otroke in mladino, ki kot ena izmed (zares) redkih 

kinematografij vizionarsko ter odločno stremi k rednim letnim kvotam omenjenih 

vsebin (in to kvalitetnih, na mednarodnih festivalih redno nagrajenih ter v 

kinematografih dobro obiskanih). Nekaj podobnega se je sicer po osamosvojitvi 

načrtovalo tudi pri nas, a je, kot kaže, z nekaj redkimi izjemami ostalo le pri ideji. Ta 

najbrž še čaka, da se ob bolj rožnatih razmerah vendarle uresniči. Se pa »stanje« 

popravlja pri nekaterih evropskih državah, ki postopoma spoznavajo globljo vrednost 

filmov za mlade ter v ta namen pričenjajo izdatneje sofinancirati ter spodbujati ne le 

omenjeno produkcijo, marveč tudi predvajanje na malih ekranih ter kasnejšo 

distribucijo. Kot lahko opazimo, se ustvarjalci neradi lotevajo »klasičnih« oz. igranih 

filmov za mladostnike, saj ti le izjemoma upravičijo vložena sredstva, kar pa je 

posledično povezano tudi z njihovo gledanostjo in priljubljenostjo. Med vzroke, ki 

filmske delavce bolj kot ne odvračajo od snemanja za mlade, v prvi vrsti sodi 

specifično dojemanje filmske zgodbe ter s tem poistovetenje z videnim mladih 

gledalcev, sledi všečnost ter aktualnost tematike, saj je to pogojeno s kulturo 

posamezne države, tudi družbenopolitičnim dogajanjem v njej, sociološko zrelostjo 

občinstva …, kar se že v osnovi pogostokrat izkaže za težko premagljivo oviro. 

A vseeno bi se morali zavedati, da sta otroški in mladinski film ogromnega pomena: 

ne le kot nuja ohranjanja kulturne identitete in vrednotenje maternega jezika (sem 

spadamo s svojo majhnostjo ter z unikatnim slovenskim jezikom tudi Slovenci) ter kot 

del izobraževalnega sistema, ki bi moral ustvarjati (vsaj) kulturno razgledano 
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občinstvo, marveč so videne vsebine ter z njimi povezana vprašanja in iskanja 

odgovorov nanje ključna pri oblikovanju osebnosti ter moralnih vrednot mladostnikov, 

ki se med odraščanjem šele oblikujejo. Otroci in mladostniki so posebna kategorija 

gledalcev, zato bi jim morale biti v ogled ponujene teme blizu ter prikazane tako, da 

bi se lahko z vsebinami poistovetili ter v njih našli tudi sami sebe.  

 

3.1. Slovenski mladinski film in njegovo stanje pri  nas 

Prvega ne pozabiš nikoli, pravijo – govorimo seveda o Kekcu. A pojdimo lepo po 

vrsti, začenši z Karolom Grossmannom, »atom« domačega filma. Slovenci vse do 

prvega celovečerca V kraljestvu zlatoroga Janka Ravnikarja iz 1931 nismo imeli niti 

pravega filma (pa kakšna druga nacija tudi ne), kaj šele takšnega z mladinsko 

tematiko. Na tem mestu ne bo odveč podatek, da je bil čisto prvi film (sicer nemi) za 

otroke in mladino The Blue Bird /Modra ptica oz. modri drozg posnet 1918 v ZDA.  

Konec druge svetovne vojne je prinesel val sprememb tudi na področju 

kinematografije in Slovenci smo se resneje posvetili sedmi umetnosti: tematika 

našega prvega celovečerca z zvokom Na svoji zemlji je bil partizanski odpor v Baški 

grapi, ki se je zmagoslavno zaključil z osvoboditvijo Trsta. Film je navkljub številnim 

zapletom med samim snemanjem pri kritikih, še bolj pa pri občinstvu, naletel na 

izjemen odmev in uspeh (samo v Sloveniji naj bi si ga ogledalo kar okrog 450 000 

gledalcev), po literarni predlogi Cirila Kosmača pa ga je 1948 zrežiral France Štiglic. 

In nato je le tri leta zatem prišel naš »prvorojenec« otroškega oz. mladinskega žanra, 

Kekec Jožeta Galeta (posnet po literarni predlogi Josipa Vandota).  

Ker se bom v nadaljevanju posvetil oz. osredotočil na filmsko trilogijo o Kekcu, je tule 

le bežen pregled domačih filmov, ki so žanrsko opredeljeni kot otroški ali mladinski (z 

letnicami nastanka, režiserji ter glavnimi igralci). 

 

Naslov  Leto  Režiser  Glavne vloge  Zvrst  Opombe  

Kekec 1951 Jože Gale 

Matija Barl, France 
Presetnik, Zdenka 

Logar, Alenka 
Lobnikar, Jože 

Mlakar, Vida Levstik, 
Lojze Potokar 

mladinski 
pustolovski 

Prvi slovenski 
mladinski film. Prvi 

slovenski film z 
mednarodno nagrado 

- zlatim levom za 
mladinski film na 16. 
beneškem filmskem 

festivalu 

Dolina miru 1956 France Štiglic 

Tugo Štiglic, Ewelyne 
Wohlfeiler, John 

Kitzmiller 

mladinska vojna 
drama 

Nagrada za 
najboljšega igralca 
(John Kitzmiller) in 
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Naslov  Leto  Režiser  Glavne vloge  Zvrst  Opombe  
nominacija za zlato 
palmo na filmskem 
festivalu v Cannesu 

1957 

Družinski dnevnik 1961 Jože Gale 

Stane Sever, Jurij 
Souček, Jože Zupan, 
Metka Bučar, Lojze 

Potokar, France 
Presetnik 

družinska 
komedija  

Ti loviš 1961 France Kosmač 

France Presetnik, 
Janez Čuk 

mladinski/detektiv
ski  

Srečno, Kekec!  1963 Jože Gale 

Velimir Gjurin, Martin 
Mele, Ruša Bojc 

mladinski 
pustolovski 

Prvi slovenski barvni 
film 

Ne joči, Peter 1964 France Štiglic 

Lojze Rozman, Bert 
Sotlar, Majda 

Potokar, Zlatko 
Šugman, Bogdan 

Lubej 

vojni 
film/mladinski 
pustolovski 

 

Nevidni bataljon 1967 Jane Kavčič 

Janez Škof, Metka 
Bučar, Lojze 

Rozman, Demeter 
Bitenc, Miha Baloh 

vojni 
film/mladinski 
pustolovski  

Kekčeve ukane 1968 Jože Gale 

Zlatko Krasnič, Boris 
Ivanovski, Jasna 
Krofak, Milorad 

Radovič, Polde Bibič 

mladinski 
pustolovski  

Pastirci 1973 France Štiglic 

Bogo Ropotar, 
Ksenija Sinur, Miha 

Levstek, Andrej 
Čevka 

mladinska drama  

Sreča na vrvici 1977 Jane Kavčič 

Matjaž Gruden, Nino 
de Gleria, Vesna 

Jevnikar 
mladinski film 

 

To so gadi 1977 Jože Bevc 

Bert Sotlar, Dare 
Valič, Majda Potokar 

mladinska 
komedija  

Ko zorijo jagode 1978 Rajko Ranfl 

Irena Kranjc, Roman 
Goršič, Metod Pevec 

mladinski 
romantični film  

Učna leta izumitelja Polža 1982 Jane Kavčič 

Miha Petrovčič, Tanja 
Vrenk, Bogdan 

Zupan 

mladinska 
komedija  

Čas brez pravljic 1986 Boštjan Hladnik 

Bernarda Gašperčič, 
Boris Kerč, Damjan 

Koren, Boštjan 
Omerza, Ana Pretnar 

mladinska vojna 
melodrama  

Poletje v školjki 1986 Tugo Štiglic 

David Sluga, Kaja 
Štiglic, Boris Kralj 

mladinski 
pustolovski 

Zlati grifin na 
mednarodnem 

festivalu mladinskega 
filma v Giffoniju, 

nadaljevanje Poletje v 
školjki 2 

Čisto pravi gusar 1987 Marcel Buh 

Janez Albreht, Ivo 
Ban, Rok Bogataj, 

Janez Hočevar 

mladinski 
pustolovski  

Maja in vesoljček 1988 Jane Kavčič 

Dario Ajdovec, Ana 
Papež 

mladinski 
znanstveno-
fantastični 

 

Poletje v školjki 2 1988 Tugo Štiglic 

David Sluga, Kaja 
Štiglic 

mladinski film Nadaljevanje filma 
Poletje v školjki 

Coprnica Zofka 1989 Matija Milčinski 

Ljerka Belak, Janez 
Bončina Benč, Janez 

Hočevar, Vlado 
Kreslin, Svetlana 

Makarovič, Ivanka 

lutkovni film 
Prvi slovenski 

celovečerni lutkovni 
film 
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Naslov  Leto  Režiser  Glavne vloge  Zvrst  Opombe  
Mežan, Alenka 

Vidrih, Nada Žgur 
(glasovi) 

Peter in Petra 1996 Franc Arko 

Borut Veselko, Polde 
Bibič, Marko Okorn 

družinska 
komedija  

Junaki petega razreda 1996 Boris Jurjaševič 

Vlado Novak, 
Sebastjan Šoba, 

Lena Andrenšek, Ivi 
Švegovič, Peter 

Boštjančič, Tanja 
Ribič 

mladinski 
pustolovsko/detek

tivski 
 

Outsider 1997 Andrej Košak 

Davor Janjić, Nina 
Ivanič mladinska drama 

Slovenski kandidat za 
nominacijo za oskarja  
za najboljši tujejezični 
film na 70. podelitvi 

oskarjev. 

Nepopisan list 2000 Jane Kavčič 

Jan Grilanc, Iva 
Štefančič, Tanja Ribič 

mladinska 
melodrama  

Sladke sanje 2001 Sašo Podgoršek Janko Mandič mladinska drama 

Nagrada Mednarodne 
federacije filmskih 

kritikov (FIPRESCI) na 
mednarodnem 

filmskem festivalu v 
Festroii 2002.  

Dvojne počitnice 2001 Tugo Štiglic 

 
mladinska 
komedija  

Pozabljeni zaklad 2002 Tugo Štiglic 

Tadej Pišek, Aleš 
Šubic, Nino Koritnik, 

Žiga Zver, Katja 
Šivic, Jošt Žerjav, 

Miha Ribarič, Tamara 
Goričanec, Roman 

Končar 

mladinska 
pustolovska 

komedija  

Na planincah 2003 Miha Hočevar 

Filip Đurić, Saša 
Tabaković 

mladinska 
komedija/melodra

ma  

Tu pa tam 2004 Mitja Okorn 

Klemen Bučan, Miki 
Bubulj, Toni 

Cahunek, Adnan 
Omerović 

mladinski/kriminal
ka/komedija  

Distorzija 2009 Miha Hočevar 

Žan Perko, Nataša 
Tič Ralijan, Robert 

Prebil, Jure Dolamič, 
Jani Vrhovnik, 

Domen Verovšek, 
Anita Barišič, Katja 

Škofic 

mladinska drama 
 

Gremo mi po svoje 2010 Miha Hočevar 

Jurij Zrnec, Tadej 
Koren Šmid, Jure 

Kreft, Matevz Štular, 
Jana Zupančič, Luka 
Cimprič, Uroš Kavrin 

mladinski 
pustolovski  

Vlomilci delajo poleti 2011 Roman Končar 

Roman Končar, Nina 
Ivanič 

družinska 
komedija/detektiv

ski 
 

Gremo mi po svoje 2 2013 Miha Hočevar 

Jurij Zrnec, Tadej 
Koren Šmid, Jure 

Kreft, Matevž 
Štular,Tadej Toš, 
Jana Zupančič, 
Mateja Pucko, 

Sabina Kogovšek 
Zrnec 

mladinski 
pustolovski  

Tabela 2: Pregled domačih filmov za otroke in mladino 
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Vir: Silvan Furlan in sod., Filmografija slovenskih celovečernih filmov, Slovenski 

gledališki in filmski muzej, Ljubljana 1994.  

 

Dodajam še preglednico opaznejših domačih mladinskih filmov, ki so oz. niso posneti 

po knjižni predlogi: 

 

Domači opaznejši celove černi 
mladinski filmi, ki se opirajo na 
literaturo:  

Kekec (1951) 
Srečno, Kekec! (1963)  
Kekčeve ukane (1968) 
Pastirci (1973) 
Sreča na vrvici (1977) 
Ko zorijo jagode (1978) 
Poletje v školjki (1986) 
Pozabljeni zaklad (2002) 

Domači opaznejši celove černi 
mladinski filmi, ki se ne opirajo na 
literaturo:  

Dolina Miru (1956) 
Ti loviš (1961)  
Nevidni bataljon (1967) 
Učna leta izumitelja Polža (1982) 
Nobeno sonce (1984) 
Čisto pravi gusar (1987) 
Poletje v školjki II (1988) 
Maja in vesoljček (1988) 
Nepopisan list (2000) 
Na planincah (2003) 
Tu pa tam (2004) 
Tea (2006) 
Gremo mi po svoje (2010) 
Gremo mi po svoje 2 (2013) 

Tabela 3: Mladinski filmi v povezavi z literaturo 

V povojnem času so si v gospodarstvu, kmetijstvu, industriji in še kje zastavljali t.i. 

»pet(o)letke« − seveda tudi kultura ni bila izjema: pojavila se je ideja o petletnem 

planu, po katerem naj bi Slovenci vsako leto izdelali po pet celovečernih igranih 

filmov in 10 do 15 kratkometražnih, za vsako leto pa je bil predviden tudi najmanj en 

film za otroke in mladino. Vsaj na začetku je temu res kazalo tako, »ustvarjalni 

zanos« pa je (kot je razvidno iz preglednic) spričo ne ravno rožnatih ekonomskih 

razmer kmalu pričel pojenjati. Bodimo natančnejši: resda jih je bilo do predlani 

ustvarjenih okrog trideset, vendar pa vsi navkljub oznaki »mladinski« vsaj po mojem 

mnenju ne sodijo v ta žanr, čeprav v njih nastopajo mladi (o tem, kaj naj bi omenjeni 

žanr predstavljal, sem pisal že v prejšnjem poglavju). Petdeseta leta so tako 

prispevala dva mladinska filma, šestdeseta šest, sedemdeseta štiri, osemdeseta 
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sedem, devetdeseta 3, novo tisočletje pa je doslej postreglo z desetimi novimi 

naslovi – vse skupaj jih je torej 32. V šestih povojnih desetletjih smo dobili dobrega 

pol filma na leto. Veliko ali malo? Vseeno pa je slovenska produkcija dala kar nekaj 

zanimivih, celo nepozabnih in v kinematografih kar dobro obiskanih stvaritev. Naj ne 

bo odveč ob tem predstaviti tudi nekaj domačih režiserjev in filmskih ustvarjalcev, ki 

so se lotili žanra otroškega ali mladinskega filma ter bili pri tem, po mojem mnenju, v 

marsikaterem pogledu uspešni. 

 
3.2. (Naj)vidnejši doma či režiserji slovenskih otroških in 

mladinskih filmov 

France Štiglic  (Kranj, 12. 11. 1919 − Ljubljana, 4. 5. 1993) je nedvomno eden 

najpomembnejših (če ne prav najpomembnejši) slovenskih filmskih ustvarjalcev, saj 

je s svojim ustvarjalnim delom krepko zaznamoval domačo zgodovino sedme 

umetnosti: še ne tridesetletnemu mu je 1948 pripadla izjemna čast posneti prvi 

slovenski zvočni celovečerec Na svoji zemlji, ki je hkrati njegov prvenec ter obenem 

prvi slovenski partizanski film, 1951 pa je pod njegovo taktirko nastal tudi drugi 

slovenski povojni dolgometražnik Trst, prav tako s tematiko NOB. Pred tem je zrežiral 

več filmskih obzornikov in dokumentarcev, le leto dni po koncu vojne pa je kot 

asistent že nabiral dragocene izkušnje pri Abramu V. Roomu, ruskem režiserju v 

Sloveniji (okolica Planice je predstavljala oz. »nadomeščala« zasnežene gorate 

predele Bosne) posnetega filma V gorah Jugoslavije. 1960 je bil s filmom Deveti krog 

kot prvi Jugoslovan nominiran za tujejezičnega oskarja, tudi sicer pa so bili njegovi 

celovečerci (in seveda tudi on sam kot režiser) pogosto nagrajevani tako doma kot 

na številnih festivalih v tujini. 

Štigličev ustvarjalni opus je resnično bogat in širok, saj je poleg dvanajstih 

celovečercev ustvaril tudi mladinske filme in nadaljevanke, kot so znameniti protivojni 

film Dolina miru (1956), partizanska komedija Ne joči, Peter (1964), Bratovščina 

Sinjega galeba (1970), Pastirci (1973) in Mladost na stopnicah (1973), poleg tega pa 

je veliko ter stalno režiral za televizijo. Ne smemo prezreti tudi njegovega 

publicističnega ter kulturnopolitičnega dela (bil je redni profesor na AGRFT-ju, 

predsednik Zveze jugoslovanskih filmskih delavcev in Društva slovenskih filmskih 

delavcev, novinar …), 1962 pa je bil za režisersko ustvarjanje nagrajen s Prešernovo 

nagrado.    
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Kot diplomirani dramski igralec je Jože Gale  (Grosuplje, 11. 5. 1913 − Ljubljana, 25. 

9. 2004) na začetku svoje poklicne poti nastopal na odru ljubljanske Drame, nato pa 

med letoma 1952−1966 v MGL režiral več kot petdeset predstav. Zanimivo, da je 

prav tako kot njegov stanovski kolega Jane Kavčič tudi sam dodal »kamenček v 

mozaik uspeha« pri pomembnem mejniku domačega  ustvarjanja s filmom Na svoji 

zemlji − in to ne le kot režiserjev pomočnik, pač pa tudi kot nastopajoči. Kot scenarist 

in režiser je sodeloval pri več kratkih in dokumentarnih filmih ter televizijskih 

nadaljevankah, ustvaril pa je tudi 9 celovečernih filmov: največji pečat je zagotovo 

vtisnil s trilogijo o Kekcu (Kekec, 1951, prvi slovenski barvni film, zmagovalec v 

kategoriji filmov za mladino festivala v Benetkah; Srečno, Kekec!, 1963, in Kekčeve 

ukane 1968), posnel pa je tudi družinsko komedijo Naš dnevnik, 1961, ki prav tako 

sodi v žanr mladinskega filma. Opazno je zaznamoval ljubljansko AGRFT, in sicer kot 

predavatelj, profesor ter med letoma 1969−1971 tudi kot njen rektor, za svoje 

ustvarjanje in življenjsko delo pa je bil 2002 nagrajen s priznanjem Društva filmskih 

ustvarjalcev Metod Badjura.   

 

Jane Kav čič (Logatec, 10. 9. 1923 – Ljubljana, 20. 3. 2007) je v filmskem svetu 

debitiral 1948 kot pomočnik režiserja Franceta Štiglica, in sicer ravno pri prvem 

domačem zvočnem celovečercu Na svoji zemlji. Velja za našega najizrazitejšega 

ustvarjalca filmov za mlade, v katerih se je na zabaven način loteval problemov in 

tegob odraščajoče mladine: ta žanr je kmalu povsem »posvojil« ter se dokazal tudi 

kot odličen pedagog in usmerjevalec mladih igralcev, podpisal pa se je pod naslednje 

znane naslove: Nevidni bataljon (1967), Sreča na vrvici (1977), Učna leta izumitelja 

Polža (1982), Nobeno Sonce (1984), Maja in vesoljček (1988) ter Nepopisan list 

(2000). Poleg mladinskih je zrežiral tudi 6 celovečernih filmov, vrsto radijskih iger ter 

več obzornikov, dokumentarcev ter reklamnih filmov. Med številnimi priznanji za 

njegovo ustvarjalnost sta najbolj čislani nagrada Metoda Badjura za življenjsko delo 

(2000) ter zlati red za zasluge RS (2005), ki ga je prejel iz rok Janeza Drnovška. 

 

Tugo Štiglic  (Ljubljana, 8. 11. 1946) je že kot desetletnik nastopil v glavni otroški 

vlogi domačega »kultnega« celovečerca Dolina miru, ki ga je režiral njegov oče 

France. Čeprav je po izobrazbi umetnostni zgodovinar, se je tudi Tugo povsem 
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zapisal filmskemu ustvarjanju − sprva z večkrat nagrajenimi dokumentarci in 

kratkometražnimi filmi, štirimi celovečernimi filmi ter se nato uveljavil tudi z otroškimi 

in mladinskimi filmi in televizijskimi nadaljevankami. Prvencu Poletje v školjki (1986), 

pravi domači uspešnici, je čez dve leti sledilo še nadaljevanje, Poletje v školjki II, 

nato pa je posnel še Dvojne počitnice (2001), Pozabljeni zaklad (2001, naslednje leto 

tudi istoimenski film) ter Črni bratje (2010, tega leta tudi istoimenski film) po literarni 

predlogi Franceta Bevka.  

Kratke biografije so povzete po: Silvan Furlan in sod., Filmografija slovenskih 

celovečernih filmov, Slovenski gledališki in filmski muzej, Ljubljana 1994.  

 

Kot že omenjeno, je rdeča nit diplomske naloge podrobnejša študija oz. analiza 

filmov o Kekcu, zato bom najprej predstavil njegovega literarnega očeta, pisatelja 

Josipa Vandota.  
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4. ŽIVLJENJE IN DELO JOSIPA VANDOTA 

 

 

Slika 1: Fotografija Josipa Vandota  

 
Na Vandotovi rojstni hiši v starem mestnem jedru Kranjske Gore (naslov je Podbreg 

27) je spominska tabla z naslednjim zapisom: 

 

Tukaj rodil se je Josip Vandot, 

pisal je knjige za mladi rod. 

Živ ohranili mu bodo spomin 

Kekec in Mojca in Kosobrin. 

 

Življenje slovenskega mladinskega pisatelja Josipa Vandota je mnogo prekmalu 

tragično končala vihra svetovne vojne − julija 1944 je kot civilna žrtev preminil med 

nesrečnim zavezniškim bombardiranjem hrvaške vasice Trnjanske Kute, kamor se je 

skupaj s soprogo, Tržačanko Drago Briščik, hčerko Jelko in z vnukinjo zatekel pred 

okupatorjem. Po vojni je bil pokopan na ljubljanskih Žalah.  

Kranjska Gora, skrivnosten svet in prizorišče njegovih pripovedi za mladino, je njegov 

rojstni kraj, kjer se je januarja 1884 kot deseti izmed dvanajstih otrok (šest deklic in 

šest dečkov) rodil očetu železničarju in mami Roži (domačinka iz Martuljka), ki mu je 

skozi pripovedke kot zvestemu poslušalcu znala vzbuditi ljubezen in zanimanje za 

čudovito domačo pokrajino, njegovo zibelko. »Ker je imel v složnem družinskem 
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življenju najboljši zgled, se je v njem razvil smisel za pravično, pošteno in dobro že v 

rani mladosti, kar je dalo pečat njegovemu življenju in izoblikovalo njegove pretežno 

mlade junake,« je lepo zaznala pisateljica Nada Gaborovič v reviji Ognjišče (2004). V 

otroških letih je bil pastirček in v spominih je zapisal: »To so bili moji najlepši časi, ko 

sem živel kot pastir na planinskem pašniku, strmel v gore in poslušal doma zgodbe o 

pogumnem Kekcu, hudobnem Bedancu in druge storije.« Ko mu je bilo dvanajst let, 

je odšel na gimnazijo v Novo mesto (1896), kjer je bil vseskozi odličnjak, od petega 

razreda tudi pesnik (svoje pesmi je objavljal v otroškem listu Vrtec, pa tudi v Domu in 

svetu). Po maturi je želel oditi na Dunaj študirat medicino, toda starši mu zaradi 

pomanjkanja denarja tega dolgega in dragega študija niso mogli podpreti. Čeprav 

nerad, je postal železniški uslužbenec, vendar se nikoli ni mogel privaditi 

neusmiljenemu železničarskemu redu, še posebno, ker mu ni puščal dovolj časa za 

ustvarjalno delo. Po številnih službenih postajah (Št. Vid ob Glini, Litija, Postojna, 

Trst, Gradec, Sisak, Slatina-Radenci, Pragersko) je leta 1922 zaprosil za predčasno 

upokojitev, da bi se lahko posvetil pisanju. Mladi upokojenec (bilo mu je šele 

osemintrideset let) je upal, da bo s skromno pokojnino, ki jo bodo dopolnjevali 

pisateljski honorarji, preživljal svojo družino, ki jo je bil zasnoval v Trstu. S pisanjem 

planinskih pripovedk se je obenem skozi domišljijo zatekal v svoj gorski svet, 

podoživljal otroštvo in bogastvo materinih pripovedi.  

V gimnaziji je pisal otroške pesmi in črtice (velik vpliv nanj sta imela Oton Župančič in 

Dragotin Kette), ki jih je objavljal (tudi pod psevdonimoma Cvetko Slavin in 

Kranjskogorski) v Domu in svetu ter v mladinskih listih Zvonček, Vrtec in Angelček, 

poznan pa je po daljši mladinski planinski pripovedi s pravljično tematiko, tematiko 

divjih lovcev in pastirskega življenja. Najbolj znana je serija daljših mladinskih 

pripovedi pastirskega življenja o Kekcu, ki so jih mladi bralci kar »požirali« in z 

nestrpnostjo čakali na njihova nadaljevanja. Prva od Kekčevih zgodb, Kekec na hudi 

poti, je izšla leta 1918 v Vrtcu, druga, Kekec na volčji sledi, leta 1922 v Zvončku in 

tretja, Kekec nad samotnim breznom, leta 1924 prav tako v Zvončku. Kekec je ob 

tem tudi »odraščal« − v prvi zgodbi je imel junak osem let, v drugi devet, v tretji pa 

deset. Med 1929 in 1933 je bil Josip Vandot eden najzvestejših sodelavcev kulturne 

revije Odmevi, za katero je pisal kritike, ocene in študije o mladinski (otroški) 

literaturi. V letih 1936 in 1939 je v samozaložbi izdal ponatis pripovedke Kekec na 

hudi poti kot prvo knjigo zbirke Kekec z naših gora in knjigo z naslovom Prerok 
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Muzelj, "povest izpod Špika" (to je tudi edino njegovo delo za odrasle bralce). Napisal 

je še mnogo drugih krajših povesti (brez Kekca): Potovanje naše Jelice, Kocljeva 

osveta, Ob siničjem pogrebu, Sin povodnega moža, Ko je bil ded še mlad, Mihec gre 

v Korotan, Leš v zameni in druge. 

Celotno njegovo delo obsega kakih dvesto petdeset črtic in povesti ter čez dvesto 

pesmi, ki pa bodisi še niso bile objavljene bodisi so raztresene po časnikih in revijah, 

npr. daljša pripoved Begunci (Edinost, 1916). Ves čas pregnanstva je zapisoval vtise 

o trpljenju, ki ga je prestajal skupaj z družino. Precej rokopisov so mu 1941 med 

okupacijo Maribora, kjer je pričakal začetek druge svetovne vojne, zasegli Nemci. 

Zažgali so okrog tri tisoč knjig, med njimi tudi zapiske novih mladinskih povesti, na 

primer četrti del povesti o Kekcu. Ohranili so se le rokopisi pesmi in spomini. Edina 

zbirka poezije Bele noči: gorska romanca, ki jo je izbral in uredil Benjamin Gracer, je 

izšla šele leta 1991. 

Vandota so okupatorji skupaj z družino izselili na Hrvaško, v okolico Slavonskega 

Broda, kjer ga je v vasici Trnjavska Kuta 11. julija 1944 med ponesrečenim napadom 

ubila bomba zavezniškega letala. Kot se je kasneje izkazalo, je bila skupina letal 

namenjena drugam, vendar pa je eno poškodoval protiletalski ogenj nemških enot, 

zato je v sili odvrglo eksplozivni tovor in ta je bil po spletu nesrečnih okoliščin na 

žalost usoden za Kekčevega literarnega očeta. 

»Svet junakov pisatelja Josipa Vandota je svet prešernosti, svetlega zaupanja v 

življenje, spoštovanja do narave in tistih odločilnih vrednot, mimo katerih ne more 

nobena vzgoja in se ne bi smelo razvijati nobeno mlado življenje« (Revija Ognjišče, 

2004). Za časa pisateljevega življenja je izšla ena sama knjiga njegovih zgodb − 

Kekec z naših gora. Vse druge se izšle po letu 1951, ko je začel svojo zmagoslavno 

pot prvi film o Kekcu, ki ga je 1951 posnel Jože Gale. To je bil prvi slovenski 

mladinski celovečerni film, Srečno, Kekec! (1963) pa je bil prvi slovenski barvni film v 

režiji Jožeta Galeta.  

Po Josipu Vandotu se imenujejo ulice v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu ter 

osnovna šola v Kranjski Gori. V Kranjski Gori se je mogoče podati na obhod po 

Vandotovih točkah do parka s kipom Kekca, pisateljeve rojstne hiše ter Liznjekove 

domačije, ki jo upravlja Gornjesavski muzej Jesenice in kjer je v kleti stalna razstava 

o Vandotovem življenju in delu. 

Po junaku Vandotove planinske pripovedke, Kekcu, so poimenovani planinski izleti 
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na Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete v Ljubljani, Kekčeve poti, izleti v knjigi 

Kekčeva potepanja Franja Brgleza in osnovnošolska izletna točka Kekčeva dežela v 

Kranjski Gori (Hladnik, 1981; Revija Ognjišče, 2004). 

 

4.1. Kdo je pravzaprav literarni lik Kekca? 

Jedro Vandotovega mladinskega pisanja je med 1918 in 1924 objavljana serija 

planinskih pripovedi o 8 do 10 let starem pastirčku Kekcu (njegovo pravo ime naj bi 

bilo Mežnarčev − tudi Mežnarčkov − Gregor ali Gregec), vedrem, dobrem in 

pogumnem dečku, sposobnem mnogih junaških dejanj. Med reševanjem svojih 

prijateljev iz rok divjih lovcev, divjih mož in žena je vedno znova ujet, a se z 

zvijačnostjo, s pogumom in pomočjo (prijateljev, dobrih ljudi, tudi zvestega psa) uspe 

rešiti iz težav in celo dobiti od pravljičnega bitja kako čudodelno zdravilo za svoje 

bližnje. 

Ljudsko izročilo je bilo vir pravljičnih motivov Vandotovih povesti (Kekec na hudi poti, 

Kekec na volčji sledi in Kekec nad samotnim breznom), ki so bile natisnjene in 

prevedene v številne jezike, prvo iz trilogije pa je objavil leta 1936 tudi v knjižnem 

izvodu pod naslovom Kekec iz naših gora. Po tej uspešnici je bil 1951 posnet prvi 

slovenski mladinski celovečerec Kekec. Z dvema nadaljevanjema, Srečno, Kekec! 

(1963, prvi slovenski barvni celovečerec) in Kekčeve ukane (1968), je Kekec postal 

nacionalna znamenitost ter prvi domači film, ki je dobil mednarodno nagrado, zlatega 

leva, v kategoriji otroških filmov na Beneškem filmskem festivalu leta 1952. Zanimivo 

je, da je bila režija vseh treh filmov zaupana Jožetu Galetu. Trilogija o Kekcu je bila 

prirejena za slikanico, ob filmih pa sta postali popularni tudi otroški popevki Dobra 

volja je najbolja (Kekec, 1951) Marjana Kozine in Franeta Milčinskega − Ježka (ta 

pesem je naslovna glasbena tema tudi v zadnjem delu trilogije Kekčeve ukane iz 

1968, le da jo je komponist filma Bojan Adamič všečno preobrazil in napravil 

sodobnejšo, vendar je kljub temu ohranil njeno veliko prepoznavnost in priljubljenost) 

ter Kekčeva pesem (Srečno, Kekec, 1963) Marjana Vodopivca in Kajetana Koviča, 

poleg njiju pa sta šli dobro oz. lepo »v uho« ter se v spomin (in srca) generacijam 

prijetno usedli tudi obe Mojčini pesmi. 
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Dobra volja je najbolja  

(avtor besedila je F. Milčinski – Ježek, glasbo pa je napisal Marjan Kozina) 

 

Kaj mi poje ptičica, ptičica sinička, 

dobra volja je najbolja, to si piši za uho, 

mile jere, kisle cmere, z nami vštric ne pojdejo. 

Kaj odmeva mi korak, ko po stezi stopa, 

dobra volja je najbolja, bodi dan na dan vesel, 

smej se, vriskaj, pesmi piskaj, pa lahko boš srečo ujel. 

Kaj mi potok žubori, ko po kamnih skače, 

dobra volja je najbolja, na vsej širni zemlji tej, 

lica rdeča, smeh in sreča to zaklad je, hej, juhej! 

 

Kot zanimivost bi izpostavil precejšnjo, celo malce nenavadno podobnost te 

priljubljene, praktično kar ponarodele in zato brezčasne pesmice z eno izmed 

glasbenih tem v Disneyjevi Pepelki iz 1950, vendar pa to dejstvo nikoli ni postalo 

jabolko spora oz. sploh ni bilo pogosto omenjano ali izpostavljeno. 

 

Kekčeva pesem 

(glasbo je prispeval Marjan Vodopivec, besedilo pa Kajetan Kovič) 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh.  

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Kdor vesele pesmi poje, 

gre po svetu lahkih nog, 

če mu kdo nastavi zanko, 

ga užene v kozji rog. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 
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V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Bistri potok, hitri veter, 

bele zvezde vrh gora, 

gredo z mano tja do konca 

tega širnega sveta. 

 

Jaz pa pojdem in zasejem 

dobro voljo pri ljudeh. 

V eni roki nosim sonce, 

v drugi roki zlati smeh. 

 

Če se vrnemo na pripovedke o Kekcu, pa velja na tem mestu pripomniti, da naj bi se 

Vandot pri svojih delih precej navezoval na ljudsko izročilo ter pravljice svojega 

okoliša, ki naj bi jih živopisno in zelo doživeto naokrog pripovedoval njegov vrstnik in 

sokrajan, »tauzentkunstler« Smerinjek (umetnik, ljudski glasbenik, igralec, rokodelec 

… s pravim imenom Peter Jakelj). O Kekcu, Pehti in Bedancu je napeto pripovedoval 

(menda celo več večerov zapored) tako otrokom kot tudi odraslim, glas o njem pa je 

segel tudi do našega uveljavljenega proučevalca ljudskega izročila in običajev Milka 

Matičevega, ki je Smerinjekove zgodbe vestno beležil v petdesetih in šestdesetih 

letih ter ga kot zanimivega pripovedovalca (ker je uporabljal lokalno narečje, je to 

samemu nastopu pričaralo posebno vznemirljivost, samim zgodbam, opisu junakov 

in dogodkom pa dodalo še dodatno dimenzijo in globino hkrati) povabil tudi v 

televizijsko oddajo Pri naših pravljičarjih. Zanimivo je, da Vandot pripovedk sokrajana 

ni povsem kopiral, marveč jih je ukrojil po svoje (čeprav naj bi ohranil temeljno, 

osnovno zgodbo): dodelal in dodal je osebe, spremenil dogodke in njihov potek  ter 

jih takšne predstavil bralcem. Ti so bili z njimi zadovoljni, Smerinjekov pa menda ne 
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preveč (Dobrovoljc, 2009; Gorenjski glas, 2011, Hladnik, 1981; Šinkovec, 1975; 

Štefan, 1999).   

 
4.2. Kam pravzaprav sodi Vandotov Kekec – v pravlji co ali 

pripovedko?  

 »Vandotova planinska pripovedka je kot umetna pripovedna proza hibridna tvorba, 

opredeljena po eni strani s shemo pravljice, po drugi (zaradi konkretizacije prostora 

in junakov) pa s pripovedko« (Hladnik 1980, 1). 

Dela Josipa Vandota se sicer pojmujejo kot pripovedke, a lahko hkrati v njih zaznamo 

tudi »čudežni prah« pravljic: te so namenjene tako otrokom kot tudi odraslim, so 

brezčasne in pogosto zaplujejo v domišljijski svet na meji možnega in verjetnega, kjer 

je zlo vedno premagano s strani dobrega, obenem pa ponujajo tudi vstop v »časovni 

stroj«, nam z več vidikov približajo različna zgodovinska obdobja ter tako ponujajo 

most do preteklosti – ta pa se ravno v pravljičnem svetu pogosto prepleta s 

fantazijskim svetom in izmišljenimi dogodki v njem.  

 

Nasprotno pa se žanr pripovedi nanaša na resnične dogodke, znane osebe, 

geografsko lokacijo in/ali zgodovinske like. Načeloma je krajše oblike in vsebuje 

poučno jedro, pogosto pa tudi tragičen konec (Stanonik 2008, 154). Poved pogosto 

izhaja iz splošne ljudske predstave nadnaravnega in se opira na osebne izkušnje 

pripovedovalcev. Kljub pogosto izdelani zgodbi in dialogom, ki se pojavijo v 

povedkah, te ne skušajo doseči dovršene notranje logike, ki je prisotna v pravljicah 

(Degh 2011, 82). Struktura pripovedi se razlikuje od strukture pravljic. Idealna 

pripoved sestoji iz uvoda, ene ali več epizod in zaključka. Zasnova zgodbe je lahko 

izražena, pogosto pa je nejasna, saj poudari enega svojih delov, druge pa zanemari. 

Pripoved kot narativna enota in kulturni konstrukt lahko zajema od najmanjše izjave 

do daljših, dodelanih besedil. Tipi variant vključujejo jedrnate izjave, geste, znake, 

osebne izkušnje in poročila (Degh 2001, 102). V pripovedkah se bitja iz onostranstva 

nahajajo blizu ljudi, ki jih lahko srečajo med vsakodnevnimi opravili, v bližini hiše ali v 

okolici vasi. Toda ko se osebe iz pripovedi srečajo z bitji, jih dojemajo kot drugačne, 

postanejo vznemirjene ali se prestrašijo. V pravljicah bitja iz onostranstva domujejo 

odmaknjeno od ljudi in junak se mora podati na pot, da bi jih srečal. Ko se pravljični 

junak sreča z nadnaravnimi bitji, se mu zdi njihov obstoj logičen in ni pretirano 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                          Gašper Ogorelec: diplomsko delo 
 

28 

 

vznemirjen nad njihovim obstojem. V pripovedkah so tako bitja iz onostranstva 

ljudem geografsko blizu in dojemajo jih kot nekaj posebnega. V pravljicah pa so ta 

bitja geografsko daleč, doživljajo jih blizu, skoraj kot vsakodnevne ali normalne (Lüthi 

2011, 5). 

 

Zgodbe o Kekcu po prostorski in časovni umeščenosti zagotovo sodijo k 

pripovedkam, saj opisujejo povsem stvarno okolje, kranjskogorsko hribovje in gore, 

preproste ljudi in otroke pastirce, ki na tem prostoru bivajo oz. se jim dogajajo 

pripetljaji v resničnem času, zgodovinskem obdobju (najverjetneje 

prednapoleonskem). Pa se vrnimo k večnem boju med dobrim in zlim – to pa je 

element ali bolje kar rdeča nit Vandotovih pripovedk o navihancu, kar »Kekčeve 

pripovedke nesporno uvršča med pravljice, kajne! Namreč, naš naslovni junak je z 

odliko (prepletajo se sreča, pogum, iznajdljivost, premetenost, zvijačnost …) kos 

sleherni težavi, za dosego cilja zmore s pesmijo na ustih prehoditi hribe in doline, 

ukani in v kozji rog užene pa še tako strašnega nasprotnika (seveda fizično 

močnejšega, ki pa se mu deček po davidovsko hrabro zoperstavi in ga smelo 

premaga), za kar je tudi pogosto nagrajen s strani poraženca (Pehta mu zaupa 

pravilno uporabo zdravilnih kapljic, Prisank z njim zamenja svoje citre za piščal …).  

Po Lüthiju (2011, 14−16) je razliko med pravljičnim junakom in junakom v pripovedki 

mogoče opaziti pri motivaciji ali vzgibu junaka, da se poda dogodivščini naproti. 

Medtem ko osebe iz pripovedk vodijo notranja čustva, želje in občutki, pravljičnega 

lika naprej ne žene notranji vzgib, temveč zunanje pobude v obliki nasvetov, 

prepovedi in nasprotovanj, težavnih nalog, obljub … Pri Kekcu se ti motivi in vzgibi 

nenehno prepletajo, tako da po tej plati zadostuje pogojem obeh žanrov. Prav tako 

se med pripovedko in pravljico razlikuje tudi odnos protagonista do svojega okolja: v 

prvi se osebi ni potrebno oddaljiti od svojega doma ali vasi, če pa že se, si zaradi 

domotožja želi nazaj, kjer lahko doživi izkušnjo in mu za to ni potrebno oditi na pot. 

Se pa mora zato junak pravljice za dosego tovrstnega cilja podati na največkrat dolgo 

pot, pri tem pa navezanost na rodni kraj ali domače ne igra velike, bistvene vloge.  

V delih o Kekcu (ta so sicer blizu ljudskemu izročilu, vendar pa so navkljub temu 

obravnavana kot avtorsko delo) se sicer srečamo s pridihom čarobnosti, ki pritiče 

pravljicam, a ga je vendarle premalo, da bi prigode Vandotovega mladinskega junaka 

lahko umestili vanje, zato jih upravičeno lahko imamo za pravljične pripovedke. So 
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nekaj posebnega, edinstvenega in si kot takšne zaslužijo, da mladi segajo po njih ter 

jih vsaka generacija odkriva na novo, Kekčeve prigode in njegovo druščino (ter tudi 

»nasprotnika« Bedanca in Pehto) pa vedno znova vzljubijo preko malih ekranov. 

Morda pa bi bil po tolikih letih sedaj že primeren trenutek za nov domač mladinski film 

o pogumnem fantiču, ki »v eni roki nosi sonce, v drugi roki zlati smeh!«  
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5. FILMI O KEKCU 

5.1. Literarno besedilo 

Kekčeve prigode izpod peresa Josipa Vandota so v slovenskem filmskem svetu 

svojevrsten fenomen: z le redkimi izjemami pridejo oz. so prišli v kinodvorane 

navadno filmi, posneti po knjižnih uspešnicah, pri Kekcu pa se je zgodilo ravno 

obratno: po valu navdušenih gledalcev (tako otrok, ki o Kekcu še niso brali in ga niso 

poznali, kot tudi njihovih staršev, ki pa so pred vojno že lahko spremljali njegove 

dogodivščine v revijah za mladino) je zanimanje za Vandotovo mladinsko literaturo o 

tem prisrčnem junaškem dečku skokovito naraslo (svoje so dodali kajpak tudi 

pozitivni odzivi v medijih, najboljša pa je bila »ustna reklama« zadovoljnih 

obiskovalcev kina). In kako tudi ne bi – mnogi bralci so dobesedno hrepeneli po 

domišljijskem svetu neokrnjene narave, v katerem so otroci v svojevrstnih življenjskih 

preizkušnjah in prigodah z dobrim premagovali zlo ter utelešali moralne nauke. 

Zgodbe so se tako nanašale na Kekca, približno desetletnega pogumnega dečka, ki 

se mu v skrivnostnem, skoraj idiličnem gorskem svetu (ki ga pozna kot svoj žep) 

pripetijo najrazličnejše dogodivščine, zaplete in preizkušnje pa vedno znova uspešno 

reši z zvijačo, s preudarnostjo ter premetenostjo, ne pa z močjo mišic: dobrota in 

pravičnost na koncu vedno zmagata. Vendarle pa kritike niso bile le pozitivne: 

Vandotu so očitali, da so vse zgodbe izpeljane po istem kopitu, da so grajene v 

samem bistvu enako – s preveč ponavljajočimi se pripovednimi elementi in opisi 

gorskega sveta, z dolgoveznimi ter za tempo same zgodbe nepotrebnimi dialogi, 

ošvrknili pa so tudi neaktualnost njegovih del, saj naj ne bi bile v duhu časa in 

samega socialnega okolja (nastala so med obema vojnama, umeščena pa so v 

prednapoleonsko obdobje). Pa vendar je bilo pozitivnih odzivov precej več oziroma 

toliko in takšnih, da so filmski ustvarjalci posneli kar tri Kekce. K temu so jih vodili 

enostavnost ter hkrati prepričljivost glavnih likov Vandotovih pripovedk (Kekec, 

Rožle, Tinkara, Bedanec, Pehta, Kosobrin, Mojca …), pravljično okolje ter 

pričakovani zapleti s srečnim koncem (Guzelj, 1973; Šimenc, 1981). 
.  
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5.2. KEKEC (1951) 

 

Slika 2: Reklamni poster za film Kekec (1951) 

 

Leta 1951 je v slovenske kinematografe prišel prvi domači črno-beli film za otroke z 

naslovom Kekec (žanrsko je bil opredeljen kot pustolovsko-pravljični otroški film), ki 

je bil hkrati šele tretji slovenski povojni celovečerni film sploh. Scenarij sta po literarni 

predlogi Kekec nad samotnim breznom Josipa Vandota napisala Jože Gale 

(1913−2004) in Frane Milčinski – Ježek (1914−1988), film pa so prizadevni 

ustvarjalci podjetja Triglav film uspeli dokončati v (za takratne razmere sploh, pa tudi 

za današnje čase) izjemno kratkem času, le v slabih petih mesecih. Pravzaprav bi 

lahko zapisali, da je šlo za čudovito darilo Miklavža, dedka Mraza in Božička hkrati 

našim otrokom, saj so si ga v kinodvoranah lahko ogledali prav v decembrskih dneh 

daljnega 1951. Čeprav so se že predvajali tuji filmi za najmlajše, pa je bila prva 

domača tovrstna produkcija vendarle nekaj posebnega – znano okolje, slovenski 

jezik in naši igralci – slutiti je bilo zgodbo o uspehu. In kako tudi ne: obiski 

kinoprojekcij s Kekcem so bili navdušujoči in najbrž ga v tistem letu in še v dveh 

kasneje ni bilo otroka (da o množici zaključenih predstav za šolajočo se mladež sploh 

ne govorimo) pri nas, ki si v spremstvu staršev ne bi ogledal dogodivščin 

nacionalnega junaka. Mladi gledalci so se precej vživeli v dogajanje na velikem 

platnu ter do zadnjega kadra napeto in z veliko mero razburjenja spremljali živahno 

pustolovščino naslovnega protagonista ter držali pesti zanj, da bi bil kos ogromnemu 

Bedancu. Po tem prvem Kekcu na velikem platnu sta bila pozneje posneta še dva 
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filma iz serije Kekcev, prav tako po Vandotovih »planinskih pripovedkah« (Ekran, 

1981; Mladi svet, 1952; Prosvetni delavec, 1952).  

 
5.2.1. Literarna predloga 

Literarna zgodba pripovedi Kekec nad samotnim breznom (1924) opisuje 

dogodivščine pogumnega Kekca, ki so ga starši poslali na planino pogledat, kako 

tam varuje njihovo živino pastir Mišnjek. Ta posvari Kekca, ki se je ravno namenil 

domov preko doline Mala Pišnica, pred volkodlaki, škrati in divjo mačko s kar 

dvanajstimi glavami in tridesetimi repi, vendar se neustrašni Kekec požvižga za 

svarila. Med prečenjem soteske se nanj požene strašni planinski orel, a ga Kekec 

spretno odžene s svojo okovano palico, vrh katere je gamsov rog. Orel med 

spopadom izgubi pero, ki ga junaški pastirček kot znamenje poguma brž zamenja s 

petelinjim na svojem klobuku. Med potjo naleti Kekec na dobrosrčnega možička 

Kosobrina, ki ga je Bedanec, priseljenec iz tujih krajev, privezal na drevo. Seveda ga 

reši, Kosobrin pa mu zaupa svoje težave s strašnim gozdnim možem, ki ustrahuje 

njega, siroto Meno ter ostale prebivalce gora. Na svoji poti Kekec nato naleti na 

Bedančevo kočo in pod njo spečega divjaka. Ker mu želi malce ponagajati, nanj vrže 

nekaj storžev, to pa Bedanca kajpak raztogoti. Ob vrnitvi domov se Kekec s tem 

pohvali materi, ta pa ga okara, saj z gozdnim možem »ni dobro zobati češenj«, ker 

se mu bo zagotovo maščeval in ga ugrabil. Zaskrbljeni Kekec zato noč prespi na 

seniku, zjutraj pa najde prazno domačijo in zgrožen ugotovi, da je njegovo družino 

odpeljal Bedanec. Urno se odpravi po njihovih sledeh ter res dohiti ugrabitelja in se 

mu ponudi za ujetnika v zameno za svoje bližnje, v kar Bedanec privoli. Zvezani 

Kekec med vzponom visoko v gore prične oponašati sovo, skovikanje pa povsem 

prestraši Bedanca, ki nato dečku zabrusi, da mu ne bo kos − pa čeprav je že slišal, 

da je po srečanjih s Pehto in Prisankom potegnil »debelejši konec«. Kekca priveže 

na drevo, osvoboditi pa ga namerava le, če najde skrivno pot do Kosobrinovega 

domovanja, kamor se je zatekla njegova dekla Mena, in deklo pripelje spet nazaj k 

njemu. Proti večeru se strašnež nekoliko omehča in Kekca odvede v svojo kočo, med 

spanjem pa deček znova oponaša sovo ter Bedanca straši tudi v snu. Po 

nekajdnevnem ujetništvu se Vandotovem protagonistu ponudi priložnost za rešitev, 

med begom pa v soteski uzre Bedanca, ki med ruvanjem pokonča Kosobrina. Kekec 

se povzpne po strmih previsnih stenah, z Menino pomočjo priveže starčkovo truplo 
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za vrv in skupaj ga dvigneta preko skal ter pokopljeta na bližnji planoti. Medtem ko 

Bedanec stika za skrivnim prehodom do Kosobrinove hišice, Meno med gnanjem 

drobnice na pašo napade orel − a na pomoč ji prihiti Kekec in ujedo pokonča. Ker 

gozdni mož ne odneha in ne odneha z lazenjem po soteski okrog njune planote, 

Kekec ob mraku odide v domačo vas po svojega psa Volkca in ga naslednje jutro 

naščuva na Bedanca, ki se po odkritem skrivnem rovu že bliža cilju. Med spopadom 

divjak in zvesti štirinožec omahneta v globel ter izgineta v temnem tolmunu. Kekcu je 

ob izgubi Volkca zelo hudo, še posebej nekaj dni pozneje, ko ga pokoplje in njegov 

grob obda z lepimi belimi kamni. V dolino pa se ne vrne sam – spremljata ga sirota 

Mena ter čreda drobnice, vsi v vasi pa jih lepo sprejmejo. Posebno so veseli vaški 

paglavci, saj ni več Bedanca in jih starši ne bodo več mogli strašiti z njim (Vandot, 

1981). 

 

5.2.2. Filmska zgodba 

Filmska zgodba je tekla nekoliko drugače. Dobri dedek (nabiralec zdravilnih rastlin 

Kosobrin) in hudobni mož (divji lovec Bedanec), kateremu služi deklica Mojca, živita 

na nasprotnih stenah brezna. Ko Mojca potoži Kosobrinu (sreča ga, ko v soteski pri 

potoku po nesreči razbije vrč, s katerim jo je Bedanec poslal po vodo), kako strašni 

divjak grdo ravna z njo, jo ta vzame k sebi, čeprav se boji Bedančevega maščevanja 

(deklici zato zaveže oči, ko se po skrivni poti povzpneta v njegovo idilično 

domovanje). Ta ga res ujame in priveže k drevesu, reši pa ga vesel in pogumen 

deček Kekec. A tudi njega ujame Bedanec. Izpustiti ga namerava le, če bo našel pot 

do Mojce. Kekčev oče in planšar Mišnjak medtem iščeta dečka in v gorah najdeta 

njegovo torbo ter zato sklepata, da ga je orel zrinil v prepad. Ko Bedanec ponovno 

ujame Kosobrina ter ga malce premikasti, ta od strahu omedli. Misleč, da je mrtev, 

Bedanec prestrašen zbeži, Kekec pa med tem časom izvleče Kosobrina z vrvjo čez 

gorsko steno. Starček ob Mojčini skrbi okreva, Kekec pa odkrije skrivni rov do 

soteske ter se domisli zvitega načrta: Bedancu namigne mesto vhoda v skrivni 

prehod do Kosobrinove koče, a mu tam v temi nastavi skovikajočo sovo, ki se je 

divjak zaradi vraževernosti silno boji (kar je Kekcu, ko je bil ta v njegovem ujetništvu, 

tudi sam prostodušno priznal), in svojega psa Volkca. V strahu zbeži in nerodno 

obvisi nad breznom. Kekec ga reši, a le pod pogojem, da bo zapustil te kraje. To tudi 

res stori: zažge svojo kočo in odide. Kekec se zmagoslavno vrne v vas, kjer ga vsi 
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navdušeno pričakajo in slavijo njegovo junaštvo. 

Milčinskemu in Galetu je uspelo med adaptacijo Vandotovega dela sestaviti zanimivo 

kombinacijo, ki sta jo nato uspešno prenesla tudi na filmski trak: preprosta in 

razumljiva zasnova zgodbe, naravno okolje, čar preteklosti, karakterno dobro izdelani 

liki, otroci v glavnih vlogah, zabavni peripetiji s srečnimi konci − vse to in še kanec 

otroške domišljije, ki pušča priprta vrata v fantazijski svet … 

Vir: Gale, Jože. Kekec. Viba film. 1951. 

 

Scenarista same zgodbe v bistvu nista preveč spreminjala; nekoliko sta sicer 

»postarala« samega Kekca (tu nastopa kot 13-letni pogumnež), večinoma pa sta 

povzela poglavitne dogodke in jih razporedila v skladu z dramaturškimi zakonitostmi 

filma, a v drugačnem vrstnem redu. Izpustila sta dolgovezne opise, samogovore in 

neučinkovite dialoge, ki so za samo zgradbo filma nepotrebni. V scenariju je 

izpuščeno celotno drugo poglavje literarne zgodbe, v kateri Bedanec išče Kekca v 

vasi in namesto njega odpelje njegove domače; v filmu namreč ujame Kekca kmalu 

potem, ko mu ta ponagaja s češarki in se norčuje iz njega. Scenarista sta napravila 

še dvoje pomembnih posegov v življenjski usodi Kosobrina in Bedanca: Kosobrinovo 

smrt sta spremenila v navidezno smrt oz. nezavest, Bedanec pa med napadom 

Volkca pade v prepad in obvisi na rogovili štora. Reši ga Kekec, a šele potem, ko mu 

Bedanec skesano obljubi, da bo odšel v druge kraje. Zaradi teh sprememb sta 

morala scenarista preurediti zaključek Vandotove zgodbe: v filmu se vrne Kekec sam 

s svojim Volkcem v vas, medtem ko Mojca in Kosobrin ostaneta v gorah. V scenariju 

zasledimo tudi nekaj primerov, da je pripoved spremenjena v dogodek, npr. kako 

Kosobrin odpelje siroto Mojco na svoj dom. V scenariju pa se pojavi tudi oseba, ki je 

v Vandotovi zgodbi Kekec nad samotnim breznom ni, to je Rožle iz povesti Kekec na 

volčji sledi, pa tudi siroto Meno sta scenarista preimenovala v Mojco, ki je prav tako iz 

Vandotove zgodbe, v kateri nastopa Rožle. V filmski zgodbi so dodani še nekateri 

prizori: vsi začetni prizori (prepir in pretep med otroci na vasi, pogovor o Bedancu in 

večerja na Kekčevem domu) do odhoda Kekca v gore, prizori iz življenja na vasi, 

praznovanje vaščanov, prihod pastirja Mišnjeka v vas, kako oče in Mišnjek iščeta 

Kekca in številni prizori z živalmi. Pomembna sestavina filmske zgodbe so tudi 

besedila pesmi, ki jih v literarni zgodbi ni zaslediti (Ekran; 1981).  
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5.2.3. Liki v filmu in izbira igralcev 

 

KEKEC:  približno trinajstletni vesel, pogumen in optimizma poln deček, priljubljen 

mali vaški junak, ki se domiselno reši iz vsake težave ter je vedno in povsod 

pripravljen vsakomur priskočiti na pomoč. 

 

ROŽLE:  strahopeten, suhljat, neodločen, malce počasnejše pameti … skratka, pravo 

nasprotje sovrstnika Kekca, s katerim pa ne tekmuje, marveč goji do njega prijateljski 

odnos in je pravzaprav čisto »fejst« fant. 

 

KOSOBRIN:  precej pravljičen (pravzaprav bi lahko bil gorski škrat) in »kot kruh 

dober« starček, učenjak zlatega srca, ki nikomur ne bi storil ničesar žalega in je 

nenehno zatopljen v nabiranje zdravilnih zeli, njegov edini strah (včasih že kar 

pretiran) in skrb hkrati pa predstavlja Bedanec. 

 

BEDANEC:  ogromen, divji gozdni mož grozljivega videza (»roke kot loparja, oči kot 

dva ognja in dolga črna brada«, ga je opisal Kekec v eni od scen v filmu) − kot bi 

prišel naravnost iz pravljice ter zato idealen za plašenje otrok), za katerega nihče ne 

ve, od kod se je vzel in kdo pravzaprav je (kar pa pravzaprav sploh ni tako zelo 

pomembno za gledalce); preplaši ga le (in že) sovino skovikanje, kar Kekec 

premeteno izkoristi in ga kot David Goljata z zvijačo »užene v kozji rog« ter prežene 

iz idilične pokrajine. Da bi bil videti ogromnejši, je imel zato France Presetnik kot 

filmski Bedanec obute impresivne in unikatne cokle primitivnega videza z dodanim, 

skoraj 10 cm debelim podplatom; po videnem se mu je ta poteza posrečeno 

obrestovala oz. je zagotovo pripomogla k še bolj živi ter polnejši interpretaciji 

strašnega gozdnega moža. 

 

MOJCA:  mila, mirna, malce zadržana ter za svoja leta kar preveč odrasla in preresna 

deklica. V filmski zgodbi ji je umrla mati, zato je šla po svetu in srečala Bedanca, ta 

pa jo je odpeljal s seboj oz. vzel k sebi, kjer mu mora služiti. Želi si le, da bi nekdo z 

njo lepo ravnal (Mladi svet, 1952; Prosvetni delavec,1952).  

Poleg razpoložljivih virov sem v opis predstavitev omenjenih likov dodal tudi svoje 

mnenje oz. videnje filmskih vlog v prvem Kekcu. 
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Scenarista Jože Gale in Frane Milčinski − Ježek (sam je odigral vlogo Kosobrina) sta 

značaje literarnih junakovi premišljeno izbrusila ter dodelala in jih tako na filmskem 

platnu še bolj približala otroški domišljiji, s tem pa slovenski prvenec za otroke 

naredila verjeten, a še vedno vsaj kanec fantazijski, privlačen ter zanimiv vsem 

generacijam.  

Zagotovo pa bi si posebno poglavje zaslužili otroški igralci – že z odraslimi je 

potrebno znati (včasih tudi v »rokavicah«) ter jih pravilno voditi in usmerjati, kaj šele z 

mladimi. Le nekaj režiserjev pri nas se je sploh spustilo v zelo zahteven žanr 

otroškega oz. mladinskega filma in vsem tudi ni uspelo. Ne le poznati zakonitosti 

filma, imeti je potrebno tudi poseben občutek za »ujeti pravi trenutek«, poznati je 

potrebno psihologijo otroka ter se nenehno prilagajati situacijam (pa tudi 

individualnim sposobnostim, nihajočemu razpoloženju in celo »muham« otrok), 

večkrat in večinoma tudi nepredvidljivim (Glas, 1973; Ekran, 1981). 

Za vloge v »Kekcu« se je potegovalo kar okrog 6000 šolarjev (šlo je za do tedaj 

največjo tovrstno vseslovensko »akcijo«), v ožji izbor pa se jih je nato skozi sito 

poskusnih snemanj določenih kadrov uvrstila stoterica bolj ali manj talentiranih za 

igro, vsekakor pa primernih vsaj po videzu in značajskih potezah. In kako (ter 

predvsem koga) je na koncu po tehtnem premisleku izbrala snemalna ekipa? Kekca 

je odigral Matija Barl, Mojco Zdenka Logar, Kekčevo sestrico Tinkaro je upodobila 

Alenka Lobnikar, strahopetnega a prisrčnega Rožleta pa Jože Mlakar. Mladi igralci 

so bili pravih let (9−12 let), vsem je bila to prva filmska vloga in, zanimivo, prav vsi so 

bili Ljubljančani oz. iz njene bližnje okolice. Seveda so ob njih zaigrali tudi odrasli, 

poklicni igralci, naši priznani dramski umetniki, vendar o njih kdaj drugič. Pripomnimo, 

da se nihče izmed naštetih mladih igralcev kasneje ni odločil za profesionalno 

igralsko kariero, marveč so se vsi posvetili drugim poklicem. Slava in popularnost, ki 

ju je prinesel prvi slovenski mladinski celovečerec, sta se jih seveda dotaknili ter jih 

še nekaj časa spremljali, vendar pa jih nista zaslepili (Slovenski poročevalec, 1951; 

Slovenski poročevalec, 1952). 

 

5.2.4.  Snemanje filma 

 
Arhitekt Tone Mlakar, scenograf filmske upodobitve dogodivščin Vandotovega 
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knjižnega junaka, je bil pred zelo težko, a hkrati zanimivo nalogo: poiskati je moral 

idealno in skoraj pravljično alpsko dolino z vsem kar sodi zraven (panoramski razgled 

na vršace ter neokrnjeno naravo, tipična arhitektura hiš in njihova razporeditev v vasi, 

izpostavitev etnografskih značilnosti …), obenem pa sama prizorišča snemanja 

napraviti čim dostopnejša snemalni in igralski ekipi. V scenariju so bili predvideni le 

lepi, sončni dnevi, zato je moral v obzir vzeti tudi to – kot tudi zahtevo, naj bo film 

končan čim prej, sredstva zanj (stal je pribl. 4 milijone takratnih dinarjev) pa so bila 

seveda omejena ter strogo namenska. Scenograf se je po tehtnem razmisleku in 

posvetovanju z režiserjem Jožetom Galetom zato odločil, da skoraj polovico kadrov 

posname v studiju (stroški so bili sicer visoki, vendar pa si številna produkcijska ekipa 

ni mogla privoščiti slabega vremena na prostem, pa tudi zvokovna obdelava je bila 

ob tedanji tehnični opremi precej neprimerna za snemanje na prostem, saj je okoliški 

hrup nenehno motil in kvaril zvočni zapis), zato so scenski delavci zavihali rokave ter 

v dvorani ljubljanskega Telovadnega društva Partizan iz Trnovega zgradili (uporabili 

so tone in tone mavca, lepenke, lesa, skalovja, zelenja in rastja …) resnično imenitno 

repliko Kosobrinove soteske z živahnim potokom vred, za ostale notranje prizore pa 

so uporabili ter predrugačili tedanji ustvarjalni atelje, Cerkev svetega Jožefa v 

Ljubljani. Svojevrstna »dodana vrednost« so bile tudi miniaturne makete 

Bedančevega domovanja in skalnatega okolja z rastjem, ki so se obnesle zlasti pri 

posnetkih od daleč ter pri približevanju oz. zumiranju kamere – šlo je v prvi vrsti za 

nadomestek sodobnejših snemalnih naprav (ki jih pri nas seveda še ni bilo v izobilju), 

obenem pa je ob upoštevanju črno-bele tehnike teh nekaj majhnih, a vešče ter 

predvsem natančno izdelanih maket povsem prepričljivo služilo svojemu namenu (ter 

tako tudi pocenilo in časovno skrajšalo samo produkcijo filma).  

Zunanje prizore je kamera zabeležila v vasici Gozd pri Tržiču, v Trenti, v Preddvoru, 

pod slapom Peričnik ter v sami neposredni okolici Kranjske Gore. Tu velja izpostaviti 

precej drzno, a zelo praktično Mlakarjevo zamisel, da zavoljo nezadovoljive podobe 

Kekčeve vasi (hiše in gospodarska poslopja različnih stilov na snemalni lokaciji niso 

predstavljala želene podobe idilične doline) postavi v bližnjem Martuljku kar kulise. 

Te so po njegovem natančnem preučevanju arhitekturnih značilnosti tako realistično 

izdelali, da med ogledom filma nihče niti posumil ni o pristnosti ter verodostojnosti 

tega odročnega alpskega zaselka (snemalna ekipa ga je pomenljivo poimenovala kar 

Mlaka). Tako izdelano provizorično vasico so kmalu po koncu snemanja podrli, s tem 
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pa razočarali številne male in velike oboževalce samega filma in Vandotovega 

pravljičnega sveta, saj so še nekaj let trumoma drli v Kranjsko Goro ter po okoliških 

vaseh (žal) zaman iskali »obljubljeno« Kekčevo deželo (Glas, 1973; Mladi svet, 1952; 

Prosvetni delavec, 1952; Slovenski poročevalec, 1952).   

 

5.2.5. Kritike 

Po Šimencu (1983, 38−40) je film Kekec je kljub močnim posegom v literarni tekst 

ohranil bistvo Vandotove zgodbe, z njo pa tudi pomanjkljivosti, zaradi katerih so 

nekatere osebe (npr. Bedanec in Kosobrin) prešibko opredeljene ali blede (Kekčevi 

starši, vaščani), nekatere zgodbene sestavine pa med seboj premalo vzročno 

povezane, tako da si otroci med gledanjem filma večkrat niso mogli odgovoriti na svoj 

»zakaj«. Opazke so letele na predolge in celo moteče pevske vložke, čeprav je bila 

filmska glasba skladatelja Marjana Kozine precej pohvaljena, ne pa tudi Mojčina 

pesem, ki naj bi bila preveč podobna sodobni popevki, povrh vsega pa tudi slabo 

sinhronizirana, isto pomanjkljivost pa so očitali tudi Kekčevi pesmi. Strokovnjake za 

tonsko tehniko je povrh vsega motila tudi slaba zvočna obdelava filma, saj so 

pogovori med igralci ponekod nerazločni, sliko pa bi se menda dalo narediti tudi 

boljšo. Našli so se tudi tisti, ki so zmajevali z glavo nad preveč poudarjeno »folkloro« 

(kar naj bi mladim gledalcem iz mestnega okolja ter zlasti iz drugih republik 

Jugoslavije pa tudi tujemu občinstvu predstavljalo znatne težave pri vživljanju v samo 

zgodbo) v obliki pokrival, oblačil, običajev (skupna večerja družine, praznovanje 

godu), notranjosti in opreme hiš ter preveč poudarjeno »turistično razglednico« 

neokrnjene narave oz. zelo (če ne že kar preveč) idealiziranega prizorišča samega 

dogajanja. »Kost za glodanje« se je ponudila tudi poznavalcem narečij, saj pristni 

gorenjščini kajpak ni bilo mesta v filmu, je pa zato v njem slišati kar nekaj 

»negorenjskih« naglasov in izgovarjav. Laikom pa ni ušlo, da se je Kosobrinova 

podoba od kadra do kadra kar opazno spreminjala, zato je bila očitkov deležna celo 

mask.- So pa zato kar deževale pohvale na račun prepričljive scenografije Toneta 

Mlakarja. Glede na to, da je šlo za prvi slovenski film, v katerem so imeli otroci kot 

igralci nosilno vlogo, je kritika »nastavila zrcalo« tudi njihovi igri: nosilci vlog naj ne bi 

bili izbrani najbolj posrečeno, zlasti Kekec je bojda deloval preveč »leseno«, Mojca 

pa premalo živahno. Pohvale sta požela všečna in zelo vživeta interpretacija Tinkare 

ter prepričljivost zelo naravnega Rožleta . 
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Domači mojstri sedme umetnosti so takrat film ocenili kot zelo gledljiv ter žanru 

primeren, kot njegovo največjo pomanjkljivost pa so izpostavili nerazumen ter 

premalo dodelan prehod iz mitološkega sveta v realnost (zanimivo je, da so literarni 

kritiki nekaj podobnega že nekaj desetletij poprej očitali Vandotovim planinskim 

pripovedkam), zaradi česar se gledalci ne morejo docela vživeti v film ter ga po 

samem ogledu tudi ne dovolj kakovostno podoživeti. Zato filma ne doživljamo kot 

pripovedko, ampak kot realistično zgodbo z dodanimi gledališkimi vložki. Najbrž pa je 

zmagal in še zmaguje Kekec pri mladih gledalcih (film so pedagogi priporočili mladini 

med šestim in štirinajstim letom, staršem pa svetovali, naj otrokom pred ogledom 

preberejo literarno delo ter tako primerno uvedejo mladež v filmsko zgodbo oz. jo na 

ta način nadgradijo) s svojo odkritosrčnostjo, ki je morda še najlepše izražena v 

prizoru, ko se Rožle in Tinkara pogovarjata o izgubljenem Kekcu. Zaradi te 

prisrčnosti je film Kekec še danes tako zelo živ in »zimzelen«, vedno znova pa ga na 

novo odkrivajo ter vzljubijo nove in nove generacije najmlajših. Naj dodam, da je prav 

on prvi slovenski mednarodno nagrajen celovečerec – na 16. beneškem festivalu 

1952 je namreč v kategoriji mladinskih filmov osvojil zlatega leva, prvo nagrado ter je 

nato v distribuciji našel pot do številnih mladih gledalcev širom sveta in tako še 

dandanes velja za po vsej verjetnosti najuspešnejši slovenski filmski izvozni izdelek 

(Šimenc,  1996; Štefančič, 2005). 

Osebno menim, da je Kekec za tisti čas prišel kot naročen: za veliko večino 

gledalcev (ne le otrok) je bil njegov ogled zagotovo nekaj posebnega in 

nepozabnega, saj je šlo vendarle za enega prvih domačih (tretji povojni) 

celovečercev, bil pa je tudi pa še zvočen. Pustimo ob strani dejstvo, da je bil posnet 

po literarni predlogi (ki je šele po predvajanju znova »oživela« ter zbudila zanimanje 

za Vandotovo izročilo) – že samo to, da glede na družbenopolitične razmere film ni 

opisoval tematike NOB, marveč otroškega junaka in njegove dogodivščine, je bilo 

nekaj zares posebnega (in nenavadnega). Film ima seveda marsikatero 

pomanjkljivost (kdor si ga bo ogledal doma, utegne biti precej nejevoljen zaradi 

nenehnega nastavljanja jakosti zvoka – tonska obdelava je resnično njegova velika 

hiba), na trenutke delujejo posamezni prizori celo kot Chaplinova burleska ter pastir 

Mišjek kot komik Buster Keaton (čeprav nekaj stavkov vendarle izgovori) … Vendar 

pa moramo na Kekca gledati z distance, vsaj časovne (več kot 60 let je minilo od 

premiere), in v tej luči pritrditi vsem tistim, ki so v njem videli povsem korekten in zelo 
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gledljiv domač celovečerec s prvim in čisto pravim slovenskim akcijskim junakom. 

Glede na obiskanost kinodvoran ter medijski odziv ni bilo dvoma – zvezda je bila 

rojena!  

Po Šimencu (1981, 54) je Branimir Tuma, takratni komercialni direktor Triglav filma, 

za silno priljubljenost filma »okrivil« izvrstne odnose med snemalno ekipo in seveda 

tudi odlične ustvarjalne pogoje. Hkrati je izpostavil še dejavnike, ki so dodali vsak 

svoj kamenček v mozaik Kekčeve zgodbe o uspehu: posrečena izbira igralcev, 

preprosti in dopadljivi liki, zmaga dobrega nad zlim, razumljiva zasnova zgodbe, svež 

režijski pristop Jožeta Galeta ter ne nazadnje zaupanje in vero v odlično zastavljen 

ter voden projekt, ki je tako postal večen. Lahko bi dejali, da zaradi prisrčnosti in 

otroške iskrenosti (ta je najbolj odkrita in nepopačena v kadru, ko se Tinka in Rožle 

pogovarjata o Kekcu, ki naj bi se izgubil) tudi resnično brezčasen.  

 
5.2.6. Podatki o filmu »Kekec« (1951) 

Režiser: Gale Jože,  

scenarista: Gale Jože, Milčinski Frane, 

avtor literarne predloge: Vandot Josip, 

literarna predloga: Kekec nad samotnim breznom, 

direktor fotografije: Marinček Ivan,  

snemalca: Tušar Žaro, Sedej Marjan, 

komponist: Kozina Marjan,  

izvajalec glasbe: Orkester slovenske filharmonije, 

pevec: Tozon Tomaž, 

scenograf: Mlakar Tone, 

kostumograf: Šubic Ive, 

tonski mojster: Kham Franc, 

montažer: Marinček Ivan, 

masker: Tekavec Berta, 

asistent režiserja: Adamič Ernest, 

igralci:  

Barl Matija (Kekec), 

Milčinski Frane (Kosobrin), 

Presetnik France (Bedanec), 
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Logar Zdenka (Mojca), 

Sancin Modest (Mišjek), 

Potokar Lojze (Oče), 

Levstik Vida (Mati), 

Lobnikar Alenka (Tinka), 

Mlakar Jože (Rožle), 

tehni čni podatki: 35 mm, c/b, standard, 

dolžina: 2491 m, 120 min, 

datum: 18.12.1951, 

produkcija: Triglav film, Ljubljana, 

direktor filma: Povh Dušan, 

distribucija: Viba film, Ljubljana, 

premierno število gledalcev: 62.855. 

 

Vir:  Silvan Furlan in sod., Filmografija slovenskih celovečernih filmov, Slovenski 

gledališki in filmski muzej, Ljubljana 1994, str. 26.  

 

5.3. SREČNO, KEKEC! (1963) 

 

Slika 3: Reklamni poster za film Srečno, Kekec! (1963) 

  

5.3.1. Literarna predloga 

Leta 1963, pravljičnih dvanajst let torej po prvencu o neustrašnem alpskem junaku, 

smo dobili drug film iz trilogije o Kekcu – tokrat z naslovom Srečno, Kekec! Tudi ta je 
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bil posnet po Vandotovi literarni predlogi, pripovedki Kekec na volčji sledi (1922), v 

slovensko filmsko zgodovino pa je zapisan kot prvi slovenski barvni celovečerec 

(scenarij zanj je prispeval Ivan Ribič (1920−1982)). Pripovedka Kekec na volčji sledi 

opisuje Kekčevo službovanje med poletjem pri kmetu Korošcu v Rovtah, kjer sta 

doma strahopetni Rožle in slepa Mojca, brat in sestra. Mati Vandotovega junaka 

pošlje služiti z namenom, da se kaj novega nauči, Kekec pa noč pred odhodom 

sestrico Tinko uspe prestrašiti z zgodbama o hudobni Pehti, ki že vrsto let ugrablja 

deklice, ter o strašnem zmaju, ki prebiva v gorah. Naslednji dan mu tik pred Rovtami 

pot prekriža Rožle, ki prišleka ni nič kaj vesel in se vanj zakadi – zboji se namreč, da 

bo moral od doma zavoljo njega tudi sam, vendar v mikastenju ni kos Kekcu. Ob tem 

se pojavi tudi slepa Mojca, ki se je skrivala v grmovju in skupaj odidejo na kmetijo. Pri 

Koroščevih doma beseda nanese na Pehto, a se je Kekec prav nič ne boji – še več, 

o njej skuje celo pesmico. Po nekaj dneh nove službe mu Mojca med pogovorom 

zaupa, da revica še nikdar ni videla ne staršev in ne belih gora, kar našega junaka ne 

pusti ravnodušnega, saj mu je deklica všeč. Odločen, da ji pomaga povrniti vid, 

sklene oditi k vili Škrlatici ali pa k divjemu možu Prisanku, da mu bosta pokazala, kje 

raste zdravilno zelišče. Skrivnostna Pehta (v teh krajih naj bi bivala že vrsto let) 

medtem na pašniku preseneti Mojco, ki nabira gorske cvetlice in jo pod pretvezo, da 

ji bo nabrala sladkih jagod, odvede s seboj ter jo zapre v svojo gorsko kočo »tam za 

Akom«, ki jo čuva njen zvesti volk. Pehta, ki ji je zelo všeč Mojčino čudovito petje, bi 

sicer rada pomagala deklici in jo ozdravila, vendar za to njeno plemenito odločitev 

nihče ne ve. Starši in vaščani so po treh dneh neuspešnega iskanja prepričani, da je 

deklica zaradi slepote zabredla v gorski potok in utonila, vendar pa Kekec ne obupa 

in z Rožletom še naprej poizvedujeta za Mojco. Njun trud je poplačan, ko zaslišita 

Mojčino prepevanje, kar ju pripelje do skrite lope na robu travnika. Kekec se odpravi 

proti njej, Rožleta pa je preveč strah in le od daleč opazuje vse skupaj. Deklica je v 

koči sama, saj je Pehta zaposlena z iskanjem belega cveta, zdravilne rože za 

Mojčino slepoto, to pa izkoristi Kekec, osvobodi Mojco in jo popelje domov. Pehta se 

kmalu vrne, ugotovi da je nekdo osvobodil Mojco ter zaloti Rožleta, ki se prestrašen 

potika po bližnjem gozdu in ta ji vse izda, Pehta pa jezna pošlje svojega volka po 

Kekčevi sledi. Vandotov junak ponoči iz vasi prežene krvoločnega zalezovalca ter se 

zjutraj pogumno sam odpravi v hribe po čudežni lek za Mojco, a ga z volkovo 

pomočjo ujame Pehta, ki v strahu pred maščevanjem vaščanov zažge svojo kočo, v 
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spremstvu zvestega ji kosmatinca pa žene Kekca v svoje drugo, prav tako skrivno 

domovanje »pod belimi gorami«. Kekec med bivanjem pri njej (moral bi jo 

kratkočasiti) opazi, da Pehta tam skriva tako iskano zdravilo za Mojčino slepoto 

(svojemu volku je z njim zacelila otečeno oko, zato sklepa, da utegne pomagati tudi 

Mojci). Uspe ji izmakniti stekleničko s čudežnimi kapljicami, med pobegom pa s seboj 

zvabi tudi svojega stražarja – Pehtinega volka, ki se je nanj navezal. Zmagoslavno se 

vrne v dolino, Mojca pa spregleda že čez nekaj dni, potem ko ji mati premaže oči s 

čudežnim zdravilom. Razjarjena Pehta zažge tudi svoje drugo bivališče, kočo pod 

Špikom, in poražena odide v druge kraje (Furlan, Nedić, & Vrdlovec, 2011; Šimenc, 

1983; Vandot, 1981).  

 
 

5.3.2. Filmska zgodba 

Omenjena Vandotova planinska pripovedka je na poti do svoje filmske realizacije 

doživela več predelav. Najprej je scenarist Ivan Ribič pripravil filmsko zgodbo za 

mladinski film, ki naj bi bil zvest posnetek literarne predloge. Ribič je sprva ohranil 

vse osebe in njihova imena, potek zgodbe pa je vendarle nekoliko predrugačil oz. 

skrajšal, a vendarle prevzel znaten del Vandotovih dialogov. V nadaljnji predelavi 

scenarija je k sodelovanju pritegnil režiserja Jožeta Galeta, s katerim sta filmsko 

zgodbo občutno skrajšala ter predrugačila, zlasti dolgovezen uvodni del do 

Kekčevega prihoda v Rovte k Skalarjevim (namesto h Koroščevim, kot je bilo prvotno 

zapisano v literarni predlogi) in ugrabitev Mojce. Spremenila sta zaporedje dogodkov, 

zgodbi pa dala okvir, v katerem berač pospremi Kekca na pot z voščilom: »Srečno, 

Kekec!«, ki je nato postalo tudi sam naslov filma. Tudi obširne dialoge sta scenarista 

minimalizirala in spremenila, zgodbi pa dodala tudi zaplet, ki ga v Vandotovi verziji ni: 

Pehta (ki je sicer že prej hotela ozdraviti Mojčino slepoto, vendar sta ji to namero 

nehote preprečila Rožle in Kekec, ko sta iz njenega ujetništva rešila Mojco – resnici 

na ljubo jo Kekec reši sam, saj Rožle njegov podvig strahoma opazuje iz varne 

razdalje) zaluča stekleničko s čudežnim zdravilom, ki jo ima okrog vratu, v prepad, 

Kekec pa kasneje po vrvi spleza ponjo in jo z veliko sreče nedotaknjeno reši iz 

globeli. Ko Pehta to ugotovi, v jezi nanj naščuva zvestega volka, a ji ta odpove 

poslušnost in se postavi Kekcu v bran. V sicer na prvi pogled zlobni in »nečloveški« 

Pehti se ob tem razkrije globoko skrita topla plat in dobrosrčnost, saj požrtvovalnemu 
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dečku razkrije, kako naj pravilno uporabi kapljice, da se Mojci povrne vid (le tri v 

vsako oko). Tudi prizori v drugem Pehtinem jamskem domovanju so obsežnejši ter 

dodani, saj se oko kamere precej detajlno zadržuje v skrivnostni kuhinji, pravljičnem 

laboratoriju, v katerem Pehta vari in »čara« zelišča (Ekran, 1981; film Srečno, 

Kekec!, 1963).  

 
5.3.3. Liki v filmu in izbira igralcev 

 
Če se je v prvem Kekcu vse vrtelo okrog Kekca in Bedanca, pa je v filmskem 

nadaljevanju vloga »negativca« pripadla Pehti. Ta je prikazana kot neustrašna, 

fizično krepka, srhljivega videza in predvsem zlobna, (vaškim otrrokom zbuja že 

samo misel nanjo pravi strah in trepet, saj naj bi ponoči ugrabljala otroke, njen volk 

pa naj bi bil celo ljudožer). Bi lahko bila čarovnica v otroški domišljiji? Morda, saj je 

njeno skrivno bivališče natrpano s številnimi nenavadnimi pripomočki (stekleničke, 

škatlice, ognjišče, raznovrstno posodje …), zelišči, tekočinami ter kupi bukev kar 

odkrito napeljuje na njeno izobraženost in razgledanost, ob tem pa je pri rokovanju z 

vsem omenjenim tudi zelo spretna – ve, kaj dela ter kako se »streže rečem«. Po 

ugrabitvi Mojce (ki ji v sicer resda neprostovoljnem ujetništvu ni hudega) vendarle 

prične razkrivati svojo človeško toplino in kazati bolj priljuden obraz; za pravzaprav 

pozitiven lik pa se izkaže na koncu, ko Kekcu razodene pravi odmerek zdravilnih 

kapljic, ki naj bi Mojci povrnile vid. A pojavi se vprašanje, če se je Pehta resnično 

tako drastično spreobrnila?  Glede na to, da do takrat njej poslušen volk prestopi na 

Kekčevo stran in zarenči nanjo, je v njej vendarle ostalo še nekaj nadnaravnega, kar 

jo ohranja v vlogi antagonistke − kot nasprotje Kekčevi absolutni dobroti.  

Kekec je prikazan kot poudarjeno pozitiven lik: delaven in marljiv (služit gre h kmetu v 

Rovte), nič in nihče ga ne vrže iz tira, na »zalogi« pa ima polno malho zvijač ter 

premore dovolj poguma, da je kos vsakršnim izzivom in neprilikam. Imenitno igra na 

orglice (v literarni predlogi na citre, ki jih je z divjim možem Prisankom zamenjal za 

svojo piščal) in s tem v dobro voljo spravi med bivanjem pri njej tudi Pehto. 

Rožle je strahopeten, a pripravljen pomagati svojemu vzorniku Kekcu – skoraj bi se 

že izkazal in pomagal Kekcu rešiti Mojco iz Pehtinega ujetništva, a je bil strah 

močnejši in večji. Je poštenjak in pozitiven, premore pa tudi bujno domišljijo.  

Sami igralci oz. njihova izbira je zagotovo tema, ki dopušča številne interpretacije in 
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zaključke: kolikor gledalcev, toliko kritik – kar je všeč nekomu, drugemu ni in seveda 

obratno. Kdor si je drugega Kekca ogledal (naj velja to za odrasle gledalce), se bo 

zagotovo strinjal, da je nosilna vloga filma pripadla (čeprav ji sicer ni bila namenjena) 

Pehti, ki jo je vešče (s številnimi lastnostmi, ki jo prikažejo kot preprosto in povsem 

»človeško« osebo) ter zelo prepričljivo odigrala Ruša Bojc. Mladi igralci (Velimir 

Gjurin kot navihani Kekec, Blanka Florjanc v vlogi mile Mojce ter Martin Mele kot 

malce mevžasti Rožle) so se sicer resda prikupili občinstvu z neposrednostjo in 

otroško naivnostjo, navkljub temu pa so nekateri kritiki našli pomanjkljivosti, ki so se 

nanašale na Galetovo domnevno neposrečeno izbiro otrok v glavnih vlogah. V filmu 

so se pojavili tudi nekateri naši priznani mojstri dramske umetnosti (poleg že 

omenjene Ruše Bojc tudi Bert Sotlar kot oče Korošec, Marija Goršič kot njegova 

žena in Stane Sever v vlogi berača – slednji je prisoten le v uvodnem ter zaključnem 

prizoru), ki imajo stransko vlogo (vendarle so bili v prvem planu otroški liki), vseeno 

pa so svoje vloge odigrali prepričljivo. Seveda pa ne moremo izpustiti volka: v 

pripovedki je prikazan kot srhljiva volčja zver z dolgimi ostrimi zobmi, ki slepo uboga 

vsak Pehtin migljaj ter zlahka raztrga človeka. Tudi ta živalski lik bi lahko ustvarjalci 

mnogo bolje izkoristili ter prikazali, saj se gledalci niso niti zdrznili ob pogledu na 

nemškega ovčarja povprečnega (še zdaleč ne grozljivega in krvoločnega) videza, ki 

je nekajkrat zarenčal in zalajal, kaj več pa ne (Ekran, 1964; Naši razgledi,1963; 

Sodobnost, 1964). 

Poleg razpoložljivih virov sem v opis in predstavitev omenjenih likov v filmu dodal tudi 

svoje mnenje oz. svoje videnje filmskih vlog po ogledu drugega Kekca.    

 

5.3.4. Kritike 

Po Šimencu (1996, 96−98) kritika filmu ni bila več tako naklonjena kot prvemu filmu o 

Kekcu. Pohvalila je lepe posnetke slovenskega gorskega sveta v barvah, prisrčnost 

otrok v filmu, prizore z živalmi, opozorila na nedramatičnost in dolgoveznost skromne 

zgodbe, predvsem pa na etično problematičnost filma, ki se kaže v hudi moralni hibi 

glavnega junaka – v njegovi brezobzirnosti (Kekec z zvijačo ugrabi Mojco, spelje psa 

in ukrade zdravilo). Slovenska kritika nad filmom ni bila navdušena: ocenila ga je kot 

povprečno in nekoliko nostalgično delo. 

Nadaljevanje uspešnice (resda šele po dvanajstih letih) je imelo kar lepo popotnico in 

velike možnosti, da v več pogledih nadgradi slovitega predhodnika. Uspešno pot naj 
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bi tlakovala uveljavljena ekipa, vključno z režiserjem Jožetom Galetom in 

scenaristom Ivanom Ribičem, ne smemo in ne moremo pa tudi mimo dejstva, da je 

Srečno, Kekec tudi pomemben mejnik v slovenski filmski zgodovini – posnet je bil kot 

prvi slovenski barvni celovečerec. Gledalci, kritiki in mediji so ga že nestrpno 

pričakovali ter si, razumljivo, od njega tudi veliko obetali. A nadaljevanja pogosto (in 

skoraj praviloma) ne dosežejo (kaj šele presežejo) uspeha prvenca oz. izvirnika, kar 

se je izkazalo tudi v praksi oz. ko je omenjeni film prišel v kinematografe. Udarne 

kritike so takoj izpostavile skoraj identične hibe kot pri prvem Kekcu – večina filma naj 

bi delovala kot zelo stilizirana turistična razglednica (sicer resda barvna, z nekaj 

zares čudovitimi posnetki) v stilu »pozdrav s slovenskih gora«, lokalni »etnografski« 

pridih pa je bil preveč očiten. Samo dogajanje v filmski zgodbi, ki se odvija prepočasi, 

ni ravno preveč napeto in razburljivo, še največ pa so si mladi gledalci obetali od lika 

Pehte (bila naj bi že na prvi pogled in od prvega kadra dalje vse najgrozljivejše, kar si 

predstavlja otroška domišljija – pa seveda ni bilo tako: bolj je podobna osamljeni 

vračarici, ki si sicer želi sprejetosti s strani »navadnih« ljudi iz doline, a je pri svojih 

dejanjih nerazumljena ter zato tudi odrinjena od družbe). Sama zgodba (po mojem 

mnenju je scenografsko nedodelana in kar malo preveč enostavna) bi lahko tekla tudi 

drugače (ob upoštevanju likov, ki v filmu nastopajo); zdi se, da so ustvarjalci v veliki 

želji po čim večji »akciji« vpletli v film preveč in hkrati premalo dogajanja ter ob tem 

nehote zanemarili posamezne elemente zgodbe, ki bi se jih dalo bolj premišljeno 

razviti in vplesti v filmsko zgodbo. Lahko bi torej rekli, da je drugi Kekec poln 

kvantitete, opazno manj pa kvalitete – vsaj kar se tiče predhodnika. S filmom niso bili 

zadovoljni ne kritiki in ne zahtevnejši gledalci, najbrž pa ne povsem niti ciljna publika 

− mladi obiskovalci kina. Prav njim pa bi moralo biti namenjeno globlje sporočilo filma 

oz. njegova etično-moralna vzgojna nota, ki je ob podrobnejšem ogledu prešibka 

oziroma ni to kar bi morala biti (Delo, 1963; Naši razgledi, 1964).  

Namreč: film se resda konča s srečnim koncem in slavospevom Kekcu, ki pa je Pehti 

(prikazana sprva kot negativka, a se skozi zgodbo izkaže, da je v svojem bistvu 

neškodljiva in celo dobronamerna) na račun zmage dobrega nad zlim pravzaprav 

storil krivico. Na nenavaden način je želela pomagati, a je bila po spletu okoliščin 

zato kaznovana (v strahu pred vaščani zažge svojo skrito kolibo, umakne se v še 

odročnejše bivališče, do tedaj zvesti ji štirinožec ji odpove poslušnost in postane 

vdan Kekcu, izgubi še zadnji adut – steklenično s čudežnim zvarkom) in zato 
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razočarana nad človeško nehvaležnostjo, kot je razkrila Kekcu v enem izmed 

prizorov, nazadnje zapusti negostoljubno okolje in odide iz teh krajev neznano kam. 

Lahko bi dejali, da film cilja na dostikrat kruto življenjsko dejstvo, da zmagovalec dobi 

vse. Menim, da se ob ogledu filma marsikdo postavi (vsaj delno) tudi na Pehtino 

stran. Zanimivo − v sklepnem prizoru berač, navdušen nad Kekčevo pozitivno 

energijo, dobro voljo in pogumom, mladega junaka pobara: »Sem slišal, da si tudi 

samo Pehto ugnal?!« Kekec pa mu prostodušno odvrne: »Saj Pehta ni tako napak!« 

Tu izpostavljam, da se Kekec v uvodu filma pohvali Skalarjevim, da že po očeh 

prepozna dobre in slabe ljudi. Kako je torej mogoče, da že ob prvem (ali vsaj 

drugem, tretjem …) srečanju s Pehto ni prepoznal njene dobrote ali bolje, človeške 

topline pod hladnim in nekoliko strašljivim zunanjim videzom? Je torej mogoče, da je 

naslovni junak Vandotove pripovedi (vsaj tokrat) dominiral spričo svoje udarne pesmi 

(»… v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh!«), otroške samozavesti ter 

brezkompromisnosti? Menim, da je. In to celo brez slabe vesti, ki bi se najbrž morala 

(morda se pa je) vzbuditi pri mladih gledalcih, kadar boj ni pošten oz. so prizadeti 

ranljivejši in šibkejši, manj všečni in skratka – drugačni. Toda, ali je potemtakem 

Srečno, Kekec! slab, morda celo neprimeren film? Čeprav je bila namera filma 

gotovo prikazati Kekca kot pozitiven lik, je po mojem mnenju vendarlenedodelan in v 

svoji sporočilnosti mladim precej površen, kar se po desetletjih tudi izkaže (v vseh 

tem času se je marsikaj spremenilo, tudi družba, prioritete, človekovo zavedanje in 

razmišljanje …). Druga možnost bi bila, da je že takrat v vizionarsko  spretno prikazal 

in precej v samo bistvo zadel prav tako neusmiljeni dejstvi »gorje premaganim« ter 

»dobrota je sirota«.  

A to je tema za drugo raziskavo. Sklenimo drugi del trilogije z mislijo, da ima film 

Srečno, Kekec! v slovenski filmografiji prav posebno mesto: je le prvi slovenski barvni 

celovečerec (Delo, 1963; Ekran, 1964; Sodobnost, 1964).  

 
5.3.5. Podatki o filmu Sre čno, Kekec! (1963) 

 
Režiser: Gale Jože, 

scenarist: Ribič Ivan, 

avtor literarne predloge: Vandot Josip, 

literarna predloga: Kekec na volčji sledi, 
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direktor fotografije: Marinček Ivan, 

snemalec: Belec Ivo, 

komponist: Vodopivec Marjan, 

izvajalec glasbe: Orkester RTV Ljubljana, 

avtor besedila: Kovič Kajetan, 

scenograf: Ferenček Mirko, 

kostumograf: Stupic Marlenka, 

tonski mojster: Kokove Herman, 

montažer: Peršin Darinka, 

masker: Meglič Berta, 

asistent režiserja: Ahačič Draga, 

igralci: 

Gjurin Velimir (Kekec), 

Florjanc Blanka (Mojca), 

Mele Martin (Rožle), 

Bojc Ruša (Pehta), 

Sotlar Bert (Oče), 

Goršič Marija (Mati), 

Sever Stane (Berač), 

tehni čni podatki 35 mm, barvni, widescreen, 

dolžina 2180 m, 79 min, 

datum 20.11.1963, 

produkcija Viba film, Ljubljana, 

direktor filma Povh Dušan, 

distribucija Viba film, Ljubljana, 

premierno število gledalcev 75.835. 

 

Vir:  Silvan Furlan in sod., Filmografija slovenskih celovečernih filmov, Slovenski 
gledališki in filmski muzej, Ljubljana 1994, str. 76.  
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5.4. KEKČEVE UKANE (1968) 

 

Slika 4: Reklamni poster za film Kekčeve ukane (1968) 

 

5.4.1. Literarna predloga 

Zadnji film iz Kekčeve trilogije z naslovom Kekčeve ukane (1968) sicer nima 

konkretne literarne predloge, saj je scenarist Ivan Ribič dramaturško zasnovo 

omenjenega filma (sprva je imel delovni naslov Bedančeva past) zasnoval na novo, a 

vendarle v duhu prejšnjih dveh Kekcev, tako da tretji del ni napovedoval kakšnih 

bistvenih sprememb in je bil scenarij podrejen tipični zasnovi s srečnim koncem 

(Štefančič, 2005). 

 

5.4.2. Liki v filmu in zbira igralcev  

V zadnjem delu trilogije nastopajo literarni liki, znani že iz prvega in drugega filma o 

Kekcu, ki jih ni potrebno znova posebej predstavljati: družbi Rožleta, Mojce, Bedanca 

in seveda Kekca je scenarist Ivan Ribič dodal še novinca na filmskem platnu, 

Vitranca in Brinceljna (ki ju zasledimo v Vandotovi pripovedki Popotovanje naše 

Jelice ter njenem nadaljevanju Kocljeva osveta – obe deli sta izhajali v delih oz. 

nadaljevanjih v Zvončku med 1925 in 1927). 

Jože Zupan je Vitranca odigral kot sivolasega asketa častitljive starosti z dolgo belo 

brado, ki že na prvi pogled deluje zamišljeno in umirjeno, pretehtanih besed. 

Predstavlja varuha alpske favne in flore, absolutno avtoriteto idiličnega visokogorja, 

čigar zakone in postave se spoštuje brez ugovarjanja. Drugi novinec, Brincelj, pa je 

simpatičen gozdni možic (zaradi manjše, morda celo pritlikave postave in škratovskih 
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oblačil ter nenavadnega pokrivala precej spominja na palčka), ki je neizmerno 

navezan na naravo. Zaradi Bedančevega krivolova ter njegovega neobzirnega 

odnosa do nature ter ljudi je osebno prizadet, zato se mu postavi po robu. Žarek 

upanja zanj posije, ko se Bedanca loti vrli Kekec, ki ga občuduje in mu tudi po svojih 

močeh pomaga pregnati hudobneža. Kot zanimivost naj dodam, da se je režiser Gale 

pri upodobitvi Brinceljna sprva nagibal k temu, da bi živahnega škrata odigral otrok 

(seveda bi ga s pomočjo maskerjev umetno postarali ter glas naknadno 

sinhronizirali), nato pa je prizore posnel z Miloradom Radovićem, odraslim igralcem 

majhne postave.  

Otroške »standardne« vloge je Jože Gale zaupal Zlatku Krasniču (Kekec), Jasni 

Krofak (Mojca) ter Borisu Ivanovskemu (Rožle), strašnega Bedanca pa je interpretiral 

Polde Bibič (Delo, 1969; Ekran, 1981; Mladina, 1968). 

Poleg omenjenih virov sem v opis in predstavitev omenjenih likov v filmu dodal tudi 

svoje mnenje oz. svoje videnje filmskih vlog po ogledu tretjega Kekca.    

 

5.4.3. Filmska zgodba 

Scenarist Ivan Ribič je zadnji del trilogije zastavil takole: ogromni divji lovec Bedanec 

po gorah brez usmiljenja strelja divjad in kopiči odrte kože, ki mu bodo prinesle 

bogastvo. Njegovo početje pride na uho varuhu gora Vitrancu, ki brezčutnega 

krivolovca pokliče na zagovor v podzemno jamo, a se ta za opozorilo avtoritativne 

staroste ne zmeni ter nadaljuje nedopustno morijo. Brincelj, ljubitelj narave (danes bi 

mu rekli goreč ekolog) in igranja na piščal, ki je prisostvoval Vitrančevemu 

moralnemu nauku, skuša živali obvarovati pred pohlepnežem, zato po gozdu razdira 

pasti in iz zank rešuje ubogo divjad. Ko to ugotovi Bedanec, se malemu gozdnemu 

škratu ne obeta nič dobrega – strašni hudobnež ga namreč pričaka pred njegovo 

kočico, mu očita tudi, »da ga je zatožil Vitrancu«, ter mu požge domovanje, razbije 

steklene posode z zdravilnimi pripravki, ga dene v vrečo in odnese v svojo kolibo. 

Dogajanje izza grmovja prestrašeno opazujeta pastirca Mojca in Rožle, ki ima po tem 

doživetju pravo fobijo pred Bedancem, saj se mu njegova podoba skozi film večkrat 

prikazuje v mislih. Kekec seveda ne bi bil Kekec, če se ne bi postavil na Brinceljnovo 

stran ter k »reševalni akciji« pritegnil tudi strahopetnega Rožleta. Na poti po gorskih 

stezah med prečenjem melišča zdrsneta po ledu v globel, a pristaneta v mehkem 

snegu, ob tem pa zaslišita odmeve puškinega poka, ki ju vodijo proti koči divjega 
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lovca. Kar skozi streho se po vrvi spustita v njegovo domovanje ter izpod stropa 

viseče kletke že skorajda osvobodita simpatičnega škrata, ko ju zaloti Bedanec – v 

njegovem ujetništvu pristane še Rožle, Kekec pa se mu izmuzne. Ker dečkov ni in ni 

nazaj, se Mojca odpravi čez goro po pomoč k Vitrancu ter zgreši Kekca, ki se 

medtem vrne ter najde zaklenjen pastirski stan. Spomni se na obljubo, ki jo je dal 

sestrici Tinki, da bo pomagal Rožletu, če ga ujame Bedanec, zato vzame pot pod 

noge. Premeten kot je, z oponašanjem srnjaka zvabi hudobneža v gozd, kjer ta 

neučakan med lovom bos zabrede v veliko mravljišče in se vrne v bajto ves v 

skelečih bolečinah. V ujetništvu mora Rožle čistiti kočo, Brincelj pa z igranjem na 

piščal zabavati divjaka, ki se mu ob njegovih vižah med preštevanjem odrtih kož (»ko 

bo postrelil vso divjad, se bo skril za devetimi gorami, kjer ga tudi Vitranc ne najde«) 

utrne še ena ideja o dobrem zaslužku: škrata bo vodil s seboj v dolino, kjer bo zalo 

napravljen igral na veselicah. Rožle bi pobiral denar, sam pa gosposko oblečen 

dirigiral ter mastno služil. Mojca medtem tava po strminah, mlada osirotela srnica pa 

jo vodi do modrečeve jame, kjer se deklica izčrpana od dolge poti zgrudi, Vitrancu pa 

je v trenutku vse jasno in takoj ve, kaj se godi v hribih. Bedanec se napoti izkopati 

veliko jamo, past za medveda, njegovo odsotnost pa izkoristi korajžni protagonist 

filma in se skozi dimnik po vrvi spusti pred presenečena prijatelja. Maščevanje je 

seveda sladko: Bedanca, ki po napornem delu drema, presenetijo s hrupnim in 

ušesom nič kaj prijetnim igranjem na piščali in orglice, kar ga vznejevolji in jeznega 

požene v dir za njimi. A njegov korak je kratek, saj »kdor drugemu jamo koplje, sam 

vanjo pade«. Nemočni krivolovec v pasti jadikuje ter milo prosi za pomoč, toda… 

Druščini mora skesan poprej dati svojo besedo, da ne bo več preganjal pastirjev v 

hribih, prenehal bo z lovom, Brinclju pa bo postavil novo hišico. Seveda obljubi ter 

radosten sprejme ponujeno pomoč − smrekovo deblo, po katerem zleze na prostost. 

Tu pa se situacija zaostri: »A norca se boste delal' iz mene?!«, ga zasrbijo pesti – 

toda pogum mu vzame Vitrančeva postava (ob njem stoji Mojca, ki radostno plane v 

objem dečkoma), ki ga uzre pred seboj in ki je vse videl in slišal obljubljeno. 

Zaprepadenemu Bedancu zabiča, da mora dano besedo držati. Film se zaključi z 

udarno Kekčevo pesmijo in s kadroma, v katerih poklapani divji mož teše in gradi 

Brinclju nov domek, Vitranc pa z visokogorske pečine kleno in ponosno zre v daljavo 

(in kljubuje času). 

Vir: Gale, Jože. Kekčeve ukane. Viba film. 1968. 
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5.4.4. Kritika  

Glede na dejstvo, da se je že v tretje spoprijel z dokaj nehvaležnim projektom, s 

Kekcem, svojevrstnim režijskim dvoreznim mečem, je najbrž Jože Gale sklenil 

unovčiti vse adute, ki jih je ponujal tovrsten projekt: prepoznavnost in priljubljenost 

samega glavnega junaka (zaradi prejšnjih dveh filmov), všečnost žanra (ciljno publiko 

je imel praktično že zagotovljeno), prepoznavno in zato domačno okolje filmskega 

dogajanja (neokrnjena idiličnost slovenskih gora), ob tem pa se je lahko zanašal tudi 

na podporo dobro podkovanih in uveljavljenih sodelavcev (pri trilogiji o Kekcu sicer ni 

vedno sodelovala identična ekipa, vseeno pa je bil s soustvarjalci dobro utečena 

zasedba) ter (glede na razmere) najboljšo možno tehnično opremo pri nas. 

Izpostavimo še Galetov izostren občutek za delo z mladimi ter velik smisel za ta žanr, 

naj pa ne bo odveč tudi razmišljanje, da je bil Jože Gale z vsakim izmed Kekcev v 

nečem prvi oz. je z njim izstopal ter postavljal »letvico višje«: 1951 je bil prvi  

slovenski mladinski film, 1963 smo tako dobili prvi domači barvni celovečerec, pri 

tistem iz 1968 pa so njegovi snemalci kot prvi pri nas uporabili kontrolirano 

približevanje in oddaljevanje kamere, t. i. zoom (Ekran, 1981; Mladina, 1968).  

Filmov v šestdesetih letih nismo snemali ravno pogosto, zato je bil nov iz žanra 

mladinskih celovečercev zelo dobrodošel – to pa lahko štejemo Galetu v velik plus. 

Ker občinstvo po petih letih od prejšnjega Kekca od tretjega dela ni pričakovalo 

preveč (v nasprotju z medijskim pompom ter ne ravno prizanesljivo kritiko stroke ob 

drugem delu), Gale tudi ni preveč kompliciral in eksperimentiral z že uveljavljeno 

formo in je Kekčeve ukane posnel korektno, scenografsko predvidljivo ter predvsem 

všečno najštevilčnejšemu občinstvu pri nas – mladim in otrokom, kar mu je zagotovo 

tudi uspelo. Kritiki so bili tokrat filmu bolj naklonjeni in so večinoma pohvalili videno, 

nekaj pripomb pa je vseeno letelo na (tudi po mojem mnenju) preštevilne posnetke 

narave, vremenskih pojavov in živalstva (s skupnimi močmi na nek način pripomorejo 

k zmagoslavju Kekčeve druščine nad silnim Bedancem, neprijateljem nature).  

Po videnem bi dejal, da je bila tokratna ekipa igralcev izbrana še najbolj posrečeno in 

je »oddajala« tudi prepričljivo energijo, skupaj pa tvorila dopadljiv ter prijetno gledljiv 

»gozdni ansambel«. Kekec in Rožle sta bila zelo prepričljiva, zlasti slednjemu je 

vloga imenitno uspela, izpostavil pa bi tudi Brinceljna, novinca v filmih o Kekcu, ki mu 

je Milorad Radović vdahnil ogromno živahnosti in igrivosti. Menim, da bi Mojci 

ustvarjalci filma lahko namenili nekoliko večjo vlogo oz. poudarili njen lik, precej 
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neizkoriščen pa je ostal tudi sam Vitranc v sicer profesionalni drži dramskega igralca 

Jožeta Zupana. Polde Bibič je kot pohlepni divji lovec natanko takšen, kakršnega bi 

si tudi predstavljali in hoteli videti na platnu.  

Čeprav je brez prave literarne podlage, film sam po sebi vsebinsko ni zahteven. 

Lahko bi rekli, da je na trenutke celo malce dolgočasen, saj mu zmanjka nekaj 

dinamike, ki je tudi sicer izvrstna in razgibana glasbena tema izpod peresa Bojana 

Adamiča (ta je mojstrsko moderniziral in popestril skladateljsko stvaritev Marjana 

Kozine iz prvega Kekca) ne zmore povsem zadovoljivo nadomestiti. Čeprav so filmi o 

Kekcu mišljeni za mladino tja do 15. ali 16. leta, pa vsaj ta zadnji bržkone sodi (vsaj 

po mojem občutku) k otroškemu žanru (Delo, 1969, Ekran, 1981; Mladina, 1968).  

Ko sem se na začetku diplomskega dela spraševal o umeščenosti Vandotovih del v 

pravljični svet ali svet pripovedk, je sklepni del trilogije dober približek temu vprašanju 

– in odgovoru hkrati: ponuja nam to, v kar želimo verjeti.   

 

5.4.5. Podatki o filmu »Kek čeve ukane (1963) 

Režiser: Gale Jože, 

scenarist: Ribič Ivan, 

avtor literarne predloge: Vandot Josip, 

avtor adaptacije: Gale Jože, 

direktor fotografije: Vavpotič Rudi, 

snemalec: Belec Ivo, 

komponist: Adamič Bojan, 

avtor besedila: Milčinski Frane, 

naslov pesmi: Kekčeva pesem, 

scenograf: Matul Niko, 

kostumograf: Jarc Mija, 

tonski mojster: Kokove Herman, 

montažer: Peršin Darinka, 

masker: Meglic Berta 

asistent režiserja: Ljubič Milan, Tory Iztok, 

fotograf: Pfeifer Marjan, 

igralci: 

Krasnič Zlatko (Kekec), 
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Krofak Jasna (Mojca), 

Ivanovski Boris (Rožle), 

Podobnikar Fanika (Tinkara), 

Zupan Jože (Vitranc), 

Bibič Polde (Bedanec), 

Radovič Milorad (Brincelj), 

tehni čni podatki: 35 mm, barvni, widescreen, 

dolžina: 2150 m, 78 min, 

datum: 23.12.1968, 

produkcija: Viba film, Ljubljana, 

direktor filma: Struna Ljubo, 

distribucija: Viba film, Ljubljana, 

premierno število gledalcev: 40.319. 

 

Vir:  Silvan Furlan in sod., Filmografija slovenskih celovečernih filmov, Slovenski 

gledališki in filmski muzej, Ljubljana 1994, str. 76.  

 

 

5.5. SKLEPNA MISEL O KEK ČEVI TRILOGIJI 

Po Šimencu (1996: 94−96) je filmska upodobitev Vandotovih zgodb o Kekcu  sprožila 

precej protislovnih kritik in hkrati ustvarila pri slovenskem občinstvu nekakšen vzorec 

za mladinski (otroški) film, ki doslej še ni bil presežen toliko, da bi filmski Kekci kljub 

raznim ugovorom in pomislekom utonili v pozabo. Občinstvo in kritika pogosto 

obtožujeta ustvarjalce, da izrabljajo popularna literarna dela in torej ponudijo gledalcu 

nekaj, kar je že znano, in tisto nekaj je tudi toliko privlačno, da (največkrat) polni 

kinodvorane. Filmi o Kekcih pa so odigrali v naši kulturi drugačno vlogo: Vandotovo 

literaturo so napravili popularno, saj so se po premieri prvega filma o Kekcu (1951) 

začele vrstiti dokaj številne knjižne izdaje (in prevodi) Kekčevih zgodb. Te literature 

povojni rod ni poznal in mu tudi ni bila dostopna, saj je v knjižni obliki pred vojno izšlo 

samo eno Vandotovo delo (Kekec z naših gora, 1936),vsa druga pa so ostala 

raztresena v reviji Zvonček (Kekec na hudi poti, 1918, Kekec na volčji sledi, 1922, 

Kekec nad samotnim breznom, 1924, Romanje naše Jelice, 1925, in Kocljeva 

osveta, 1925/26 in 1926/27). Pri prvih dveh filmih o Kekcu gre za bolj ali manj 
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spretne transpozicije literarnih zgodb v filmski medij. Najzvestejši so bili ustvarjalci 

literarnemu izvirniku pri prvem filmu, pri drugem so izbrali že svobodnejšo pot, 

scenarist tretjega filma pa je dal svoji ustvarjalni domišljiji prosto pot, vendar v mejah 

Vandotovega pisateljskega sveta. Za prvi film o Kekcu pa moramo trditi, da je bil 

režiser Jože Gale kljub vsem ugovorom umetniško močnejši kot avtor literarnega 

dela, zato je bil Kekec tudi edini zgled v zgodovini slovenskega filma, da je film 

prekosil literarno delo, po katerem je bil posnet. 
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6. ZAKLJU ČEK 

V diplomskem delu sem obravnaval medsebojno povezanost literarnih predlog 

slovenskega mladinskega pisatelja Josipa Vandota o Kekcu ter njihovih adaptacijah 

na filmsko platno, ki so skozi trilogijo režiserja Jožeta Galeta postale brezčasne ter 

tako ostajajo svojevrsten temelj slovenskega otroškega in mladinskega filma.    

V uvodnem delu sem predstavil zgodovine filmske umetnosti na slovenskem ter 

slovenski film. V nadaljevanju sem opredelil pojem mladinskega filma kot žanr in 

njegovo stanje ter status pri nas, ob tem pa s pomočjo tabel izpostavil nekaj najbolj 

odmevnih domačih mladinskih celovečercev, ki so nastali na osnovi literarnih predlog 

in njihovih režiserjev.  Jedro diplomskega dela so pripovedke pisatelja Josipa 

Vandota, po katerih so bili (zaenkrat?) posneti trije domači filmi (Kekec, 1951, 

Srečno, Kekec!, 1963 ter Kekčeve ukane, 1968) režiserja Jožeta Galeta. Vandotove 

literarne predloge sem s pomočjo različnih pogledov avtorjev filmske literature 

primerjal s filmskimi upodobitvami ter poiskal in izpostavil njihove skupne značilnosti, 

podobnosti in razlike - s tem sem odgovoril na vprašanja, zastavljena v uvodu 

diplomskega dela, odgovore pa strnil v naslednje razmišljanje: 

filmski ustvarjalci so si v primeru Kekca vzeli kar precej ustvarjalne svobode, vseeno 

pa uspeli posneti všečne, povsem korektne in predvsem brezčasne celovečerce z 

mladinsko tematiko s Kekcem v glavni vlogi. Literarne predloge so morali scenaristi 

za potrebe filmske umetnosti seveda predrugačiti in modernizirati, zato zgodba na 

platnu ni mogla biti povsem identična Vandotovim pripovedkam. Vendarle pa tudi 

nisem zasledil večjih, predvsem pa motečih  odstopanj -  filmski čas in prostor se 

glede vsebine v veliki meri navezujeta na literarnega, se pa v nekaterih posameznih 

primerih vendarle ločita, zlasti zaradi dodajanja ali izpuščanja vrstnega reda 

dogodkov. Prav tako so literarne osebe značajsko zelo identične filmskim likom, se 

pa zato kakšna doda ali pojavi iz druge zgodbe (kot je bilo to v primeru filma Kekčeve 

ukane s Brinceljnom in Vitrancom ali v filmu Kekec z Rožletom). Po prebranih 

Vandotovih Kekcih in večkrat ogledanih filmih o tem junaškem navihanem pastirčku 

sem mnenja, da je sporočilo tako literarnih del kot tudi vseh treh domačih mladinskih 

oz. otroških filmov s Kekcem v glavni vlogi polno optimizma, vedrine in poguma. 

Znova in znova. Pa naj zaključim po Kekčevo: »Dobra volja je najbolja – juhej!!« 
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