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POVZETEK 

V diplomski nalogi predstavljam vprašanje preživljanja prostega časa skozi različne teoretične 

vidike ter s pomočjo zgodbe, ustvarjene v tehniki animiranega filma. Diplomska naloga je 

sestavljena iz kratkega animiranega filma z naslovom Čas ter teoretičnega dela, ki je sestavljen 

iz dveh delov. 

V teoretičnem delu se z družbenega vidika (psihološkega, sociološkega in filozofskega) 

dotaknem vprašanja časa in preživljanja prostega časa ter ju postavim v širši okvir. S pomočjo 

različnih avtorjev opišem družbo, v kateri živimo danes in se sprašujem o kvantiteti in kvaliteti 

časa, ki ga preživimo. Čas razdelim na dva dela, in sicer na delo ter prosti čas, s pomočjo teorije 

pa skušam razumeti, komu oz. čemu namenjamo čas. Pri razumevanju preživljanja časa se 

oprem tudi na teorijo Karla Marxa, v kateri igra delo osrednjo vlogo. Prav tako opišem, kaj se 

je s prostim časom dogajalo skozi zgodovino ter poudarim vpliv tehnologije v današnji družbi. 

Govorim tudi o položaju otrok in mladih danes.  

Drugi del teoretičnega dela pa se nanaša na poglavja o animaciji in animiranem filmu. Tu 

govorim o vrstah animiranja, o tehnikah animacije, osredotočim se predvsem na stop-motion 

animacijo ter govorim o zametkih in zgodovini animacije. Izpostavim pomen in vlogo 

animacije in animiranja pri vzgojno-izobraževalnem delu ter povem, kakšno vlogo imajo pri 

tem otroci in mladi.  

V raziskovalnem delu diplomske naloge opišem proces izdelave animiranega filma, nalogo pa 

zaključim z lastno refleksijo o izdelavi animiranega filma ter o vsebini teoretičnega dela.  

Čas je družbeno pogojen pojem, ki je abstrakten tako za otroke kot tudi za odrasle ter zajema 

veliko različnih perspektiv, ki so med seboj močno povezane. Zato je pomembno, da se o času 

sprašujemo in o njem razmišljamo, kajti ravno razmišljanje nam odpira oči. Sploh danes je čas 

zelo dragocen, zato je kvaliteta časa in stvari, ki jih počnemo, še toliko pomembnejša.  

Z animacijo oživimo določen predmet, podobo, risbo ter jim damo nek drug pomen in ustvarimo 

neko novo zgodbo. Z animiranim filmom pa lahko dobro povežemo umetnost, praktično znanje 

ter določeno družbeno vsebino. S pomočjo kratkega animiranega filma se lahko poglobimo v 

družben problem, ki nam z raziskovanjem postavlja nova in nova vprašanja, naša naloga pa je, 

da iščemo odgovore.  

Animacija in animirani film igrata v vzgojno-izobraževalnem delu velik pomen, tako s 

praktičnega kot z izobraževalnega vidika. Z zadnjega se preko vsebine filma z otroki ter 



 
 

mladimi pogovarjamo, iščemo skupne rešitve, izražamo mnenja, izpostavljamo kritično 

mišljenje, otroci pa s tem postajajo samozavestnejši. Film predstavlja idealno sredstvo za učenje 

vrednot, predstavlja pa tudi umetniško zvrst, s pomočjo katere lahko otrok začne graditi na 

pozitivnem odnosu do drugih umetniških zvrsti. S praktičnega vidika pa otroci ter mladi skozi 

ustvarjanje animacij razvijajo ustvarjalne sposobnosti, čut za estetiko, krepi se njihovo 

sodelovanje, komunikacija ter iskanje skupnega cilja. Najpomembnejše pa je zadovoljstvo, ki 

ga posameznik občuti ob končanem animiranem filmu.  

Ustvarjalnost, ki igra osrednjo vlogo v procesu izdelave filma, saj te žene h končnemu produktu, 

je pri tem ključna, zato bi ustvarjalni proces, torej izdelavo animiranega filma, prilagodili tudi 

za vrtec. Pomembna pa ne bi bila samo izdelava, ampak tudi predstavitev animiranega filma 

drugim, s čimer bi se navdušenje nad to umetniško zvrstjo nadaljevalo. 

KLJUČNE BESEDE: animirani film, čas, mladi, otrok, sodobna družba, stop-motion 

animacija. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The dissertation presents the issue of spending free time through various theoretical aspects and 

with the help of a story created in the technique of animated film. The thesis consists of a short 

animated film titled Time, and two theoretical parts.  

The theoretical part of the thesis provides a broader context on the issue of time and leisure 

from the societal point of view (psychological, sociological and philosophical). Works of 

various different authors help describe the society in which we live and provide the framework 

for questioning the quantity and quality of time that we spend. For the purpose of this thesis, 

the notion of time is split into two parts, namely leisure and work. With the help of theoretical 

works we try to pinpoint to whom or what we dedicate most of our time. In understanding the 

value of spending time, in which work plays the central role, we draw on Karl Marx’s theory. 

The thesis also endeavors to describe how the perception of time and the use of it changed 

throughout history, and highlights the impact of technology on today’s society. We also touch 

on the position of children and youth today. 

The second theoretical part of the thesis refers to the chapters on animation and animated films. 

In this part we discuss different types of animation styles, its beginnings and history, and 

animation techniques with a focus on stop-motion animation. The importance and the function 

of animation itself and its position in the educational system is emphasized alongside the role 

of children and young adults in it.  

The research part of the thesis describes the process of creating an animated film and the 

author's reflection on the process and the content of theoretical work. 

Time is a socially conditioned concept that is abstract for both children and adults and 

encompasses many different perspectives that are strongly intertwined. Therefore it is crucial 

that we ponder and question what time is, because contemplation broadens our perspective. 

Time is especially precious in the present day and that is why the quality of the time we use, 

and what we decide to spend it on, is all the more important. 

Animation can bring a certain object, image, drawing to life, giving them new meaning and 

creating new narratives. Animated film can help us connect art, practical knowledge and certain 

social content. With its help, we can delve into social problems, the research of which can give 

rise to even more questions, and our task is to search for answers. 



 
 

Animation and animated film play a strong role in educational work, both from a practical and 

educational perspective. The educational aspect of animation highlights the content and helps 

us communicate with children and young people, allowing them to search for common 

solutions, voice opinions, express critical thinking; by gaining these faculties the children 

become more confident. Animated film is an ideal tool for learning values, but it is also an 

artistic genre that allows a child to start building a positive attitude towards other arts. The 

practical aspect allows children and young people to develop their creative abilities, a sense of 

aesthetics, cooperation, communication and the search for a common goal through the creation 

of animation. But arguably the most important part remains the feeling of satisfaction that 

accompanies a finished animated film.  

Creativity, which plays the central role in the process of filmmaking, as it drives the individual 

towards the final product, is a crucial skill; therefore the creative process, i.e. the production of 

an animated film, could and should also be adapted for kindergarten. Emphasis on the 

presentation of the animated film to others, along with the process of its creation, would help 

spread the excitement and interest for this artistic genre. 

 

KEY WORDS: animated films, time, youth,  child, modern society, stop-motion animation. 
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I. UVOD 
 

Zvečer je Lana skočila v posteljo in k sebi stisnila medvedka Bertija. Oba sta čakala na 

pravljico. Tistikrat je bil na vrsti očka. Odprl je knjigo in že hotel začeti brati, ko ga je Lana 

vprašala: »Zakaj si se danes tako malo igral z mano?« Očka se je malo praskal za ušesom, 

zamomljal »Amm … ahm …« in »ja … ja…« in se vrnil k praskanju. Nazadnje je rekel: »Lana, 

a se spomniš ure, ki visi na zidu v kuhinji?« Lana je pokimala. Očka je nadaljeval: »Tista ura 

je kot torta. Včeraj so jo že pred tabo pojedli vsi drugi.« (Mazzini, 1999) 

 

Čas je za otroke abstrakten pojem. Vse kar je abstraktno, nerazumljivo in nejasno nas po naravi 

privlači. Otroci pa so še posebej radovedna bitja, ki imajo močno željo po učenju, raziskovanju 

ter spoznavanju novih stvari.  

Miha Mazzini, avtor knjige Čas je velika smetanova torta, po kateri je nastal tudi moj kratki 

animiran film, je pravljico napisal z razlogom razložiti ta abstrakten pojem otrokom. Prav 

njegova hčerka je bila, tista, ki ga je z vprašanjem o času, nagovorila, da knjigo napiše. Na 

zanimiv in otrokom razumljiv način je pisatelj razložil kam pravzaprav gre naš čas.  

Tema njegove knjige mi je bila izredno zanimiva, zato sem se tudi odločila, da jo predstavim v 

kratkem animiranem filmu. Sprva je animacija bila namenjena otrokom. Tekom izdelave filma 

in samega ustvarjalnega procesa pa sem ugotovila, da se tema čas navezuje na ogromno drugih 

podtem. Preživljanje časa odpre vprašanja o kvaliteti časa, ki ga preživimo s svojimi otroki ter 

drugimi ljudmi, o kvantiteti časa, ki ga preživimo na delu, o relativnosti časa, ki ga preživljamo 

vsakodnevno. Kam gre res naš čas? Kam gre čas vsakega posameznika, ki vsak dan dela in služi 

denar, da bi preživel v današnji svetu? Komu namenjamo čas? Komu namenjamo največ in 

komu najmanj časa? Se lahko podarjanje časa enači s podarjanjem energije?  

Z animiranim filmom in s samo diplomsko nalogo želim spregovoriti o temi, ki je abstraktna 

tako za otroke, kot tudi za odrasle. Kako v današnjih družbah, s hitrim tempom življenja, 

preživljamo čas? Komu ga namenjamo? Koliko časa si vzamemo za te in one stvari ter koliko 

časa si vzamemo za ljudi? Kako lahko s preprosto animacijo opozoriš na določeno temo ter 

kritično spregovoriš o njej? Se v animaciji opazi njeno sporočilo? Lahko posameznikovo oko 

razbere ključne elemente animiranega filma, jih poveže v celoto in razume kaj vse se skriva za 

njim?  
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II. TEORETIČNI DEL: 
 

1 DRUŽBENA VPRAŠANJA ČASA 

1.1 FILOZOFSKI POGLED NA DELO - TEORIJA KARLA MARXA 

1.1.1 RAZVREDNOTENJE SVETA LJUDI  

V mojem animiranem filmu velik del, pravzaprav večina torte/časa predstavlja služba oz. delo. 

Kaj se dogaja s časom, ki ga namenjamo službi? Kaj se dogaja z nami, medtem ko večino dneva 

posvetimo službi? Kaj se na drugi strani dogaja s službo, z delom ter s produkti našega dela, ki 

imajo kar na enkrat ogromno pozornosti in naše energije? 

 »Z uvrednotenjem [Verwertung] sveta stvari raste v premem sorazmerju razvrednotenje sveta 

ljudi.« (Marx, 1969, str. 302) 

Karl Marx s tem stavkom dobro povzame svojo teorijo o delu, kot dejavnosti, ki človeku ne 

predstavlja bistvo njegove narave. Je pravzaprav ravno obratno, več kot človek dela, bolj 

osiromašen postaja. Bolj ko človek uporablja svet stvari, torej dela ter posveča svoj čas in 

energijo svetu stvari, predmetov oz. produktom dela, bolj se oddaljuje od sveta ljudi. Ne samo 

oddaljuje, ampak mu s tem vzame vrednost, pomen. Torej več časa ko se delavec ukvarja z 

nekim predmetom oz. več časa ko dela, tem bolj se veča moč predmeta na drugi strani in s tem 

se veča predmetni svet, človeku tuji svet. Človek oz. delavec pa postaja revnejši in revnejši 

postaja tudi njegov notranji svet. Hkrati pa postaja njegov svet vedno manj njegov in vedno 

bolj postaja last predmetnega, tujega sveta (Marx, 1969). 

 

Če sledimo Marxovi logiki, je razmišljanje v tej smeri popolnoma jasno, kajti, ko delavec dela, 

namenja svoj čas, energijo, pravzaprav svoje življenje v določen predmet in ta ista energija, to 

življenje, ki ga je podaril predmetu ne pripada več njemu (delavcu), ampak predmetu. Če 

sledimo logiki, naprej pridemo do spoznanja, da večja kot je dejavnost človeka, bolj postaja 

delavec brezpredmetnejši (Marx, 1969). 

 

S tem, ko človek dela, gre za delo, ki se ustali v nekem predmetu (opredmetovanje), kot pravi 

Marx, proizvaja določene produkte in ti produkti na trgu predstavljajo določen kapital. Delavec 

s tem, ko dela, si prisvaja vnanji, čutni svet in hkrati si jemlje sredstva za lastno življenje. Tako 

čutni svet postaja vedno manj sredstvo za delavčevo neposredno življenje, ampak postaja ta isti 

svet sredstvo za delavčevo fizično preživljanje. To vodi v tezo, da človek (delavec) postaja 

suženj svojega predmeta, ker predmet oz. produkt dobiva delo in s tem sredstva za preživljanje 

(Marx, 1969). 
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Prav to predstavlja suženjstvo. Človek kot fizični subjekt obstaja le še kot delavec. Delo, ki ga 

delavec opravlja je vnanje delo, kot ga opredeli Karl Marx. To je delo, pri katerem gre 

pravzaprav za žrtvovanje samega sebe delu, za trpinčenje. Delavčevo delo ne postaja last njega, 

ampak last drugega, tujega. To je tuja moč, ki človeka podredi. Delavec potrebuje sredstva za 

preživljanje, ki jih ne jemlje neposredno iz čutnega sveta, ampak iz dela, ki je povezan s čutnim 

svetom. Torej delavec potrebuje delo, da dobi sredstva in s temi sredstvi, ki jih človek dobi za 

v zameno za delo, je podrejen. Tuja moča pa ni nič drugega kot človek, ki ni delavec, ki ima 

kapital (Marx, 1969). 

 

1.1.2 ČLOVEK KOT GENERIČNO BITJE 

Karl Marx je v svojem delu, z naslovom Odtujeno delo, med drugim govoril tudi o razlikah 

med živaljo in človekom. Njegov zaključek je bil, da zavestna življenjska dejavnost ločuje 

človeka od živali, kajti slednje so s svojo življenjsko dejavnostjo neposredno povezane, njihova 

življenjska dejavnost se ne razlikuje od njih. Človek pa si je ustvaril življenjsko dejavnost, ta 

pa mu predstavlja nek predmet hotenja. S tem postane človek generično bitje in tudi zavestno 

bitje, njegova dejavnost pa zato postane svobodna (Marx, 1969). 

 

Delo kot tako oz. njegova dejavnost je dobra zanj, je bistvena. Vendar se zaradi odnosa med 

delavcem in produktom ter odnosom med delavcem in udejanjanjem dela, delo spremeni v 

odtujeno delo. Predmet njegove proizvodnje je človeku odvzet, s tem pa je človeku odvzeto 

tudi njegovo generično življenje oz. njegovo bistvo. Odtujeno delo človeku odvzame 

samoaktivnost, svobodo, sredstvo človekovega generičnega življenja predela v sredstvo 

njegovega fizičnega bivanja, to pomeni, da človeku odtuji zavest o njegovem rodu in njegovo 

generično življenje zanj postane sredstvo. Človek dela, dela in dela, da si pribori sredstva za 

preživetje. Na ta način postane suženj svojim produktom, ti predmeti, produkti predstavljajo 

tuje bitje, vse skupaj pa predstavlja moč, ki nastopi proti njemu. Delo postane predmet, delavec 

pa ga lahko opravlja le tako, da se zelo trudi in, da tega dela ne prekinja. Ujet je v ideji dela, 

kot nečem, kar je nujno za njegovo preživetje (Marx, 1969). 

 

1.1.3 NASPROTNA SILA IN ODTUJENOST 

To kar človek proizvede je njemu tuje, je izven njega oz. ni del njega, ni namenjeno njemu, 

predstavlja nasprotje njemu in to je samostojna sila. Ta sila mu uničuje njegovo notranje 

življenje, ker to isto življenje daje predmetu. Delo ne postaja prostovoljno, ampak prisiljeno. S 
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tem delom človek ne zadovolji svojih potreb, ampak zadovoljuje potrebe zunaj njega.  S tem 

postane najprej odtujen od sebe, od svojega bistva, od svobode (Marx, 1969). 

 

Marx enači generično življenje s produktivnim življenjem in značaj določene vrste je ravno v 

izvedbi neke življenjske dejavnosti. Na ta način se človek oddaljuje od svoje narave, od tega, 

da je zavestno bitje, da izvaja svobodne dejavnosti, oddaljuje se od svojega lastnega telesa, od 

svoje duhovnosti. Vse to vodi v odtujenost človeka do človeka. Karl Marx zaključi to idejo 

odtujenosti s tem, da ko si tuj do svojega dela oz. proizvoda, si tuj tudi do samega sebe in s tem 

si tuj tudi do sočloveka. Ljudje se namreč opazujemo pri delu in opazujemo tudi odnos do dela, 

nato pa opazujemo drugega po istih načelih odnosa, v katerem smo sami kot delavci (Marx, 

1969). 

 

1.2 PROSTI ČAS SKOZI ZGODOVINO 

Prosti čas je sociogenetski pojav. Pomeni, da spreminja svoj smisel in funkcijo glede na 

družbeno dogajanje v določenem obdobju. Razlikuje se tudi med različnimi družbenimi sloji. 

V Antični Grčiji je bil prosti čas za bogato aristokracijo izredno pomemben. Bil je privilegij 

vladajočega razreda, njegov smisel je bil uveljavljanje osebnosti, samoizobraževanje, 

individualni razvoj ter pridobivanje vrlin. Prosti čas so sestavljale kulturne, umetniške, športne 

in zabavno-razvedrilne dejavnosti. Preživljanje prostega časa je potekalo na javnih mestih, in 

sicer na stadionih, v cirkusih, amfiteatrih, forumih ter termah. Grki so prirejali tudi različna 

tekmovanja in gladiatorske igre, katerih glavno vodilo je bilo »Kruha in iger!«. V tem času je 

prosti čas veljal za pomemben dejavnik pri razvoju lastnosti človeka, ki vodijo k modrosti in 

svobodi duha. Z njimi je posameznik obvladal svoje življenje in v njem užival (Kristančič, 

2007). 

V času fevdalizma je na fevdalno družbo imela največji vpliv cerkev. Propagirala je le molitev 

in delo z rekom »Ora et labora!« Pomembna sta bila samo božja milost ter delo, prosti čas pa 

je predstavljal grožnjo in začetek vsega hudega. Ideja tega pa se je nanašala le na nižje družbene 

sloje, medtem ko za plemstvo in pripadnike višjih fevdalnih ter cerkvenih slojev to ni veljalo 

(Kristančič, 2007). 

Renesansa in humanizem prinašata nov pogled oz. obuditev antičnega pogleda na preživljanje 

prostega časa v kombinaciji z delom. Prosti čas je poudarjal dejavni počitek, učenje, 

izpopolnjevanje ter vsestranski razvoj osebnosti človeka. Preživljanje le tega je bilo namenjeno 
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vsem ljudem, ne glede na spol ali delo oz. poklic. Prosti čas je tako postal priznana družbena 

norma in ne več le čas za privilegirane (Kristančič, 2007). 

Obdobje industrializacije predstavlja velik korak nazaj v odnosu do prostega časa. Vladajoči 

razred se polasti ter začne izkoriščati kult in etiko dela, ki jo je širila katoliška cerkev. V okviru 

kapitalizma se začne izkoriščanje ljudi. Delavci delajo vse več, imajo daljše urnike, delo 

postane fizično napornejše in s tem delo postane tlaka. Prosti čas, ki ga je bilo izredno malo pa 

je bil namenjen počitku in telesni regeneraciji (Kristančič, 2007). 

V 19. stoletju se začnejo stvari spet premikati na bolje. Skrajševati se začne delovni čas, v 

službah se začnejo uvajati namenski prostori, namenjeni preživljanju prostega časa, uvajati se 

začne letni dopust, pojavi se prodor športa in obnavljanje modernih olimpijskih iger. Pojavijo 

se prve sociološke interpretacije pomena prostega časa v odnosu do dela. Eden izmed 

zagovornikov prostega časa je bil tudi Karl Marx, ki je trdil, da je prosti čas oblika presežka 

dela, gre za prostor, v katerem ima človek možnost za svoj lasten razvoj. (Kristančič, 2007) 

»Prosti čas današnje dobe je svoboda, s katero posamezniki razpolagajo po svojih željah in 

svoji volji. Prosti čas je svojevrstna potreba v življenju človeka; delo je potreba, da se zagotovi 

obstoj; prosti čas pa, da ta obstoj doživi.« (Kristančič, 2007, str. 17) 

Kot smo v pregledu zgodovinskih obdobji videli sta tako delo, kot prosti čas močno odvisna od 

družbenih in ekonomskih dejavnikov, predvsem pa od vladajočega razreda, ki bodisi podpira, 

bodisi ne podpira preživljanje prostega časa in spodbuja ali ne delo ljudi (Kristančič, 2007). 

 

1.3 SODOBNE RAZLAGE PROSTEGA ČASA 

1.3.1 EGOIZEM, ALTRUIZEM IN KAPITALIZEM 

Prosti čas se danes enači s pojmom rekreacija, saj predstavlja vse tiste dejavnosti, ki so 

svobodno motivirane. Človeka te dejavnosti telesno in psihično oblikujejo, predvsem pa so za 

družbo zelo koristne. Prosti čas velja za vrednoto osebnosti in razvoja, ki je pomembnejša od 

samega dela. Igra pomembno vlogo pri socializaciji človeka ter pri oblikovanju medosebnih 

odnosov. Pomemben pa je tudi za pridobivanje novih znanj ter razvoj kreativnosti in 

ustvarjalnosti (Kristančič, 2007). 

D. Riesmana izpostavi odnos med egoizmom in altruizmom v današnji družbi in pravi, da je v 

njenem osrčju danes egoizem. Človeka družba danes usmerja v porabništvo, v lastno osebnost 

ter v lastno telesno ali duševno skrb, vse to kaže na močan egoizem. Za družbo in civilizacijo 
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na sploh pa je izrednega pomena prav altruizem, torej skrb za druge, nesebičnost, ki pa se razvija 

predvsem v prostem času. Skozi igre in tekmovanja ter skozi druženje posameznik najde 

ravnovesje med skrbjo zase in skrbjo za druge (Kristančič, 2007). 

E. Fromm (v Kristančič, 2007) meni, da je prosti čas pod ne samo velikim, ampak celo pod 

agresivnim vplivom porabništva. Človek brez interesa opravlja delo, kupuje abstraktne in 

odtujene stvari ter se poslužuje, porablja in jemlje vse kar si želi, pri tem pa ne sodeluje aktivno. 

Njegov prosti čas s tem ni svoboden, saj je odvisen od industrije in tržišča. Slednji pa ne 

določata samo posameznikovega prostega časa, ampak tudi njegov okus. Njegova zabava 

postaja sredstvo tehnološke porabe, ki jo kupuje.  

1.3.2 VPLIV TRGOVSKIH CENTROV NA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

V današnjem svetu je vse več trgovskih centrov, ki ponujajo najrazličnejše dejavnosti, storitve 

in izdelke. Trgovski centri ne predstavljajo več samo nakupovalnega središča, ampak 

omogočajo pasivno ali aktivno udeležbo posameznika v preživljanju različnih oblik prostega 

časa. Razlog za premišljeno oblikovano, kompleksno in univerzalno ponudbo se skriva v 

kapitalizmu in v njegovi povezavi s prostim časom (Kristančič, 2007). 

Tudi v Sloveniji imamo kar nekaj nakupovalnih središč. Med njimi je tudi nakupovalno središče 

BTC CITY ali kot pravi njegov slogan »moje mesto«. BTC ruši predsodke o tem, da bi naj za 

prosti čas skrbele le vzgojno-izobraževalne ustanove, športna društva ter druge kulturne in 

civilne organizacije. Skrbi tudi za brisanje meje med potrošnjo, poslovnimi dejavnostmi in 

delom ter preživljanjem prostega časa. V okviru prostega časa ponuja zabavo, razvedrila, 

sprostitve in različne športne rekreacije. Za uspešnost trgovskih centrov pa skrbijo tudi 

interdisciplinarnost ponudbe, medgeneracijsko preživljanje prostega časa ter pestrost gostinske 

ponudbe (Kristančič, 2007). 

1.3.3 POLPROSTI ČAS 

To je čas, v katerem opravljamo različne nedelovne obveznosti in aktivnosti, skrbimo za 

gospodinjstvo ter vzgojo otrok. V polprosti čas pa sodijo tudi prostovoljne dejavnosti. Njihovo 

bistvo se skriva v zadovoljevanju potreb in interesov drugih ljudi. Gre za spontane, produktivne 

in izbrane dejavnosti, ki so močno povezane z ustvarjalnostjo. Prostovoljci ob pomoči drugim 

doživljajo veselje in radost ter s tem bogatijo sebe, svojo osebnost in ne nazadnje svoje življenje 

(Kristančič, 2007). 
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1.4 SODOBNA TEHNOLOGIJA, SPLET IN DVA RAZLIČNA SVETOVA 

1.4.1 VPLIV TEHNOLOGIJE NA PREŽIVLJANJE ČASA 

Poleg velike potrošnje pa je pomemben še en vidik preživljanja prostega časa v sodobni družbi, 

in sicer vpliv tehnologije in z njo spremenjene oblike komunikacije, kar pa močno vpliva na 

medosebne odnose. Pri omenjeni komunikaciji se zaradi posrednega odnosa izgubljajo 

informacije, neverbalna komunikacija, mimika ter gestika. Taka komunikacija se odvija preko 

nečesa, zato to ni celovita komunikacija. Vse to slabo vpliva na pisno in ustno besedo, pojave 

zlorab, zanemarjanja ter negativne agresije in nasilja med ljudmi (Kristančič, 2007). 

»Moderna tehnologija nas uči umetnosti varčevanja s časom, ne uči nas, kako ga inteligentno 

uporabiti!« (Kristančič, 2007, str. 22) 

Kristančič (prav tam) opozarja, da živimo v obdobju, kjer je fizične izčrpanosti pri delu zaradi 

tehnološkega napredka vse manj, so pa se v veliki meri začele pojavljati druge težave ljudi, kot 

so psihična utrujenost in različne motnje. 

Za prosti čas naredimo temeljito premalo, pasivno prepuščamo upravljanje z našim prostim 

časom drugim – ponudbam in povpraševanju ter trgovini za prosti čas. S tem postaja naš prosti 

čas eden izmed izdelkov na tržišču. Sami postanemo kupci svojega časa, kar pa je tudi glavni 

cilj družbe potrošništva oz. kapitalizma na sploh (Kristančič, 2007). 

1.4.2 PROBLEM UPORABE SPLETA  

Danes obstaja ogromno spletnih aplikacij, ki skrbijo za skrajševanje prostorskih razdalji ter 

iskanje intimnih partnerjev. To so WhatsApp, Snapchat, Messenger idr. Z njimi veliko hitreje 

pridemo do želenega cilja, kar se vedno ne izkaže za dobro odločitev. Slab primer ene izmed 

spletnih aplikacij je tudi Ask.fm, pri kateri lahko določeno osebo vprašaš karkoli in to pod 

skrivno identiteto. Slab primer zato, ker se je tudi pri tej aplikaciji pokazala visoka raven 

blatenja in spletnega nasilništva (Bauman in Leoncini, 2018). 

»In vendar nas splet z družbenimi omrežji vara, saj nas prepričuje, da lahko z všečki in 

komentarji oblikujemo in širimo univerzalno demokracijo, namesto tega pa le ustvarjamo našo 

osebno, individualno vizijo, ki se prišteje k drugim, drugačnim individualnim vizijam.« 

(Bauman in Leoncini, 2018, str. 46) 

Svetovni splet naj bi predstavljal neko politično in hkrati demokratično idealno okolje. Pa 

vendar ni tako. Bolj kot z demokracijo se svetovni splet spogleduje s totalitarizmom. Že kot 

posameznik lahko na družbeni spletni strani Facebook nadziraš koga boš sprejel med prijatelje, 

koga boš odstranil, neželene komentarje lahko izbrišeš itd. Totalitarizem pa se ne dogaja samo 
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na osebni ravni. V primeru, da te neka oseba večkrat zaprosi za prošnjo prijateljstva in tebi to 

ni všeč, lahko osebo prijaviš. Facebook nato osebi blokira profil in tako zaključi njegovo 

delovanje. Na drugi strani pa si lahko katerakoli oseba v vsakem trenutku ustvari lažni profil in 

blati druge posameznike oz. uporabnike, saj ga ščiti zagotovilo zasebnosti (Bauman in 

Leoncini, 2018). 

Philip Zimbardo, ameriški psiholog, je izvedel eksperiment, v katerem sta sodelovali dve 

skupini študentk. Prva skupina deklet se je oblekla v plašče, kakršne nosijo pripadniki Ku Klux 

Klana. To so dolgi beli plašči s koničasto kapuco. Obraza se ne vidi, saj kapuca popolnoma 

pokrije glavo in obraz, za oči pa sta izrezani dve luknji. S to opravo je Zimbardo študentkam 

omogočil anonimnost, ki jo druga skupina deklet ni imela. Naloga deklet je bila, da nekoga 

stresejo z električnim tokom. Rezultati povejo vse. Študentke, ki so bile zamaskirane so napravo 

aktivirale dvakrat dlje kot študentke z razkritim obrazom (Bauman in Leoncini, 2018). 

Rezultat jasno kaže na problem uporabe spleta in lažnih profilov. Na Zimbardovem 

eksperimentu lahko vidimo, kakšno moč, da posamezniku obleka, kamuflaža oz. anonimnost. 

V tem primeru je šlo za fizično nasilje, še lažje pa je anonimno obračunavanje z nasprotniki 

preko zaslonov, preko drugega sveta, kjer interakcije iz oči v oči ni. Splet prinaša ogromno 

dobrih stvari, ampak na drugi strani še več slabih. 

 1.4.3 DVA LOČENA SVETOVA 

Sodobna družba 21. stoletja je družba dveh svetov. To sta dva jasno ločena svetova, ki sta si 

popolnoma nasprotujoča. Zygmunt Bauman ju je poimenoval ofline in online svet. V offline 

svetu se lahko počutimo same, medtem ko se v online svetu vedno počutimo v stiku z nekom, 

v stiku s svetom. Dobesedno živimo v dveh ločenih svetovih s popolnoma drugačnimi pravili. 

Online svet omogoča več upravljanja po naših željah. Načrtujemo lahko njegovo obliko in 

vsebino, izbrišemo lahko vse kar nam je nadležno, vse kar nam povzroča občutke neugodja, 

prepovemo lahko vse kar nam je nezaželeno. V online svetu smo mi gospodar, mi imamo online 

nadzor (Bauman in Leoncini, 2018). 

Svetovni splet naj bi predstavljal politično in demokratično idealno okolje, vendar ljudje s 

svetovnim spletom ne iščejo širša obzorja, večje razsvetljenstvo, spoznavanje neznanih 

konceptov in slogov življenja, ki bi jih v nekem demokratičnem dialogu povzdignili na višjo 

raven. Namesto, da bi ljudje uporabo svetovnega spleta jemali kot možnost dostopa, ga jemljejo 

kot možnost izhoda. Okrog sebe ljudje gradijo visoke zidove, se zapirajo v svoje svetove, 

zatekajo se v svoj comfort zone. Vse to se, da bi se izognili kaosu neurejenega offline sveta. 
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Sveta, ki je običajen, a hkrati poln izzivov intelekta in duha. V online svetu se izogneš izmenjavi 

stališč z drugimi osebami, izogneš se debatam, izogneš se osebam, ki imajo drugačna stališča 

kot ti in nenazadnje se izogneš tveganju, da bi v določeni debati bil poražen (Bauman in 

Leoncini, 2018). 

Online svet predstavlja osamo, ki si si jo ustvaril sam s svojimi željami in zahtevami. Ta pa se 

popolnoma razlikuje od offline sveta. Z spletom smo omogočili ločevanje, izključevanje, 

sovraštvo in nesoglasje med ljudmi, namesto da bi z njim omogočali rast vzajemnosti 

razumevanja, sodelovanja, medčloveškega povezovanja in solidarnosti (Bauman in Leoncini, 

2018). 

»Platon se je rodil pred več kot 2400 leti; trdil je, da bo človeka osupnilo vedenje soljudi, če 

prej ne bo uvidel, da vsakdo hlepi po slovesu in večni slavi. Da bi si zagotovil spoštovanje v 

družbi, se je po Platonovem mnenju zmožen spopasti z vsako nevarnostjo, in to še bolj zagrizeno 

in krvoločno, kot če bi branil svoje otroke.« (Bauman in Leoncini, 2018, str. 52) 

Zaradi različnih družbenih omrežji ima lahko danes vsak človek svojih deset minut slave. 

Bodisi z objavo slik ali videov, bodisi z objavo svojega rojstnega datuma, zaradi katerega te 

vsako leto preplavi ogromno število čestitk. Želja po razkazovanju svoje zasebnosti je prerasla 

meje okusa. Objavlja se vse kar se hoče in to kadar koli si človek to zaželi. Vsak hrepeni po 

pozornosti in slavi, s tem pa med ljudmi rasteta individualizem ter egoizem.  

 

1.5 SOCIOLOŠKI POGLED NA DELO IN PROSTI ČAS V SODOBNI DRUŽBI 

1.5.1 POMEN DELA 

»Človekovo življenje se giblje v dialektični povezavi dveh območij delovanja: 

- območje dela – potreba oziroma nuja 

- območje prostega časa – poln razvoj svobode in osebnosti.« (Kristančič, 2007, str. 17) 

Delo je osrednja dejavnost našega življenja. Vse druge dejavnosti in obveznosti podrejamo 

delu. S pomembno vlogo dela v našem življenju se srečajo že predšolski otroci. Pogosto jim 

postavljamo vprašanja, kot so: »Kaj boš, ko odrasteš? Kaj bo tvoj poklic, ko postaneš velik? 

Kaj rad počneš?« Tako otroci hitro spoznajo, da je njihova naloga, ko odrastejo, začeti delati, 

poiskati službo. Večina predšolskih otrok razume, da ko so sami v vrtcu, so bratci ali sestrice v 

šoli, starši pa v službi. Ideja te vsakodnevne aktivnosti vseh posameznikov, mlajših in starejših, 

se nadaljuje v šoli. Otroci postanejo učenci, ki se »borijo« za ocene, da bi se vpisali na želeno 
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šolo, ki bi jim omogočala kasnejšo zaposlitev. Ko pa se kot mlad zaposliš in kasneje ustvariš 

družino pa to isto idejo prodajaš naprej otrokom. Na ta način delo ostaja osrednji smoter našega 

življenja (Tašner, 2017). 

Tudi otrok čuti nagon po delu. Pojavi se že zelo zgodaj in je povezan z delom z rokami. Bistvo 

otrokovega dela, ki se ga šele začenja učiti je, da določene predmete postavlja na prvotno mesto. 

Pri tem želi biti kar se da samostojen in ne želi prejemati pomoči odraslega (Montessori, 2009). 

Delo pa samo po sebi ni pojem, ki bi predstavljal enak pomen skozi različna zgodovinska 

obdobja. Šele v sodobnih družbah je delo postala osrednja dejavnost slehernega posameznika. 

Ne smemo pa mimo pregovora, brez dela ni jela. Prav ta pregovor nam kaže, kakšna je miselnost 

družb 21. stoletja, v katerih si posameznik kruh pribori le z delom. Ljudje danes smo primorani 

delati, da lahko uživamo vse ugodnosti, ki nam jih prinaša novo tisočletje. Nič ni zastonj in vse 

si lahko privoščimo, le svoj čas in energijo moramo vložiti v osem ur, ki jih preživimo dnevno 

v službah. Delo pa ni postalo le nujno potrebno, postalo je nekaj kar si želi vsak posameznik, 

nekaj kar te opredeljuje, nekaj, s čimer se hvališ, nekaj kar predstavlja bistvo našega obstoja. 

Zato o delu ne moremo govoriti kot o univerzalnem pojmu. Delo ostaja pojem, ki je močno 

odvisen od družb v posameznih obdobjih in na posameznih prostorih. Odvisen je od vrednot 

znotraj družb in pa predvsem od načina razmišljanja ljudi v posameznih obdobjih (Tašner, 

2017). 

1.5.2 AVTONOMNO IN HETERONOMNO DELO TER LENOBA 

Delo je vrsta aktivnosti, njen cilj pa je končni produkt. Aktivnosti so si med seboj različne v 

posameznikovem odnosu do aktivnosti. Ločimo avtonomno in heteronomno delo. Avtonomno 

delo je tisto delo, pri katerem je posameznik avtonomen, sama dejavnost je svobodno izbrana, 

delo posamezniku predstavlja zadovoljstvo, sam cilj dela je za posameznika pomemben, 

posameznik je pripravljen delati, delo pa mu predstavlja cilj. Rezultat dela ni pomemben toliko, 

kot je pomembna privlačnost dela, njegovih pogojev ter njegovega statusa v družbi. Pri 

avtonomnem delu lahko govorimo o primeru premega sorazmerja, in sicer, bolj kot je delo 

avtonomno, večja je avtonomnost subjekta.  Le avtonomno delo nam omogoča samorealizacijo 

in samoizrazitev. Omenjena avtonomnost pa je lahko večja ali manjša (Tašner, 2017).  

Poklic vzgojiteljice je izredno avtonomen. Vzgojiteljice se za poklic ne odločamo zaradi plače, 

vendar se zanj odločamo zaradi ljubezni do otrok. Rade delamo z njimi, rade jih učimo, jih 

motiviramo, z njimi ustvarjamo idr. Poklic vzgojiteljice je zelo ustvarjalen poklic, namreč tudi 

v eni uri moraš zamenjati več dejavnosti, ki bodo otroke zaposlile in jih motivirale. Ko pa so 
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otroci starejši pa jih moraš znati pritegniti z zanimivi projekti in dejavnostmi, v katerih bodo 

otroci našli lastne interese in s katerimi, bodo razvijali svoje sposobnosti.  

Druga oblika dela pa je heteronomna. Značilnost heteronomnega dela je ta, da sta narava in 

predmet dela določena od zunaj. Tu cilj za posameznika ni pomemben, dela se po merilih 

določene organizacije oz. države. Vsiljeno aktivnost je treba zgolj opraviti, kar pa posamezniku 

ne predstavlja nobenega zadovoljstva. Oseba, ki opravlja tako delo, ni avtonomna, ne odloča 

sama, dela ne izbira, vendar ji je delo določeno. Heteronomnega dela je bistveno več, kar 

pomeni, da je več ljudi, ki delajo le za denar in ne zaradi lastne želje (Tašner, 2017). 

Lenoba v današnjem svetu nosi izredno negativno konotacijo. Izhaja iz nasprotja dela, to je 

nedelo. Nedelo pa predstavlja prosti čas in tisti, ki se prostega časa poslužuje več kot je to 

običajno, je tretiran za lenuha. Lenuh je len in predstavlja grožnjo družbi. To je tipična 

miselnost sodobnih modernih družb. Bistvo prostega časa naj bi bil počitek, da bi bili kasneje 

pri delu še bolj učinkoviti, spočiti in pripravljeni na nove zadolžitve. Preživljanje prostega časa 

ima danes popolnoma drugačno vlogo, kot jo je imelo v času Grkov. Delo je bilo namenjeno 

sužnjem in ostalim nesvobodnim ljudem, na drugi strani pa je prosti čas imel osrednjo vlogo 

med izobraženci in svobodnimi ljudmi. V prostem času so svobodni ljudje počeli različne 

dejavnosti in v prostem času so ljudje dejansko živeli. Danes pa je vse skupaj ravno obratno 

(Tašner, 2017). 

1.5.3 ČAS SPREMEMB 

Živimo v času velikih sprememb. Spremembe se dogajajo vsakodnevno in izjemno hitro. 

Spreminja se gospodarstvo, tehnologija, odnos do dela, spreminjajo se pravila, spreminja se 

družba in nenazadnje se spreminjajo ljudje. Današnjo družbo lahko označimo z dvema 

besedama, in sicer individualizem ter komodifikacija oz. ublagovljenje. Družbo sestavljajo 

ljudje, katerim prioriteta so oni sami. Postajamo odtujeni drug od drugega, zelo pomemben pa 

postaja videz. Ublagovljenje pa se kaže na način, da vse postaja blago, ki se na trgu prodaja in, 

ki ga lahko kupiš. Blago, ki ga lahko kupimo ali prodamo so ideje, storitve, osebni podatki, celo 

ljudje. Kapitalizem je vstopil v vrata vsake hiše in nas omrežil, da smo postali ujetniki 

kupovanja in nenehne želje po še. Vse spremembe in značilnosti modernega časa pa spremlja 

močna negotovost. Če smo lahko v drugi polovici prejšnjega stoletja govorili o vzponu nečesa 

novega, zanimivega, varnega in pozitivnega lahko danes rečemo, da prihodnosti ne poznamo 

(Tašner in Gaber, 2010). 
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O tem, da delo v prihodnosti ne bo več zasedalo osrednjega mesta v naših življenjih, težko 

govorimo. Lahko pa rečemo, da se bo vloga dela zelo spremenila. Delo se bo razvilo v iskanje 

nečesa novega, v odkrivanje in v iskanje zadovoljstva. Delo bo za posameznika imelo smisel, 

ki mu bo omogočalo kakovostno življenje. Brisala se bo meja med delom in prostim časom. 

Nov odnos pa bo pustil posledice tudi v preživljanju prostega časa, v družini ter v vzgoji. Del 

vzgoje bo, zaradi več časa, prevzela tudi družina, kar bo prineslo spet nove poglede (Tašner in 

Gaber, 2010). 

1.6 PSIHOLOŠKI POGLED NA PREŽIVLJANJE ČASA V SODOBNIH DRUŽBAH 

 

1.6.1 INDIVIDUALIZACIJA 

Ljudje se z individualizacijo vse bolj oddaljujemo, celo osvobajamo socialnih vezi, se pa vse 

bolj privatiziramo, torej vse kar je družbeno, kolektivno spreminjamo v zasebno. Na ta način 

postajajo vse naše zaznave zasebne. Otroci ne poznajo več življenjskega ozadja oz. konteksta 

staršev in starih staršev. Časovni okvirji življenja, ki jih zaznavamo se posledično vedno bolj 

ožijo in zgodovina se skrči samo na sedanjost. Vse se vrti le okoli lastnega jaza in lastnega 

življenja (Beck, 2009). 

Človek se mora zaradi grožnje po nenehni zapostavljenosti, v individualizirani družbi, naučiti 

sebe postaviti v središče svojega življenja, delovanja in ustvarjanja. Vse, kar je povezano z njim 

je bistvo njegovega življenja, bodisi njegove sposobnosti, usmeritve, bodisi njegova družina ali 

partnerstvo. Prav zaradi te središčne naravnanosti se človek ob najmanjših napakah, napačnih 

odločitvah ali problemih znajde pod ogromnim stresom. Vse kar se zgrne nanj ne predstavlja le 

neke dogodke ali razmere, vendar predstavlja posledice odločitev, ki jih je sprejel sam. V 

današnji moderni družbi vsi ti dogodki pomenijo osebni poraz. Vse odločitve, ki jih posameznik 

sprejme predstavljajo osebna tveganja, ki pa jih je v sodobni družbi zaradi kritičnosti glede 

napačnih odločitev vse več (Beck, 2009). 

Glavni pomen dela, ki posamezniku prinaša materialne dobrine, predstavlja osnovo za 

zagotovitev obstoja individualiziranega življenja. Ulrich Beck pravi, da sta pridobitno delo in 

poklic v industrijski dobi postala os življenja. Skupaj z družino pa sestavljajo dvopolni sistem, 

ki predstavlja življenje v tej dobi (Beck, 2009). 

Znotraj družine lahko že otrok opazi, kakšen poudarek dajeta starša svojemu delu, službi oz. 

poklicu. Že njuna odsotnost kaže na to. Poleg tega se s poklicem  predstavljamo, vrednotimo in 

prepoznavamo. Če poznamo posameznikov poklic, poznamo tudi njega. Poklic je kot nekakšna 

identifikacijska šablona, s pomočjo katere ocenjujemo človekove osebne sposobnosti, potrebe, 
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njegov ekonomski ter družbeni položaj. Poklic vsebuje ključne informacije, to so: status, 

dohodek, govorne sposobnosti, socialni in interesni stiki, te pa so v današnjem svetu 

najpomembnejše (Beck, 2009). 

Vendar kljub vsemu poklic izgublja njegovo nekdanjo varnost in ostale zaščitne funkcije. 

Ljudje vse pogosteje zaradi poklica izgubljajo notranjo hrbtenico življenja. Zaradi močne 

osredotočenosti na poklic in družino smo se oddaljili od socialne in regionalne okolice, ki 

predstavljata javno, z razliko od poklica in družine, ki sta močno orientirana le na zasebno sfero 

našega življenja (Beck, 2009). 

1.6.2 SOCIALNI MOŽGANI 

Nova znanstvena odkritja kažejo na to, da imamo ljudje v naših možganih predel, ki so ga 

znanstveniki poimenovali socialni možgani. To področje se aktivira, ko smo v odnosu z drugimi 

ljudmi. Vzpodbudi nas, da začnemo razmišljat o ciljih, čustvih in mišljenju drugih. V nas se 

pojavijo občutki empatije, sodelovanja, razumevanja in uvidevnosti. Vse to kaže da, človek le 

ni tako egoističen kot na prvi pogled izgleda (Alexander in Dissing Sandahl, 2021). 

V sodobni družbi primanjkuje empatije. Če pogledamo samo Wall Street in željo po denarju 

nam hitro postane jasno, da empatija tu nima kaj iskati. Tu ljudje živijo v svetu pohlepa in  

ščuvanja drug proti drugemu. V ZDA prevladuje mnenje, da smo ljudje po naravi sebični, 

tekmovalni in napadalni. Taka miselnost je preplavila ves svet in postala temelj individualizma 

(Alexander in Dissing Sandahl, 2021). 

Ljudje se bojijo govoriti o svojih napakah, o svojih problemih, o svojih neuspehih, bodisi v 

družinskem, bodisi na poklicnem področju. Na ta način bi se ljudje izpostavili, postali ranljivi. 

To pa v našem tekmovalnem svetu ne pride v poštev. V naših vsakdanjih pogovorih je venomer 

prisotna tekmovalnost in primerjanje z drugimi, čeprav to ni zelo očitno in je pogosto prikrito. 

Ljudje tako raje molčijo, da ne bi bili kritizirani s strani drugih in nenazadnje, da ne bi bili 

zavrnjeni. S tem pa naši odnosi postajajo vse bolj površinski in prazni (Alexander in Dissing 

Sandahl, 2021). 

1.6.3 PROSTI ČAS KOT IZVOR DOLGOČASJA IN STRESA 

V sodobni družbi imamo ljudje več prostega časa. Delavniki so krajši kot so bili v preteklosti 

in ljudje imamo posledično več časa. Z več časa pa pride tudi več dolgočasja. Postali smo sužnji 

merjenja časa. Čas venomer merimo, pravzaprav vse merimo v času. Koliko časa porabim za 

trgovino? Preveč, to se mi ne splača, si raje stvar naročim. Vse se vrti okoli časa, ki ga 
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namenjamo stvarem, pri tem pa smo zelo pazljivi. Ko pa nam čas ostane pa ne vemo kaj bi z 

njim in postanemo zdolgočaseni (Haller, Hadler, Kaup, 2013). 

To me spominja na zgodbo o Malem princu in trgovcu. 

Bil je trgovec s sijajnimi tabletami, ki preprečujejo žejo. Če pogoltneš eno samo, ti ves dan ni 

treba piti.  

»Zakaj to prodajaš?« je rekel Mali princ. 

»Zaradi varčevanja s časom,« je rekel trgovec. »Strokovnjaki so vse natanko preračunali. Na 

teden prihraniš 53 minut časa.« 

»In kaj potem s tistimi 53 minutami?« 

»Porabiš jih, kakor ti drago…« 

»Če bi jaz imel tistih 53 minut,« je menil Mali princ sam pri sebi, »bi se prav počasi odpravil k 

studencu.« (Saint-Exupery, 1985, str. 68) 

Po drugi strani pa imamo občutek, da imamo časa premalo in namesto, da bi se posvetili eni 

dejavnosti, hočemo biti aktivni vsepovsod in imeti več aktivnosti hkrati, to pa žal ni možno, kar 

privede do časovnega stresa (Haller, Hadler, Kaup, 2013). 

Naše preživljanje prostega časa pa je povezano tudi s kapitalizmom. V tem obdobju ljudje čas, 

ki bi ga namenjali socialnim odnosom in druženju, namenjamo konzumaciji izdelkov, ki jih 

kupujemo in v katerih posledično uživamo. Nato te kupljene materialne dobrine kopičimo in se 

z njimi ukvarjamo ter to počnemo stran od ljudi (Haller, Hadler, Kaup, 2013). 

1.6.4 PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA V SODOBNI DRUŽBI 

Kljub temu, da živimo v dobi, kjer je vse več avtomatizacije in ta posledično prinaša več 

možnega prostega časa, eksistencialno frustrirani in anksiozni ljudje ne vedo, kaj bi počeli ter 

s čim bi zapolnili svoj prosti čas. Ravno dolgočasje in notranja praznina postajata eden izmed 

največjih vzrokov duševnih obolenj. Mesta srečevanja in zbiranja ljudi postajajo trgovski centri, 

ki z blagom prodajajo identiteto in življenjski slog. Sodobna družba od nas zahteva vse večjo 

aktivnost in predanost, predvsem na poklicnem področju, zato ljudje svoj prosti čas preživljajo 

zelo pasivno, ker so enostavno preobremenjeni in izmučeni zaradi dela. V prostem času se 

poslužujejo predvsem počitka in dejavnosti, ki niso naporne, kljub temu, da nudijo malo 

zadovoljstva, užitka, samospoštovanja ter imajo majhen socialni pomen (Derganc, 2004). 
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Tudi počitek in strmenje v strop je dobro in včasih nujno. Problem nastane, ko se naše pasivno 

preživljanje prostega časa spremeni v navado. Zdolgočasenost nam jemlje pogum za 

opravljanje življenjskih nalog ter prinaša nove strahove. Vse to pa slabo vpliva na naše odnose 

v družini, na lastno delo ter na življenje nasploh (Derganc, 2004). 

Izrednega pomena, pri preživljanju prostega časa, pa je tudi razreševanje notranjih konfliktov 

in napetosti, ki se zgodijo v drugih sferah življenja. Tu ima posameznik čas, v katerem se lahko 

posveti sebi in svojim problemom, čas porablja za lastno regeneracijo in kompenzacijo 

identitetnih izgub ter razrešuje konflikte v socialni sferi (Derganc, 2004). 

 

1.7 OTROCI IN MLADI 

1.7.1 PROSTI ČAS SE ZAČNE V VRTCIH IN ŠOLAH 

Vrtci so eni izmed prvih institucij, ki organizirajo preživljanje prostega časa predšolskih otrok. 

Igrajo pomembno vlogo, saj s svojimi dejavnostmi, ki so pedagoško naravnane, razvijajo 

občutek za prosti čas. Gre za dejavnosti, kot so: različne igre, delo z različnimi materiali, 

likovno ustvarjalne dejavnosti, gibalne dejavnosti, dejavnosti opazovanja, raziskovanja itd. S 

pomočjo različnih dejavnosti otroci pridobivajo delovne in socialne navade, razvijajo 

vztrajnost, ustvarjalnost, različne veščine, tovarištvo, sodelovanje, predvsem pa bogatijo 

otrokovo osebnost (Kristančič, 2007). 

Šole pa kasneje nadaljujejo kar so vrtci že začeli, samo da se njihove dejavnosti poglobijo ter 

preimenujejo v »izbirne predmete« ter »interesne dejavnosti«. Z njimi šola učence spozna z 

vzgojno-izobraževalnim pomenom teh dejavnostih ter vzpostavi vzporednice le teh s 

področjem človekovega življenja. Šola je nekakšen organizator prostega časa otrok. V 

učencih vzpodbuja interes, razumevanje razpoloženje in potrebo po ukvarjanju s kvalitetnimi 

in pozitivnimi dejavnostmi, ki predstavljajo njihov prosti čas (Kristančič, 2007). 

1.7.2 POMEMBNOST ČASA ZA OTROKE 

Že Maria Montessori je v svoji knjigi Skrivnost otroštva razlagala o pomeni časa, v katerem 

otrok spoznava, raziskuje ter se uči, kako naš svet funkcionira. V enem izmed poglavji razlaga 

o pomenu otrokovega samostojnega raziskovanja. Ko otroka položimo na vrt, travnik, teraso 

začne opazovati okolico. Opazuje ptice, listje, travo, nebo, živali. Pomembno je, da so prizori, 

ki jih otrok opazuje in raziskuje dolgo časa enaki. Ravno, ko otrok opazuje enake stvari se jih 

uči prepoznati in kasneje razlikovati med seboj (Montessori, 2009). 
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1.7.3 VPLIV SODOBNEGA SVETA NA OTROKE  

Živimo v svetu obilja, neskončnih možnostih ter imamo ogromno privilegijev, o katerih še 

nekaj desetletji nazaj tudi sanjati ne bi mogli. Imamo dobro zdravstvo in sodobna medicina 

vsako leto skrbi za podaljševanje naše življenjske dobe. Svet, v katerem živimo ne bi mogel biti 

bolj popoln. Pa ni tako.  

Magistrica s področja vzgoje in izobraževanja Sue Palmer ugotavlja, da otroci, kljub vsemu 

izobilju, postajajo vsako leto bolj nesrečni, nezadovoljni, trmoglavi, depresivni ter 

disfunkcionalni. S svojimi večletnimi raziskavami je prišla do spoznanja, da otroke, ki jih 

vzgajamo v današnjem svetu, zanima samo njihovo težavno vedenje (Palmer, 2019). 

Med otroci je v porastu vse več duševnih motenj pa tudi zlorab drog, alkohola, tu je še porast 

motenj hranjena, samopoškodovanj in samomorov. Povečalo se je tudi nasilje med vrstniki in 

različne oblike ustrahovanja ter kršenja pravil (Palmer, 2019). 

Pisateljica Palmer pravi, da za vse težave ne stoji enoznačen in jasen odgovor oz. krivec. Gre 

za družben oz. globalen problem, ki se tiče vseh nas, tako staršev, pedagoških delavcev, 

politikov in ne nazadnje tudi otrok. Kot glavne razloge za spremembe v obnašanju otrok je 

navedla hiter tempo življena in nasploh hiter človeški razvoj ter prevlado potrošniškega 

kapitalizma po vsem svetu (Palmer, 2019). 

1.7.4 RAZMAH »POSEBNIH POTREB« 

Zanimiv pa je tudi razmah »posebnih potreb«. Predvsem narašča število otrok z motnjo ADHD 

in z učno motnjo disleksija ter z motnjo avtističnega spektra in z dispraksijo. ADHD je motnja 

pozornosti z motnjo koncentracije in hiperaktivnostjo. Otroci s to motnjo imajo težave pri 

koncentraciji in nadzoru vedenja. Disleksija je specifična motnja branja in pisanja. Taki otroci 

imajo težave z razvozlanjem in razumevanjem pisane besede. Dispraksija je po navadi 

povezana še z drugimi motnjami, kot sta ADHD in Aspergerjev sindrom. Otroci s to motnjo 

imajo težave s fizično koordinacijo, zavedanjem prostora in čustveno zaznavo. Največji porast 

motenj pa strokovnjaki zaznavajo pri motnjah avtističnega spektra. Taki otroci imajo težave pri 

povezovanju s svetom ter pri komunikaciji z drugimi (Palmer, 2019). 

Pri vseh teh motnjah je treba vzroke iskati tako v genetiki in nevroznanosti, kot tudi v okolju. 

V nekaterih primerih so predispozicije izrazitejše in v teh primerih vzgoja skoraj ne igra vloge. 

V primerih, kjer pa so motnje blažjih oblik igra vzgoja in spodbudno okolje veliko vlogo 

(Palmer, 2019). 
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1.7.5 POSLABŠANJE OBNAŠANJA OTROK 

Problem pa predstavljajo tudi ostali otroci. Po vsem svetu so se pri otrocih poslabšali tako 

vedenjski kot učni potenciali. Poročila strokovnih pedagoških delavcev kažejo na to, da se 

otroci najuspešnejših držav na svetu ne vedejo primerno in so slabše opremljeni za učenje, kot 

so bili nekoč. Tako se morajo učitelji večino časa ukvarjati z disciplino. Otroci so raztreseni, 

impulzivni, taki otroci pa niso pripravljeni na učenje. Opaziti je tudi več predrznosti in 

ugovarjanja, kar kaže na upad spoštovanja do učiteljev oz. odraslih na sploh (Palmer, 2019). 

Pot do odraslosti je dolga in naporna. Traja vse od trme predšolskega otroka do izbruhov jeze 

v najstniških letih. Na poti se mora otrok naučiti tri stvari, in sicer nadzorovati in ohranjati mora 

pozornost, tudi pri stvareh, ki ga ne zanimajo. Druga pomembna stvar je samoregulacija. Gre 

za fizični nadzor, to pa pomeni, da je otrok sposoben zadovoljitev preložiti. Zadnja stvar pa je 

vezana na prilagajanje lastnih potreb potrebam drugih. Ker živimo v skupnosti je pomembno, 

da vsak opravlja svoje naloge in pri te upošteva druge, le tako lahko živimo v sožitju (Palmer, 

2019). 

1.7.6 »SLEPI MOŽJE IN SLON« 

Sue Palmer je izpostavila še en pomemben vidik pri preučevanju vzrokov za spremembe v 

vedenju otrok. Poimenovala ga je »slepi možje in slon«. Po vsem svetu so se v zadnjih nekaj 

letih pojavila različna dognanja o spremembah vedenja otrok. Ogromno strokovnjakov se je 

zaželo ukvarjati z vzroki sprememb. Iskali so jih v prehrani, v pomanjkanju gibanja, v uporabi 

različne tehnologije itd. Niso pa se zavedali, da obstajajo tudi druge teorije, kot samo njihove. 

Preučevali so samo iz enega zornega kota, ne da bi se pri tem opirali ali preučili še druga 

področja (Palmer, 2019). 

Danes je vse več strokovnjakov specializiranih samo za eno področje in vedo vedno več o vedno 

manj stvareh. Vsi se vprašanja o spremembah vedenjskih vzorcev lotevajo kot v Indostanu slepi 

možje, ki so se lotili slona. V indijski pesmi vsak od slepih mož zagrabi del slona (nogo, trup, 

rep) ter na podlagi določenega dela živali oblikujejo teorijo o tem, kakšen je slon. Enako se 

dogaja z našimi strokovnjaki, nihče ne pogleda širše slike (Palmer, 2019). 

1.7.7 VZROKI IN REŠITVE  

Glavni razlogi za negativno vplivanje na otrokov kognitivni in socialni razvoj so hitra hrana, 

zadržan odnos do proste igre v naravi, slab počitek in spanje otrok, nestabilnost družin in 

drugačna vloga žensk, razhod družin in premalo odraslih vzornikov, velike razlike med revnimi 

in bogatimi, svet kapitalizma, potrošnje in oglaševanja ter elektronske naprave (Palmer, 2019). 
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Ena izmed pomembnejših stvari, v povezavi z otroško vzgojo v 21. stoletju je ta, da se kljub 

hitrosti našega razvoja, življenja itd., zavedamo, da je otroško učenje in spoznavanje še vedno 

stvar, ki poteka počasi. Razvoja enostavno ne moremo vzpodbuditi, da bi potekalo hitreje in pri 

tem preskočilo pomembne mejnike v otrokovem življenju. Bolj kot podrobne študije pa so za 

otroka potrebne popolnoma osnovne dobrine, kot so fizična nega (hrana, gibanje, igra, spanje), 

socialna in čustvena vzgoja (čas, pozornost, pogovor, ljubezen) ter moralno vodenje (Palmer, 

2019). 

1.7.8 VPLIV TEHNOLOGIJE NA OTROKE 

Problem tehnologije je ta, da te izredno hitro zasvoji. Otroci, ki jo torej uporabljajo hitro 

postanejo od nje odvisni. Namreč naši možgani tehnologijo hitro usvojijo, tako se bo tudi otrok, 

ki bo v roke dobil kakršno koli napravo, zelo hitro naučil, kako deluje. Medtem ko se 

sposobnosti, ki jih nujno potrebujemo v šoli, težje naučimo. Zbrano slediti pouku ali razumeti 

prebrano sta stvari, ki se jih je treba učiti dalj časa, da jih usvojimo (Chapman in Pellicane, 

2015). 

Z vse večjo uporabo tehnologije se slabša naša medsebojna komunikacija. Otroci, ki so navajeni 

zaslonov in tehnologije so veliko bolj navajeni komunicirati z napravami, kot pa z ljudmi iz oči 

v oči. Na ta način se med ljudmi slabša interakcija in komunikacija, ki pa je za življenje v družbi 

ključnega pomena. S porabo tehnologije se slabša tudi empatija, namreč čustva ljudje 

prepoznavamo prav iz oči v oči, v neposrednih odnosih, ko človeka gledamo, ga opazujemo, 

zaznavamo njegovo mimiko in gestiko ter ga začutimo. Preko zaslonov pa teh istih čustev ne 

moremo zaznavati. Ljudje tako postanejo neobčutljivi za čustva drugih (Chapman in Pellicane, 

2015). 

»Spletno branje nima glave, telesa in repa. Je nelinearno in prepredeno s hiperpovezavami, 

kamor lahko skočijo kadar koli.« (Chapman in Pellicane, 2015, str. 134) 

Tudi branje se je v primerjavi s preteklostjo močno spremenilo. Danes branje deluje bolj kot 

preletavanje in iskanje ključnih informacij. Branje na spletu nam otežujejo mnogi oglasi in 

reklame, kar možganom posledično otežuje razumevanje besedila. Osredotočenost na besedilo 

se tako zmanjša, poveča pa se zaposlenost z odločanjem in navigacijo med motečimi dejavniki 

(Chapman in Pellicane, 2015). 

»Možgani vašega otroka se zaradi zaslonov sicer ne morejo »skisati« ali »spremeniti v kašo«, 

se pa preoblikujejo kot plastelin. Možgansko zmožnost prerazporejanja živčnih poti na podlagi 

novih izkušenj imenujemo nevroplastičnost.« (Chapman in Pellicane, 2015, str. 137) 
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Otroci, ki so nenehno izpostavljeni stimulaciji možganov, torej prekomerno izpostavljanje 

zaslonom, imajo višjo raven stresnega hormona kortizola. To povzroča neugodje in 

vznemirjenost in lahko vodi tudi k anksioznim motnjam. Na tem mestu morajo starši poskrbeti 

za otrokovo notranjo umirjenost, in sicer s sproščanjem (obdobje nedejavnosti), omejitvijo 

uporabe elektronskih naprav, telesno vadbo in spanjem (Chapman in Pellicane, 2015). 

1.8  MODROST MALEGA PRINCA 

Zgodba Malega princa me je spomnila na temo, ki jo predstavljam v svoji diplomski nalogi. Na 

svojem potovanju je zlatolas deček srečal poln vrt prekrasnih in čudovitih rdečih vrtnic. 

Spomnile so ga na njegovo edino rdečo vrtnico, ki jo ima deček na svojem majhnem planetu. 

Bil je razočaran, ker je mislil, da na celem širnem svetu obstaja samo ena sama vrtnica, in ta 

pripada njemu. Spoznal je, da ni tako bogat kot si je mislil.  

Nato pa je srečal lisico. Povedal ji je, da išče prijatelje in jo prosil naj se igra z njim. Lisica pa 

mu je odvrnila, da vendar ni udomačena, zato se z njim ne more igrati. Mali princ ni poznal 

besede udomačena, zato je prosil lisico, naj mu besedo razloži. 

»To je nekaj, kar že dolgo ni več v rabi,« je rekla lisica. »Pomeni pa – ustvarjati vezi …« (Saint-

Exupery, 1985, str. 62) 

Razložila mu je, da ko nekoga udomačiš, ta postane zanj zelo pomemben. Drug drugega začneš 

potrebovati in nisi več le eden izmed tisočih drugih. Povedala mu je tudi, da spoznaš le tisto, 

kar udomačiš.  

»Ljudje si ne vzamejo časa, da bi sploh kaj spoznali. Pri trgovcih kupujejo kar izgotovljene 

predmete. Ker pa ni trgovcev, ki bi prodajali prijatelje, ljudje nimajo več prijateljev.« (Saint-

Exupery, 1985, str. 63) 

Tako je Mali princ udomačil lisico. Kasneje se je vrnil k vrtnicam in jim rekel, da so lepe, 

vendar prazne. Nihče jih ni udomačil in one niso nikogar udomačile. Njegova vrtnica pa je 

posebna. Njo je zalival, jo varoval pred vetrom, ona je tista, kateri je namenjal svoj čas, zato je 

dragocena, ker je njegova. Z lisico sta se poslovila ona pa mu je pred odhodom povedala, še 

nekaj zelo posebnega in Mali princ si je to zapomnil. 

»Čuj mojo skrivnost. Zelo preprosta je: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem 

nevidno.« 

»Bistvo je očem nevidno,« je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil. 
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»Zaradi časa, ki si ji ga žrtvoval, je tvoja vrtnica tako dragocena.« 

»Zaradi časa, ki sem ji ga žrtvoval …« je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil. 

»Ljudje so to resnico pozabili,« je rekla lisica. »Toda ti je ne smeš pozabiti. Za vedno si 

odgovoren za tisto, kar si udomačil. Odgovoren si za svojo vrtnico…« 

»Odgovoren sem za svojo vrtnico …« je ponovil Mali princ, da bi si zapomnil. (Saint-Exupery, 

1985, str. 66–67) 

 

2 ANIMACIJA IN ANIMIRANI FILM 

 

2.1 KAJ JE ANIMACIJA 

»Animacija temelji na fizikalnih načelih optične iluzije, na t. i. vztrajnosti vidnega vtisa, ki 

gledalcu omogoča, da hitro zaporedje sličic vidi kot povezano gibanje.« (Peguet, 2021, str. 11) 

Animacija je mešanica različnih področij, vsebin ter znanj. Gre za medij, pri katerem so 

pomembna znanja iz likovne in filmske teorije, slikarstva, kiparstva, oblikovanja prostora ter 

režije. Bistvo animacije je, da določeno stvar transformiramo v digitalno obliko, na tem mestu 

je pomembno znanje o uporabi novih medijev. Pomembna pa je tudi vsebinska plat, tu se 

animacija dotika socioloških in psiholoških problematik. Problem prikaže bodisi posredno 

bodisi neposredno (Repše, 2012). 

Gre za zvrst, ki omogoča ogromno ustvarjalnosti in ogromno različnih načinov upodabljanja 

najrazličnejših vsebin, misli in dogodkov. Animacija zajema tri ustvarjalna področja, to so 

vsebina, vizualna oblika ter zvokovna oblika. Poleg treh področji pa izraža tudi avtorjev pogled 

na svet (Repše, 2012). 

Animacija predstavlja nadpomenko animiranemu filmu in hkrati zajema vse vrste animiranih 

podob. Animiran film je torej ena od oblik animacije, ki ga uvrščamo med filmske zvrsti. 

Razlog za umestitev v omenjeno zvrst se skriva v istočasnem razvoju filma (Repše, 2012). 

»Anima je latinski izraz za dušo, označuje pa tudi zrak, veter, dihanje in življenje. Animare je 

glagol, ki pomeni vdihniti življenje, dihati ali napolniti z zrakom.« (Repše, 2012, str. 16) 

2.2 VRSTE ANIMIRANJA 

Poznamo tri vrste animiranja, in sicer animiranje z zamenjevanjem, neprekinjeno animiranje 

ter animiranje s ključnimi sličicami. Pri slednjem, imenovanem tudi animiranje od poze do 
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poze, vedno začnemo s sličicami, ki vplivajo na smer gibanja. Najprej pripravimo sličice, ki 

prikazujejo glavne premike, nato določimo čas premikanja sličic, nazadnje pa glavnim 

premikom vstavimo še vmesne sličice (Peguet, 2021). 

Neprekinjeno animiranje je popolnoma drugačno od animiranja s ključnimi sličicami. Tu mora 

animator različne elemente premikati v časovnem zaporedju sličic in pri tem ne vidi celote oz. 

ne vidi animiranih gibov sproti. Začeti mora s prvo sličico, nadaljevati z drugo in tako naprej. 

Tako dela vse do zadnje sličice, ne glede na to koliko jih je. Opisana vrsta animiranja je veliko 

bolj tvegana kot animiranje s ključnimi sličicami, a hkrati bolj inspirativna. Poleg sličic mora 

vnaprej določiti tudi smer in hitrost celotnega gibanja ter animacijsko krivuljo giba. Problem se 

pojavi, ko nastane napaka na določeni sličici. Takrat se je potrebno vrniti k sličici, pri kateri se 

je napaka pojavila in stvar popraviti ter izbrisati vse sličice, ki so ji sledile in jih ponovno posneti 

(Peguet, 2021). 

Iskanje rešitev pri animiranju s ključnimi sličicami je veliko lažje kot pri neprekinjenem 

animiranju. Animator se lahko poljubno vrača na sličice z napakami in jih na različne načine 

skuša popraviti. Izbriše ali popravi lahko tudi samo eno sličico, medtem ko lahko ostale pusti 

takšne kot so. Pri neprekinjenem animiranju pa je iskanje rešitev veliko težje, tu namreč 

animator dela neposredno pred kamero. Napake lahko pomenijo izbris velikega števila sličic. 

Zato se pri tej vrsti aminiranja ustvarjalci večkrat poslužijo iznajdljivih rešitev in skušajo 

gledalca pretentati, da ni bi opazil določeni napak (Peguet, 2021). 

Animiranje z zamenjevanjem pa je vrsta animiranja, pri kateri gre za izmenjevanje vnaprej 

oblikovanih, ločenih poz animacije določenega elementa. Najprej si pripravimo vse dele giba 

vsakega elementa posebej, potem pa vsako »kopijo« elementa obdelamo do želene poze, na 

zadnje pa je na vrsti snemanje. Pri snemanju zamenjujemo različne kopije, da ustvarjamo 

različne poze oz. premikanje. Pri tej vrsti animiranja se izognemo tveganju deformacije lika, 

predvsem, kadar gre za zapleteno gibanje (Peuget, 2021). 

2.3 TEHNIKE ANIMACIJE 

Poznamo tri vrste animiranih filmov, to so risani filmi, stop-motion animacije in računalniški 

animirani filmi. Vse tri vrste imajo enako zaporedje faz nastajanja samega filma, se pa 

razlikujejo v uporabljenem materialu. Film začne nastajati z določeno idejo, ki se jo na začetku 

opredeli, nato scenarist napiše filmsko zgodbo, zraven pa sodeluje tudi režiser, ki je pri 

ustvarjanju vseskozi prisoten. Kasneje se oblikuje snemalna knjiga, ki služi kot skica same 
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zgodbe, posameznih kadrov in oseb. Zadnja faza pa predstavlja upodobitev snemalne knjige 

(Repše, 2012). 

2.4 STOP-MOTION ANIMACIJA 

Pri stop-motion animaciji je naš glavni pripomoček fotoaparat. Animacijo lahko ustvarimo s 

pomočjo lutk, plastelina, gline, kolaža, različnih objektov, peska in drugih naravnih materialov 

ter fotografij. Animacijo pa lahko ustvarimo tudi s piksilacijo, torej s tehniko animacije, v kateri 

so glavni junaki ljudje (Repše, 2012). 

Vsak material, ki ga izberemo za animacijo ima svoje prednosti in slabosti. Glina je izredno 

fleksibilen material, vendar se hitro suši. Plastelin nam prav tako omogoča ogromno 

ustvarjalnosti pri oblikovanju, je nekoliko trši, ampak ga svetloba čez nekaj časa zmehča, kar 

pomeni, da je delo potrebno večkrat prekinjati. Lutke so same po sebi veliko bolj okorne, vendar 

jim lahko ustvarimo sklepe, ki nam omogočajo bolj naravno gibanje lutke. Paziti moramo, da 

lutko ustvarimo tako, da lahko sama stoji. Kolaž se od drugih tehnik razlikuje v tem, da je 

dvodimenzionalen, enako kot animacija fotografij. Uporabimo lahko izrezane ali trgane koščke 

kolaža, kar nam omogoča veliko ustvarjalnosti. Piksilacija je posebna tehnika, pri kateri lahko 

s pomočjo slik človeka dobimo zanimive in posebne učinke ter gibe (Repše, 2012). 

Pri stop-motion animaciji potrebujemo poleg fotoaparata še različne tehnične pripomočke, kot 

sta na primer stojalo za kamero in primerna osvetljava. Velik pomen ima tudi prostor, ki se 

nahaja okoli scene, v katerem se lahko ustvarjalci nemoteno gibljejo. Za sceno, ki je oblikovana 

tridimenzionalno, skrbi scenograf. Pri delu pa sodelujejo še režiser, glavni animator in po 

potrebi lutkar (Repše, 2012). 

2.5 ZAMETKI ANIMACIJE 

Zametke animacije moramo danes razumeti ločeno od današnjega pomena besede animacija. 

Različne kulture so v preteklosti začele upodabljati figure, ki prikazujejo premikanje, vendar 

njihov namen ni bil animiranje teh figur. Danes vemo, da bi lahko z vrtenjem ali z drugimi 

načini te slike spremenili v animacijo in slike bi tako postale še bolj zanimive (Bendazzi, 2016). 

Eden najstarejših predmetov je 5000 let stara čaša najdena v Burnt City v Iranu. Na čaši je 

umetnik upodobil kozo, ki skače proti drevesu, njegove liste pa na koncu tudi poje. To zapleteno 

gibanje figure štejemo med prve zametke današnje animacije (Bendazzi, 2016). 

Znan je tudi Trajanov steber, ki še vedno stoji v Rimu, nastal pa je med leti 106 in 113 pr. n. št. 

Na njem so upodobljene cesarjeve zmage, ki so vklesane v kamen. Na sličicah je več kot 2000 



23 
 

figur, ki prikazujejo gibanje in prav tako spominja na zametke sodobne animacije (Bendazzi, 

2016). 

Leta 1999 je japonski filmski režiser izdal knjigo o umetnosti japonskih emakijev. Gre za 

vodoravne ilustracije s pripovedno vsebino, ki so bile ustvarjene med 11. in 16. stoletjem na 

Japonskem. Emakiji poleg ilustracij vsebujejo tudi besedilo, njihova vsebina pa se nanaša na 

bitke, religijo, ljudske zgodbe, nadnaravni svet, veliko pa jih je tudi romantične narave. Figure, 

ki so ustvarjene kažejo na gibanje in tako pripovedujejo zgodbo (Bendazzi, 2016). 

 

2.6 ZGODOVINA ANIMACIJE IN ANIMIRANEGA FILMA 

Prve gibljive slike so se pojavile na praksinoskopu, ki ga leta 1876 izumil Charles-Émile 

Reynaud. Optična igrača je bila sestavljena iz nizkega valja z dvanajstimi slikami na notranji 

strani ter iz osrednjega valja z dvanajstimi zrcali, ki so odsevali slike. Z vrtenjem zunanjega 

valja se je v zrcalih ustvaril vtis gibanja slik. Praksinoskop je bil javnosti prvič predstavljen 28. 

oktobra leta 1892 v Musée Grévin v Parizu. Charles-Émile Reynaud je na platno projiciral 

animiran film Ubogi peter, ki je bil sestavljen iz petsto sličic. Datum prve javne projekcije 

danes obeležujemo kot dan animiranega filma (Goetz idr., 2016). 

Med prvo svetovno vojno se je okrepil trg ustvarjanja. Povpraševanje je bilo veliko predvsem 

po satiričnih domoljubnih propagandnih filmih. Majhni studii so v več mestih ustvarjali 

reklamne kolute, naslove filmov in tudi zabavne kratke filme (Bendazzi, 2016). 

Leta 1911 je bil ustvarjen prvi animirani film z naslovom Mali Nemo. Avtor filma, ameriški 

umetnik Winsor McCay, je poleg animacije predstavil tudi, koliko sličic je potreboval za 

triminutno animacijo. Po prvi animaciji je postal animirani film v ZDA izredno popularen, zato 

se je znotraj ameriških filmskih studiev, začela redna proizvodnja risank. Pravi preboj v svetu 

animacije pa je v dvajsetih letih prejšnjega stoletja naredil Walt E. Disney, ki je z Ubom 

Iwerksom ustanovil produkcijsko hišo, ki je ustvarjala igrano-animirane serije. Prav Ub Iwerks 

je leta 1927 ustvaril miška Miki, ki je postal Disneyjev zaščitniški znak in se tako zapisal v 

svetovno zgodovino razvoja animacije in filma (Goetz idr., 2016). 

Animiran film se je začel razvijati tudi na Hrvaškem, in sicer v drugi polovici prejšnjega 

stoletja. Leta 1953 je bil ustanovljen Zagreb film, tri leta kasneje pa so ustanovili studio, ki je 

bil namenjen animaciji in risanemu filmu. Zagrebška šola animiranega filma je zaslovela po 

legendarnem Profesorju Baltazarju, ki je bil ustvarjen in se predvajal med leti 1967 in 1978 na 
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drugem programu hrvaške nacionalne televizije. Lik, ki je bil komercialno najbolj priljubljen, 

je ustvaril Zlatko Grgić (Goetz idr., 2016). 

O slovenskem vzponu animacije in animiranega filma težko govorimo. Za razliko od Zagreba, 

se v Ljubljani v petdesetih letih prejšnjega stoletja ni zbrala homogena skupina ustvarjalcev, ki 

bi razvijala animiran film. Lutkovni animirani filmi so ostajali na ravni navadnega gledališkega 

lutkarstva, ta pa je bil namenjen le otrokom, zato se ni eksperimentiralo in vnašalo novih rešitev 

ne v vsebino, ne v grafiko. Tako se je lutkovna animirana produkcija na slovenskem počasi 

opuščala in se razvijala le na ravni lutkovnega animiranega filma (Goetz idr., 2016). 

Je pa na tem področju Saša Dobrila naredil velik korak. Iz Prage je prinesel novosti, ki jih je 

vnesel v ustvarjanje filma. Tako je z majhnimi sredstvi, amatersko tehniko in polprofesionalno 

ekipo leta 1952 ustvaril prvi slovenski profesionalni animirani film, z naslovom 7 na en mah, 

ki je nastal po okriljem Triglav filma (Goetz idr., 2016). 

Največji klasik slovenskega stripa in animiranega filma je Miki Muster, ki je zaslovel s stripom 

Zvitorepec. Prvič je poskusno animiral svoj lik Zvitorepca, nato pa je v šestdesetih letih 

prejšnjega stoletja ustvaril tri animirane filme z naslovom Puščica, Kurir Nejček in Zimska 

zgodba. Prav Puščica je prvi slovenski risani film, ki je nastal leta 1960 (Goetz idr., 2016). 

Za mejnik rojstva sodobnega avtorskega animiranega filma štejemo film Študent, ki ga je 

ustvaril Koni Steinbacher. Film je nastal leta 1975 in prejel veliko domačih ter tujih nagrad. 

Preporod na področju animacije pri nas pa se je pojavil tudi v obliki celovečernega filma z 

naslovom Socializacija bika?, ki je nastal leta 1998. Ustvarila sta ga Zvonko Čoh in Milan Erič 

in oba prejela nagrado Prešernovega sklada za animacijo in režijo (Goetz idr., 2016). 

Najbolj uspešna animirana serija v zgodovini slovenskega filma so Bizgeci. Ustvaril jo je Grega 

Mastnak leta 2003. Serija risank je postala tako priljubljena, da so jo želeli predvajati tudi v 

drugih državah. Tako smo leta 2006 dobili prvo mednarodno uspešno slovensko risano 

animirano serijo, ki se je predvajala na Nizozemskem, Norveškem, v Italiji in Švici (Goetz idr., 

2016). 

Med vidnejšimi animatorji, ki ustvarjajo danes pa sta Špela Čadež in Kolja Saksida. Slednji je 

leta 2003 začel ustvarjati stop animirano lutkovno serijo z naslovom Koyaa. Serijo sestavlja 

več epizod, ki se danes predvajajo na nacionalni televiziji. Poleg tega pa je zanimanje vzbudila 

tudi onkraj meja Slovenije. Lutkovna animirana serija se predvaja tudi v Nemčiji. Kot Saksida 

tudi Špela Čadež rada ustvarja z lutkami. Njeni znani filmi so Zasukanec, Ljubezen je bolezen 
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in Bones. Prva dva animirana filma je ustvarila tekom študija, medtem ko je prvenec Boles 

ustvarila kasneje, leta 2013. Z njim je postala mednarodno najuspešnejša slovenska filmska 

ustvarjalka. Zanj je prejela ogromno domačih in mednarodnih nagrad (Goetz idr., 2016). 

2.7 KOMPONENTE ANIMIRANEGA FILMA 

Sestavni deli animiranega filma so vizualizacija, zvok ter vsebina. Vizualni segment, imenovan 

tudi likovno-kinetični segment, skrbi za to, da gledalca vizualno nagovorimo. Vizualno obliko 

določajo likovne prvine, kot so točka, linija, barva, ploskev, prostor in svetlo-temno. Zvokovni 

ali glasbeni segment pa skrbi za to, da je sama animacija za gledalca prepričljivejša ter čustveno 

bolj doživeta. Poleg zvokov, ki si jih lahko predstavljamo oz. jih na posnetku lahko vidimo, so 

pomembni tudi zvoki v zunanjem polju. To so zvoki, ki nakazujejo na širše okolje, v katerem 

se film odvija. Prostor s tem zvokom postane tridimenzionalen. Poznamo tri vrste zvoka, to so 

šum, govor in glasba. Poleg zvoka pa je zelo pomembna tišina, ki skrbi za premore med 

različnimi zvoki, ustvarja napetost in skrbi za dinamiko zgodbe (Repše, 2012). 

Šumi so tisti, ki poskrbijo za označevanje dogajanja v zunanjem polju. Z njimi lahko gledalec 

aktivnim objektom doda še druge karakterje in jih tako lažje spozna. Govor v animiranem filmu 

lahko nastopa v obliki monologa, dialoga ali pogovora med objekti. Vsak lik ima določen ton 

in določeno hitrost govora, kar določa njegov karakter. Vloga glasbe v filmu je izrazito 

povezovalna, vpliva pa tudi na čustveno dogajanje v gledalcu. Vključena je lahko skozi cel 

film, pomembno vlogo pa igra predvsem na začetku in ob koncu animacije (Repše, 2012). 

Vsebina filma predstavlja literarni segment, ki vsebuje tekst in samo zgodbo oz. pripoved. 

Pomembno je, da je otrokom vsebina blizu. Na ta način jih lahko animiran film bolj pritegne. 

Vsebina mora biti tudi jasna in zanimiva. Zelo dobrodošli so različni komični zapleti. Ti so 

primerni za fantazijske komične tematike. Za srednješolce pa tematike, ki kritično gledajo na 

svet in družbo (Saksida, 2012). 

2.8 SLOGI ANIMIRANJA 

Animacija je vrsta umetnosti, s katero lahko pokažemo svoj lasten jaz na izredno ustvarjalen 

način. V primeru, da delamo za določenega avtorja, ki želi določen slog naše ustvarjalnosti ne 

moremo pokazati. Zato če le imamo možnost slog opremimo z našo ustvarjalnostjo, našo 

edinstvenostjo in ga ustvarimo kot si želimo. Namreč ravno slog je tisti, ki daje animaciji pomen 

in vzdušje. Posebnost sloga lahko ustvarimo v likih, okolju, detajlih, kjer koli, ker ravno to 

ločuje animirane filme med seboj (Peguet, 2021). 
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Animiramo lahko realistično ali v karikiranem slogu. Slednji slog gledalca pritegne h gledanju 

ravno zaradi posebnih učinkov, pri katerih je prisotno pretiravanje in presenečenje. Vse skupaj 

pa navadno deluje zelo komično. Realistično animiranje pa v gledalcu navadno vzbudi močna 

čustva in empatijo. Gledalec se preko likov vživi v dogajanje v filmu in vzporedno začne 

razmišljati o svojem življenju (Peguet, 2021). 

Pri realističnem animiranju je zelo pomembno dobro opazovanje, ki je povezano z natančnostjo 

pri izdelavi. Tu poustvarjamo resnično gibanje, resnične hitrosti in like. S takim slogom se 

ustvari svet, ki deluje resnično, vendar ni in ravno to je tisto, zaradi česar se gledalec pri takih 

filmih tako močno vživi v samo dogajanje. Animiranje v karikiranem slogu pa enačimo z 

animacijskim pretiravanjem, namreč tu pretiravamo v vsem, v hitrosti, v gibanju ter v vsebini 

(Peguet, 2021). 

2.9 ANIMACIJA IN MLADI 

Animacija predstavlja umetnost, ta pa razvija otrokovo kritično mišljenje, ustvarjalne 

sposobnosti in estetski čut. S slednjim otroci razvijajo občutek lepega in v njem uživajo. 

Umetniško delo lahko začnejo vrednotiti in ga primerjati z drugimi. Otroka ta umetniška 

izkušnja bogati, mu širi obzorja umetnosti ter gradi njegov pozitiven odnos do različnih 

umetniških zvrsti (Goetz idr., 2016). 

Poleg tega, da je animacija za otroke izredno zanimiva, je lahko tudi del učnega procesa. Otroci 

in mladi lahko sami poprimejo za različna orodja in uporabijo sodobno opremo ter skupaj 

ustvarijo animiran film. Ravno stop-motion animacja je tista, ki mladim omogoča sodelovanje 

in skupno ustvarjanje. Sodelovati morajo vsi udeleženci, nekdo skrbi za like, nekdo za 

scenografijo, spet drugi mora ustvariti zgodbo. Pri ustvarjanju animacije gre predvsem za 

zadovoljstvo, ki ga skupina čuti po končanem filmu, hkrati pa posameznik spozna, koliko truda 

je potrebno vložiti za nekaj minut animiranega filma. Rezultat te razdvojenosti se po navadi 

konča z ustvarjanjem novega filma (Repše, 2012). 

Film pri pouku lahko uporabimo kot pripomoček ali osrednjo dejavnost, če se odločimo za 

slednjo se otroci soočijo s šestimi elementi: s produkcijo filma, z mise-en-scène, s kontinuiteto, 

z glasbo in podobami, s scenarijem in dialogi ter s končno obliko filma (Rutar, 2012). 

Pri produkciji filma se otroci seznanijo z nekaterimi pomembnimi sredstvi za snemanje filma, 

kot so vrste kamer, vloga svetlobe, vloga leč, kadri in posnetki, vloga barv, scena itd. Mise-en- 

scène pomeni, da otroci spoznajo, na kakšen način film vizualno pripoveduje zgodbo. Otrok se 

na tej točki sprašuje, kako dobiti napete, dramatične kadre ter posnetke itd. Kontinuiteta pomeni 
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znanje o tem, kako z določenimi rezi ustvariti film, ki je bolj kompleksen in bolj senzibilen. 

Gre za najpomembnejši element, pri katerem se otroci učijo ustvariti film, ki teče nepretrgano 

in deluje resnično. Glasba v filmu je zelo pomembna, vendar tu ne gre samo za glasbo v filmu, 

ampak za zvoke v vsakem prizoru. Vsi zvoki skupaj z glasbo v gledalcu ustvarjajo določene 

občutke. Z elementom glasbe otroci razvijajo občutek za detajle. S scenariji in dialogi pa učenci 

raziskujejo odnose med osebami in dramskimi elementi filma ter se učijo, kakšen je pomen 

dialogov in besedila v filmu. Element končne oblike filma pa vsebuje znanja o montaži, tudi 

digitalni montaži ter znanja o posebnih učinkih (Rutar, 2012). 

Sodobna tehnologija lahko postane medij, ki pozitivno vpliva na otroke, saj omogoča, da se 

sami preizkusijo v ustvarjanju novega. Poleg ustvarjanja pa jim animacija omogoča tudi 

izražanje svojih pogledov na svet, svojih želja, idej, misli, strahov itd. Otroci in mladostniki se 

tako lahko izpostavijo in povedo kdo so (Repše in Peštaj, 2012). 

2.10 KAKOVOST ANIMIRANIH FILMOV IN POGOVOR O NJIH 

Pomembno je, da otroci izbirajo filme, ki so primerni za njihovo starost in imajo globlje 

sporočilo. Danes namreč obstaja ogromno animiranih filmov, ki niso kvalitetni. Mediji tako 

otroke kot mlade vabijo k filmom, ki so na prvi pogled privlačni in zabavni, ampak so brez 

pravega sporočila. Slabo zgodbo prekrijejo s posebnimi zvočnimi in slikovnimi učinki, teh pa 

je veliko. Otroci in mladi že znajo ločiti dobro od slabega, vendar je njihova izbira pogosto pod 

vplivom modnih zapovedi in vrstniških mnenj (Repše in Peštaj, 2012). 

Da pa bi otroke in mladostnike navdušili nad kvalitetnimi filmi, jim moramo ponuditi vsebino, 

ki jih navdušuje, jim je blizu, s katero se lahko poistovetijo in jih pritegne. Teme filma morajo 

biti enake kot teme njihovega osrednjega življenja. Ni pa dovolj, da si film samo površno 

ogledamo. Pomembno je znati gledati filme, biti pozoren na detajle, vsebino in glavno 

sporočilo. Poleg gledanja in razumevanja vsebine pa je ključnega pomena še vrednotenje 

filmske vsebine in pogovor o njej (Repše in Peštaj, 2012). 

S spremljanjem otrok med gledanjem filma, lahko ugotovimo marsikaj o njihovem doživljanju 

neke vsebine. Te iste vsebine so kasneje dobra iztočnica za pogovor o najrazličnejših temah, 

kot so prijateljstvo, odnosi med ljudmi, žalovanje, smrt, ljubezen, spolnost itd. Pogovor o 

vsebini lahko nadgradimo s pogovorom o možnih načinih reševanja težav, ki so se pojavile v 

zgodbi. Iz pripovedovanja otrok in mladostnikov lahko izvemo veliko o njihovem pogledu na 

svet, doživljanju sveta, o njihovih stiskah, strahovih, željah in hrepenenjih (Repše in Peštaj, 

2012). 
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Otrokom moramo ponuditi filme z različnimi vsebinami in različnimi tehnikami. Na ta način 

spoznajo različnosti in ugotovijo, kaj jim je všeč in kaj ne, s katerimi liki se lahko povežejo bolj 

in zakaj. Z različnostmi si začnejo ustvarjati svojo sliko o svetu, v katerem živijo. Kakovostni 

filmi pa jim ne pokažejo samo raznolikosti, vendar jih tudi bogatijo ter širijo obzorje (Repše in 

Peštaj, 2012). 

2.11 POMEN ANIMIRANEGA FILMA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU 

Animiran film ima več vlog, ki so si med seboj različne, a se med seboj tesno povezujejo. Gre 

za konglomerat različnih področij, to so likovno področje, glasba, jezik, literatura, gibanje, 

matematika, fizika, računalništvo idr. Animiran film spodbuja kritičen pogovor o vsebini, pri 

ustvarjanju filma spodbuja sodelovanje, pozitivno komunikacijo, iskanje skupnega cilja, 

izražanje mnenja in s tem krepitev samozavesti, prepletanje različnih področji in učnih vsebin 

ter vzpodbuja izkustveno oz. praktično delo (Repše, 2012). 

Vpeljevanje animiranega filma v učni sistem dosega naslednje cilje vzgoje in izobraževanja 

(Repše, 2012, str. 47 in 48): 

»Izobraževalni cilji 

- S praktičnim delom mladi usvojijo osnove izbranih animacijskih tehnik ter kombinirajo 

in eksperimentirajo z animacijsko tehnologijo; 

- spoznajo film oz. animirani film kot umetniško zvrst; 

- naučijo se ločevati med boljšim in slabšim izdelkom ter kritično argumentirati, zakaj 

tako menijo; 

- usvojijo osnovna znanja izdelave scene in scenarija, snemanja, računalniške montaže 

in uporabe zvoka; 

- spoznajo uporabo namenske tehnične in programske opreme; 

- končne izdelke predstavijo širši javnosti, s čimer se krepita njihova samozavest ter 

občutek za celovito izvedbo filmskega projekta; 

- z uporabo različnih tehnologij spodbujamo vseživljenjsko izobraževanje; 

- z vključevanjem animiranega filma v izobraževalni proces spodbujamo ustvarjalno rabo 

vsakdanjih tehnologij (internet, mobilni telefon, računalnik, iPod …). 

Vzgojni cilji 

- spodbujamo ustvarjalnost, empatijo in kritično mišljenje; 
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- mladi razvijajo odnos v skupini in medsebojno sodelovanje ne glede na spol, narodnost 

ter socialno in kulturno poreklo oz. druge razlike; 

- krepijo medsebojno strpnost, zavest o zdravih medčloveških odnosih ter pravice do 

enakih možnosti; 

- razvijajo logično spajanje in povezovanje različnih umetniških elementov (literatura, 

likovnost, zvok) ter usvajajo in prepletajo v projekt znanja iz drugih področij; 

- z izdelavo scenarija, zapisovanjem ideje ter medsebojno komunikacijo krepijo odnos do 

maternega jezika in razvijajo znanje o njegovi rabi – lahko tudi o drugih jezikih; 

- prek projektnega dela razvijajo občutek do resnega, t. j. profesionalnega dela, saj jim 

je eden od motivov tudi predstavitev nastalih del.«  

Poleg vseh naštetih ciljev pa mora vrtec ali šola poskrbeti tudi, da otrokom predstavi paleto 

animiranih filmov, ki so slabi in dobri. Otroci in mladi se morajo naučiti razlikovati med 

kvaliteto in njenim nasprotjem. Svet, v katerem živimo je izredno hiter, ne poudarja se kvalitete, 

ampak bolj kvantitete, ne poudarja se vrednot in prioritet, ampak vse kar je temu nasprotno. 

Zato je zelo pomembno, da so mladi že zelo zgodaj vključeni v dejavnosti, ki so za njih dobre, 

ki jih krepijo in delajo samozavestnejše. Mladi morajo biti kritični do sveta, zato je pomembno, 

da vedo, kaj je slabo in kaj dobro. Postati morajo zmagovalci in ne sledilci. Distancirati se 

morajo od rumenega tiska in slabih vsebin, ki drugim prinašajo le dobiček in ne dobre vsebine. 

Vedeti morajo kaj pomeni zabava in sprostitev in kaj obsesija. Le s takim razlikovanjem bodo 

postali varnejši v svetu, v katerem živimo (Malenica in Selec, 2012). 

Film je umetnost, s katero se otroci srečajo že v vrtcih, zato bi se morali filme prej ali slej naučiti 

gledati oz. brati. Medijska in vizualna kultura bi se morala začeti razvijati že od vrtcev naprej. 

Ni dovolj, da veš ali ti je nek film všeč ali ne. Pomembno je, da o vsebinah razpravljamo (Rutar, 

2008). 

Kvaliteta filma med drugim stoji za idejo, ki je lahko preprosta, slaba, dobra ali izvrstna. 

Pomembno je, da o filmu razmišljamo, ker le tako lahko pridemo do ideje oz. do sporočila 

filma. Potem idejo raziskujemo, jo zagovarjamo in se o njej pogovarjamo. Premalo pa je, da 

film samo gledamo brez, da bi razmišljali. Predvsem razmišljanja je danes izrazito premalo 

(Rutar, 2008). 

V okviru pilotnega projekta se je na gimnaziji Jurija Vege v Idriji med leti 2007 in 2012 

preverjalo, kako s pomočjo filma pri dijakih spodbujati kritično mišljenje v odnosu do vsebine 

filma. Poleg pogovorov o tem, kaj sploh je kritično mišljenje so si dijaki preko leta ogledovali 
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različne filme in se o njih tudi pogovarjali. Poleg tega pa so začeli pisati tudi eseje na temo 

ogledanih filmov. Na Filmfestu so si dijaki ogledali tri filme, kasneje so imeli delavnice, 

napisali pa so tudi esej na temo filmov. Tekom celotnega šolskega leta so učitelji spodbujali 

kritično mišljenje in merili kakovost argumentacije (Rutar, 2012). 

Rezultati pilotnega projekta so bili izredno pozitivni. Pri večini dijakov se je uporaba kritičnega 

mišljenja povečala, tudi njihova argumentacija, vrednotenje in razumevanje posameznih tem se 

je tekom leta izrazito izboljšala. Dijakom uporaba kritičnega mišljenja še vedno predstavlja 

napor in se mu radi izognejo. Tudi filmski eseji so jim predstavljali težavo, predvsem šibkejšim 

učencem. Vendar kljub vsemu so učitelji opazili večjo uporabo kritičnega mišljenja pri različnih 

predmetih, kar kaže na uspešno izveden projekt (Rutar, 2012). 

Filmi imajo ogromno dimenzij, povezani so z resnico naših življenj, spregovorijo o tem, kar se 

dogaja z nami, odpirajo tabu teme, ustvarjajo in raziskujejo nove svetove, ki sploh še ne 

obstajajo, pripovedujejo o tem kaj je prav in kaj narobe, govorijo o moralni etiki, solidarnosti 

in ideji pravičnosti. Zato je pomembno, da si za filme vzamemo čas in se v njih poglobimo 

(Rutar, 2008). 

2.12 FILM KOT SREDSTVO ZA UČENJE VREDNOT  

Na videz nič kaj pomembna zgodba o treh prašičkih ima prav za današnji svet zelo pomembne 

vrednote. V zgodbi si vsi trije prašički zgradijo hišo, vsak na svoj način. Prva dva prašička sta 

si dom ustvarila zelo hitro, kajti čim prej sta se želela zabavati in končati z mučnim delom. 

Medtem pa je tretji prašiček za gradnjo svoje hiše porabil največ časa in truda. A ko je prišel 

zlobni volk sta obe hitro grajeni hiši popustili, hiša tretjega prašička pa je ostala nepoškodovana 

in predvsem varna. Za zgodbo pa je pomembno še to, da je tretji prašiček druga dva prašička 

sprejel v svoj varen dom (Rutar, 2008). 

Zgodbo zlahka postavimo v današnji čas, namreč zabava je postala pomembna oblika 

preživljanja prostega časa v našem življenju. Z zabavo samo po sebi ni nič narobe, tudi nič ni 

narobe, da se ljudje zabavajo. Problem nastane, ko začnemo razmišljati, kdo si to zabavo lahko 

privošči ter v kakšnem svetu se lahko zabavamo. Žal je ogromno ljudi, ki se ne morejo zabavati, 

ker se ukvarjajo z vprašanjem ali bodo danes sploh preživeli. Svet, v katerem živimo v glavnem 

ni svet zabave (Rutar, 2008). 

Vrednota, ki jo v zgodbi o treh prašičkih poda ravno tretji prašiček, je trdo delo. S trdim delom 

si je zgradil trden dom in to je njegova prednost. To ne pomeni, da je prašiček deloholik, vendar, 
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da se trudi in na koncu njegov trud ne reši samo njega, vendar še druga dva prašička. Oba 

sprejme brez kakršnegakoli očitka, na koncu pa se vsi skupaj zabavajo (Rutar, 2008). 

Trdo delo, vztrajanje, vzgoja za drugega in senzibilnost so vse vrednote, ki jih v zgodbi lahko  

najdemo. Vztrajati in truditi se tudi takrat, ko se to ne zdi smiselno. Za kaj se je vredno truditi 

in pri čem vztrajati? Kaj je najbolj vredno v človeškem življenju? Vsa ta vprašanja spremljajo 

preprosto pravljico (Rutar, 2008).  

Pomemben pa je tudi posluh za drugega, predvsem v egoističnem in individualističnem svetu, 

v katerem živimo. Kjer nekoga, ki je drugače misleč težko sprejmemo. Tu je tretji prašiček 

pokazal, kakšno veliko srce ima. In prav je, da ju je sprejel, kajti drugače bi postal v svoji hiši 

osamljen. Kar pa je tudi značilnost današnje tekmovalno usmerjene družbe. Solidarnost je 

vrednota, ki jo danes močno potrebujemo (Rutar, 2008). 

S filmi in pogovori o vsebini lahko z otroci odpremo ogromno vprašanj, ki jim skupaj iščemo 

odgovore. Na ta način otroci spoznajo prave vrednote, s pomočjo katerih, bodo postali 

samozavestnejši, imeli kritično in pokončno držo ter strmeli k demokratičnemu življenju. Tako 

bodo postali kos še tako močnemu volku (Rutar, 2008). 

2.13 FILM KOT UMETNOST 

Film med drugim predstavlja tudi umetnost, vendar vsak film ni nujno umetniško delo. 

Kvalitetni filmi imajo dobre posnetke, ki so posneti iz različnih perspektiv oz. kotov. Na ta 

način postanejo stvarni predmeti bolj živi in učinkovitejši. Umetnik s kamero usmerja 

gledalčevo pozornost na določene predmete. S tem spodbuja gledalčevo razmišljanje o 

določenem predmetu in njegovem pomenu. Umetnik ima ogromno izbiro iz katerega 

snemalnega kota bo določen predmet posnel oz. kateri predmet se bo v kadru videl in kateri ne 

(Arnheim, 2000).  

Osnovni material, ki ga film uporablja za svoje reprezentiranje so materialni predmeti in fizično 

dogajanje. Z njuno pomočjo izražamo duševne procese. Misli in čustva prikažemo z mimiko in 

gibi telesa ter udov. Pomembno je, da morajo biti čustva v filmu potencirana, ker v vsakdanjem 

življenju čustva niso vedno najbolj jasna. Včasih jih težko prepoznano, saj niso tako očitna, 

ampak so večkrat nejasna in monotona (Arnheim, 2000). 

Umetnik svet prikazuje s subjektivnega vidika. V filmu ustvari nove realnosti, določene stvari 

lahko pospeši, upočasni ali popači. Na žalost pa večina režiserjev ne ustvarja umetniških del, 

vendar ljudem s filmi le pripovedujejo zgodbe, zanima jih samo vsebina. Kvaliteta filma pa se 
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ne kaže samo z dobrimi posnetki, ampak tudi z dobro igralsko zasedbo. Igralci morajo ustvariti 

pristna čustva in odnose, ki ne delujejo umetno, ampak prav nasprotno in to je prava umetnost 

(Arnheim, 2000). 

Kot film veljata tudi slikarstvo in kiparstvo za umetnost, ampak slednji sta statični umetnosti. 

To pomeni, da lahko ujameta značilno temo nekega dogajanja in jo ovekovečita, ne moreta pa 

pokazati njenega razvoja v času. Ravno to ločuje slikarstvo in kiparstvo od filma, saj je ta 

zmožen prikazati tudi gibanje (Arnheim, 2000). 

Bistvo filma je namreč predstavljanje dogodkov, s katerimi prikazuje spremembe v času. Lahko 

rečemo tudi, da je film dogajanje, saj je v vsakem trenutku drugačen. Vloga gibanja v filmu je 

ta, da gledalce obvešča o dogodkih, ki sestavljajo zgodbo. Ima pa tudi izrazno vlogo, in sicer iz 

gibov oseb lahko izvemo kakšna je oseba, kako se počuti ter kakšen odnos ima do drugih. 

Izrazne vrednosti gibanja poudarijo tako igralci kot tudi režiser. Na ta način se določi značaj 

posameznega kadra, posameznega prizora in ne nazadnje celotnega filma (Arnheim, 2000). 

Tudi arhitektura in film sta si med seboj podobna. Pri obeh je prav prazno, nenarisano, 

nepokazano in zamolčano, tisto kar v gledalcu sproži miselni proces, ki začne ustvarjati zgodbo. 

Gledalec manjkajočo podobo nadomesti z njemu lastno strukturo pomenov. Celovito dojemanje 

umetniškega sporočila je odvisno tako od logike avtorja kot od logike gledalca (Ravnikar, 

2001). 

Vemo, da pri vsakem koncentriranem opazovanju določeno podobo najprej vidimo in na njej 

opazimo neko podrobnost, kasneje vidimo neko osrednjo temo podobe, šele nato v interakciji s 

podobo postopoma razvozlamo njene pomene in opazimo njeno ozadje. Tako je tudi v 

umetnosti, pri slikarstvu na primer na enak način opazujemo slike, pri kiparstvu pa kipe, pri 

filmu pa žal ni tako (Štrajn, 2001). 

Filma ne moremo gledati zelo podrobno razen, če bi si vsak posnetek zavrteli tako, da bi ga 

vmes zaustavljali. Naše pozorno opazovanje filma je zelo pomembno, saj se med njim nenehno 

prepleta razmerje med vedenjem in videnjem. To vpliva na to, da gledalec, ko film gleda ne 

vidi vsega, kar se nahaja v njegovem vidnem polju. Nenehno se o videnem sprašuje in razmišlja 

(Štrajn, 2001). 

Film ima ogromno plati in doživljanje filma bi bilo popolnoma drugačno, če bi se v filmu 

osredotočili samo na glasbo, ali pa ozadje, ali samo na en vogal filmskega ekrana. Ogromno 
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stvari se skriva v podrobnostih, ki jih pri površnem opazovanju hitro spregledamo. Zato 

pravimo, da je film umetnost, ker ima več plasti, ki niso vidne na prvi pogled (Štrajn, 2001). 

2.14 ANIMIRANI FILM V VRTCU 

V Kurikulumu za vrtce lahko znotraj področja umetnosti najdemo ogromno dejavnosti, ki so 

vezane na ustvarjanje in doživljanje animacije. Animirane filme si otroci lahko ogledajo v vrtcu 

ali pa se skupaj z vzgojitelji odpravijo v kulturne ustanove, kjer si film ogledajo na večjih 

platnih, v zatemnjenih dvoranah, z dobrimi zvočnimi efekti. Tako je ogled animacije še bolj 

zanimiv in se nas lahko še bolj dotakne. Poleg doživljanja animacije pa lahko animacijo skupaj 

z otroki tudi ustvarimo (Goetz idr., 2016). 

Primer dobre prakse predstavlja ljubljanski vrtec Vodmat, ki že več let dela na tem, da otroci 

spoznavajo različne medije umetnosti. Vrtec sodeluje z različnimi umetniki in kulturnimi 

ustanovami, s katerimi uvaja različne umetniške prakse v izvedbeni kurikul. Pri nekem projektu 

so se ukvarjali s fotografijo, ki so jo kasneje uporabili pri izdelavi animiranega filma v stop-

motion tehniki. Najprej so se vzgojiteljice na delavnici s filmsko animatorko seznanile s 

postopkom izdelave animiranega filma, nato so same ustvarile kratko animacijo, na zadnje pa 

so skupaj z otroki ustvarile kratek animiran film (Goetz idr., 2016). 

 

3 EKSPERIMENTALNI DEL  

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Živimo v svetu hitrega tempa in temu je prilagojeno tudi naše preživljanje časa. Povezano je z 

delom, s potrošnjo in vse večjim prodorom kapitalizma v zasebne sfere življenja ter z vse večjo 

uporabo sodobne tehnologije in svetovnega spleta. »Moderna tehnologija nas uči umetnosti 

varčevanja s časom, ne uči nas, kako ga inteligentno uporabiti!« (Kristančič, 2007, str. 22). Še 

težje se v današnji družbi znajdejo otroci ter mladi. Magistrica s področja vzgoje in 

izobraževanja Sue Palmer ugotavlja, da otroci, kljub vsemu izobilju, postajajo vsako leto bolj 

nesrečni, nezadovoljni, trmoglavi, depresivni ter disfunkcionalni. S svojimi večletnimi 

raziskavami je prišla do spoznanja, da otroke, ki jih vzgajamo v današnjem svetu, zanima samo 

njihovo težavno vedenje. (Palmer, 2019) 

V diplomski nalogi sem se dotaknila in teoretično osvetlila filozofsko, sociološko in psihološko 

ozadje razlogov za takšno preživljanje časa kot je značilno za današnjo družbo. Spraševala sem 
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se o smiselnosti, kvantiteti in kvaliteti preživljanja časa v sodobni družbi ter odgovore iskala 

tudi v literuaturi.  

V teoretičnem delu diplomske naloge sem predstavila tudi področje animacije in animiranega 

filma, njune zgodovine ter ostalih pomembnih stvareh o animaciji, kot so vrste, tehnike in slogi 

animiranja. Poleg tega pa sem teoretično osvetlila tudi njun pomen v vzgojno izobraževalnem 

delu. »Anima je latinski izraz za dušo, označuje pa tudi zrak, veter, dihanje in življenje. Animare 

je glagol, ki pomeni vdihniti življenje, dihati ali napolniti z zrakom.« (Repše, 2012, str. 16) 

Animacija predstavlja umetnost, ta pa razvija otrokovo kritično mišljenje, ustvarjalne 

sposobnosti in estetski čut. S slednjim otroci razvijajo občutek lepega in v njem uživajo. 

Umetniško delo lahko začnejo vrednotiti in ga primerjati z drugimi. Otroka ta umetniška 

izkušnja bogati, mu širi obzorja umetnosti ter gradi njegov pozitiven odnos do različnih 

umetniških zvrsti. (Goetz idr., 2016) 

V empiričnem delu diplomske naloge sem predstavila proces ustvarjanja kratkega animiranega 

filma o preživljanju časa, ki sem ga ustvarila. Tu sem povezovala teoretična znanja iz prejšnjih 

poglavji ter diplomsko nalogo dokončala z refleksijo.  

Cilji diplomske naloge: 

- Teoretično osvetliti družbena vprašanja o preživljanja časa v sodobni družbi (področja: 

filozofija, sociologija, psihologija). 

- Teoretično osvetliti animacijo in animiran film. 

- Raziskati pomen animacije in animiranega filma v vzgojno izobraževalnem delu. 

- Predstaviti proces ustvarjanja animiranega filma. 

- Reflektivno povezati teorijo družbenega, animacijskega in praktičnega znanja.  

Metoda dela: Študij in primerjava teoretičnih virov, predstavitev kreativnega umetniškega 

procesa in zaključnega projekta animiranega filma. 

3.2 PROCES IZDELAVE ANIMIRANEGA FILMA 

3.2.1 OPIS PROCESA 

Animiran film, z naslovom Čas, sem ustvarila v tehniki stop-motion. Aplikacijo za ustvarjanje 

stop-motion videov sem si naložila na telefon in na njem naredila tudi celoten film. V sobi sem 

na tleh postavila manjši »studio«, in sicer sem za ozadje izbrala večji kos belega papirja, na 

obeh straneh bele podlage pa sem iz knjig sestavila stolpa. Na kupa knjig sem položila leseno 
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palico, ki je telefonu služila fiksen položaj za fotografiranje. Iz enake višine sem fotografirala 

vse premike, ki sem jih ustvarila, nato pa sem vse povezala v en celoten posnetek. Animacija 

vsebuje kar 457 slik, proces izdelave pa je trajal slab teden.  

Kratki animiran video sem animirala od poze do poze. Ustvarila sem neko gibanje, ki je 

vsebovalo določeno število sličic, na koncu pa sem si ga ogledala in precenila ali je gibanje 

dokaj naravno ali je preveč skrivljeno in ga bi bilo potrebno popraviti. V primeru napak, sem 

določene sličice izbrisala ali dodala nove, če gibanje ni bilo dovolj tekoče sem nekatere sličice 

podvojila. Pri samih popravkih in krpanju sličic sem skušala biti dokaj natančna, vendar se je 

zaradi postavljanja figur in določenih elementov nazaj na podlago, spremenila njihova pozicija 

prvotnega mesta. Prav zaradi tega se opazijo napake na določenih sličicah in posledično v 

celotnem animiranem filmu te sličice izstopajo.   

Med vsemi možnimi materiali, ki so primerni za ustvarjanje stop-motion animiranega filma, 

sem izbrala kolaž. Izbran material sicer ne dopušča trodimenzionalnosti, vendar je razmeroma 

lahek za oblikovanje in omogoča nešteto variacij in s tem veliko ustvarjalnosti.  

Izhodišče za tematiko animacije mi je predstavljala zgodba o času avtorja Miha Mazzinija z 

naslovom Čas je velika smetanova torta. Izhodišče za vizualno oz. likovno podobo pa so mi 

predstavljale ilustracije Mojce Osojnik, ki je knjigo nadgradila z zanimivimi slikami. Pravljica 

skuša otroku razložiti koncept časa. Ideja mi je bila izredno zanimiva, predvsem pa mi je zgodba 

predstavljala izziv. Na kakšen način tako težko in kompleksno besedo predstaviti v kratki 

animaciji. 

Zgodba Mazzinija, iz katere sem izhajala, se začne z vprašanjem deklice očku, in sicer hčerka 

očeta vpraša, zakaj si ne vzame več časa zanjo. Zgodbo animiranega filma pa sem začela malo 

drugače, in sicer z vprašanjem deklice o tem, kam gre čas. Nato se očka in deklica z avtom 

odpravita v njegovo službo, med potjo pa ji očka odgovori na vprašanje. Pove ji, da lahko čas 

primerjamo z jagodno torto. Na poti se prikaže torta, ki postane manjša. Torta predstavlja 

prispodobo ure, manjšanje torte pa minevanje časa. Tako opazimo, da sta očka in hčerka nekaj 

časa že porabila za vožnjo. Ko prispeta v službo, se očka loti dela, medtem ko se hčerka iz ure 

v uro začne bolj dolgočasiti. Osem ur preživita v službi, zato torta, ki se ponovno pokaže 

postane izrazito manjša. Po službi se odpravita v trgovino, kjer se spet pokaže torta in škarje, 

ki razrežejo torto. Oba spoznata, da ni od torte ostalo skoraj ničesar, le še majhen kos. Odpravita 

se v park, kjer se igrata ter skupaj preživljata preostanek časa. Ko se pojavi del torte, ki jima je 

še ostal se rahlo prestrašita, nato se pokažejo škarje in v pričakovanju opazujeta, kaj se bo 
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zgodilo. Škarje se približajo koščku torte, vendar ga ne razrežejo. Oba sta vesela in nadaljujeta 

z igro. Zgodba se zaključi sladko, namreč košček torte, ki jima je preostal si razdelita ter ga 

pojesta na koncu pa se dobre volje odpravita spat.   

Rahlo sem se oddaljila od prvotne zgodbe iz knjige Čas je velika smetanova torta in ustvarila 

dva glavna lika, to sta oče in hči. Dekličino podobo iz prvotne zgodbe sem želela kar se da 

ohraniti, zato močno spominja na lik v knjigi, očeta pa sem ustvarila malo drugače. Namenoma 

sem mu narisala samo brado in na obraz nisem dodala ust. Na ta način se bolj opazi doživljanje 

deklice, kot glavnega lika in manj doživljanje očeta, kot bolj stranskega lika. 

 

Slika 1: Naslovna slika knjige Čas je velika smetanova torta 
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Slika 2: Ilustracija očeta in hčere iz knjige Čas je velika smetanova torta 

 

Slika 3: Slika očeta in hčerke iz animacije 

Poleg kolaža sem uporabila še pisarniški, časopisni in revijalni papir ter karton, pa tudi 

zobotrebce za urina kazalca ter tanjšo zlato plastiko za sončne žarke. Določene dele ozadja in 

drugih elementov sem si pripravila v naprej, večino pa sem ustvarjala sproti. Tako sem imela 

največji vpogled v to, kako določen element funkcionira na fotografiji ter ali vanjo sodi ali ne. 
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To mi je omogočalo veliko ustvarjalnosti in svobodo pri delu. Fotografije sem skušala 

dopolnjevati in se ne omejevati, z že vnaprej izdelanimi »lutkami« in drugimi elementi.  

Ustvarila sem šest prizorov oz. šest delov dneva. Določeni prizori minevanje časa prikazujejo 

z uro in premikanjem kazalcev, spet drugi pa to prikazujejo z jagodno torto, ki jo v posameznih 

kadrih razrežem s škarjami. Velikost odrezane torte je odvisna od količina časa preživetega v 

določenem prizoru. 

 

Slika 4: Prvi prizor animacije 

 

Slika 5: Drugi prizor animacije 
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Slika 6: Tretji prizor animacije 

 

Slika 7: Četrti prizor animacije 
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Slika 8: Peti prizor animacije 

 

Slika 9: Šesti prizor animacije 

Prvi del torte oz. preživetega časa predstavlja pot v službo, drugi del predstavlja delo oz. služba, 

tretji del predstavlja nakupovanje hrane, v četrtem delu oče in hči nekaj časa namenita skupni 

igri, zadnji prizor pa predstavlja še zadnje trenutke pred spanjem. Največji del torte predstavlja 

delo, ki deklico kar uspava. Medtem ko pot v službo in nakupovanje predstavljata enak delež 

časa. Košček torte, ki ga na koncu pojesta oba lika je zelo majhen, vendar sta oba vesela, da ga 

imata ter, da ga lahko skupaj pojesta.  

V vseh prizorih se čas vedno krajša in krajša, le v skupni igri očeta in hčere kos torte ostane 

enak in se ne prepolovi. Tu sem želela izpostaviti relativnost časa. Namreč takrat, ko 
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preživljamo čas z nekom, ki nam je blizu, se ob njem počutimo dobro ali pa le uživamo v 

njegovi družbi in imamo občutek kot, da se je čas ustavil in ne mineva. Pravzaprav pa čas 

nenehno teče in šele po koncu druženja ugotovimo, koliko časa je v resnici minilo. Enako se 

zgodi, če uživamo v določeni dejavnosti, ki nas bodisi sprosti bodisi razživi. Naš smoter bi 

moral biti izgubiti se v času, pozabiti na čas in se popolnoma zliti s stvarmi, ki jih počnemo, 

ker ravno takrat resnično uživamo. Pogledovanje na uro, kdaj bo konec dela, šole itd. pomeni 

čas, ki je minil brez pomena, tj. življenje, ki je šlo mimo nas ne, da bi ga resnično živeli.  

Pri snemanju sem uporabljala predvsem naravno svetlobo, zato sem bila pri fotografiranju zelo 

omejena, kajti popoldan je bilo svetlobe že tako malo, da fotografije enostavno niso bile dobre. 

Ravno zaradi naravne svetlobe, ki je prihajala iz spodnjega dela fotografije, se na nekaterih 

slikah opazi sence lutk. V prihodnje bi se raje posluževala umetne osvetljave, ki bi bila vedno 

enaka in tako omogočala fotografiranje tekom celega dneva.  

Ozadja prizorov so različnih barv in z vsemi elementi govorijo o drugačnem prostoru. Ko 

gledam za nazaj, opazim veliko razliko med prostori, ki zaradi vseh podrobnostih delujejo zelo 

resnično in polno, medtem ko nekatera ozadja delujejo prazno. V prihodnje bi z malenkostmi 

in detajli obogatila ozadja, tako da bi delovala kar se da resnično in prepričljivo.  

Polega ozadja pa bogatejšo fotografijo ustvarjajo tudi podrobnosti oz. izvirni elementi. V 

določene prizore sem dodala črnega pajka, ki s pomočjo pajčevine pleza gor in dol. Zanimivi 

so tudi metulji, ki ustvarjajo prijetno podobo igre v naravi. V prvem prizoru lahko v oknu 

opazimo let ptic, ki deluje zelo resnično, a moram priznati, da je bil to eden izmed težjih izzivov. 

Izdelati sem morala več ptic in jim za vsak premik oz. vsako sliko rezati krila in preizkušati 

kako slike delujejo v gibanju. Gibanje večkrat ni bilo povezano, zato sem ustvarila veliko ptic 

preden sem ujela pravo gibanje. Zanimivost pa predstavlja tudi rezanje torte » v živo«. S tem 

imamo dober vpogled v to, kaj se dogaja z jagodno torto tekom animiranega filma. Pri vsakem 

prizoru lahko vidimo, kako torta postaja manjša in manjša, s tem imamo dober vpogled v to, 

kako mineva čas. Dan se hitro prevesi v noč in deklici ter očku ostane le še nekaj časa za branje 

pravljice in sladkanje z najmanjšim koščkom torte. Ravno ta predstavlja tistih nekaj malo minut, 

ki nam ostanejo ob koncu dneva in katerih se vsi veselimo in jih želimo izkoristiti kar se da 

kvalitetno. 

V animaciji sem za zvočno ozadje uporabila pesem britanske pop-rokovske skupine The 

Beatles, z naslovom Here Comes The Sun. Pesem v gledalcu vzbuja prijetne občutke, zato je 

celoten ogled kratke animacije lahkoten in sproščujoč. Glasba se lepo povezuje z dogajanjem v 
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filmu in ves čas vzbuja željo po novem prizoru. Namenoma nisem uporabila zvočnih efektov, 

ker bi v tem primeru animacija dobila popolnoma drugačno vlogo in njeno doživljanje ne bi 

bilo več enako. V  tem primeru bi bila večja pozornost na lutkah, dogajanju in zgodbi ter manj 

na občutjih, želela pa sem ravno obratno. Zanimivo bi si bilo animacijo ogledati z in brez glasbe, 

ker je doživljanje med gledanjem popolnoma drugačno. Z glasbo se prepuščamo našim 

občutkom, brez nje pa se bolj orientiramo na samo zgodbo. 

3.3 MOJA REFLEKSIJA 

Izdelava animiranega filma mi je predstavljala velik izziv, saj sem se prvič srečala z izdelavo 

kakršnegakoli filma. Sem pa tekom izdelave ugotovila, koliko različnih elementov sestavlja 

film in na kaj vse moraš biti pozoren pri njegovem ustvarjanju. Poleg vseh korakov, ki so 

potrebni, da animacija deluje kot celota pa je najpomembnejša avtorjeva ustvarjalnost in to me 

je pri sami izdelavi tudi najbolj pritegnilo.  

Večkrat sem naletela na težave povezane s svetlobo in z neenakomernim premikanjem lutk in 

njunih okončin tako, da bi jih gledalec lahko doživel kar se da naravno. Težave sem imela tudi 

z oblikovanjem in premikanjem detajlov, kot so oči in usta obeh likov. Zaradi majhne velikosti 

teh elementov se mi je nemalokrat podrla celotna postavitev ostalih elementov na podlagi, kar 

je pomenilo ponovno vzpostavitev reda, z mislijo na to, kako je stala prvotna slika.  

To so bile stvari, zaradi katerih sem tekom izdelave animacije skoraj obupala. Tisto kar me je 

gnalo naprej, sta bila končni izdelek in sama ustvarjalnost. Poleg skromnega načrta, kako bo 

celotna animacija izgledala, sem večino stvari ustvarjala sproti. Dodajala sem elemente, 

nadgrajevala ozadje in preizkušala, kako določeno gibanje funkcionira oz. ne funkcionira. Ta 

ustvarjalni proces me je dobesedno posrkal vase in tako sem lahko včasih več ur sedela na tleh 

in ustvarjala. Takrat sem pozabila na čas in se prepustila domišljiji. Ob vsakem novem premiku 

figur in elementov pa je animacija postajala pristnejša in bolj prepričljiva.  

Tekom izdelave sem ugotovila, da razumevanje časa ni tako enoznačno. Čas je beseda, ki je 

močno družbeno pogojena in ne pomeni vedno isto. Čas je tudi relativen, včasih se nam zdi, da 

nam časa zmanjkuje, včasih pa se nam zdi, da imamo ogromno časa in ne vemo kaj bi z njim. 

Čas ima res ogromno dimenzij in vedno je pogojen s stvarmi, ki jih počnemo, z družbo v kateri 

smo, s pozicijo, v kateri se nahajamo. Ni pomembno, da zgolj vemo kaj je čas ter, da otrokom 

to razložimo. Pomembno je, da se o času sprašujemo, da se sprašujemo kam gre naš čas, za 

koga oz. za kaj ga preživljamo, čemu ga namenjamo, zakaj se nam včasih zdi, da časa nimamo 

in obratno.  
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Učenje ne bi smelo biti le podajanje in sprejemanju informacij, ampak bi moralo temeljiti na 

razmišljanju o stvareh, o problemih in kako je vse to povezano z našim življenjem. Bistvo 

učenja bi moralo biti razmišljanje. To razmišljanje bi se moralo začeti že v vrtcu in ne šele v 

šoli. Dejavnosti ne bi smele biti namenjene le učenju oz. izvajanju, vendar bi se resnično morali 

vprašati, kaj od tega otrok odnese. Mar res določena dejavnost pri njem vzbuja razmišljanje ali 

je dejavnost namenjena zgolj sebi, zgolj ponavljanju.  

Poleg učenja razmišljanja pa bi se morali osredotočiti na kvaliteto in ne kvantiteto. Manj je več. 

Tako kot v ustvarjeni animirani zgodbi opazujemo odnos otroka in starša tako lahko v 

vsakodnevnem življenju opazujemo odnose med ljudmi. Je res kvantiteta pomembnejša od 

kvalitete? Mar res več časa, več dejavnosti, več vsega povečuje naše zadovoljstvo? Ali to 

človeka dela še bolj praznega? 

V zgodbi se deklica in njen oče odločita čas preživeti skupaj in to na kvaliteten način. Ko čas 

preživljata skupaj sta res drug z drugim in ne mislita na nič drugega. Enako je z učenjem. Raje 

učiti manj in kvalitetno, kot pa imeti cel dan poln dejavnosti, ki bodo šle mimo otrok, ne da bi 

jih doživeli in se iz njih kaj naučili in ne da bi se jih dotaknile. Manj je več in kvaliteta pred 

kvantiteto sta dva pomembna zaključka moje diplomske naloge.  

Tekom izdelave kratkega animiranega filma sem ugotovila, da je to izjemno ustvarjalni proces, 

ki ga lahko prilagodim tudi za delo v vrtcu. Nekaj takšnih projektov v praksi je že bilo uspešno 

izvedenih. Sprva bi se lahko kot slog animacije posluževali piksilacije, kasneje pa bi se lahko 

lotili tudi kaj manjšega in zahtevnejšega. Poleg ustvarjanja animacije pa bi lahko animiran film 

kot končni produkt predstavili tudi drugim skupinam otrok. Tako bi z animacijo navdušili velik 

krog ljudi. Kdo ve, morda bi se med njimi skrival naslednji režiser, ustvarjalec ali pa umetnik. 

Tako kot izdelava animacije in filmov je pomembno tudi ogledovanje le teh. Na ta način se 

otrok sreča z najrazličnejšimi temami, ki jih nato skupaj prediskutiramo, izmenjamo mnenja ter 

dejstva in tako spoznamo nove stvari. Poleg pogovorov o temi filma pa film gledamo tudi kot 

umetnost, kot nekaj lepega, nekaj kar v nas vzbuja čustva.  

S samo animacijo sem zadovoljna, vendar vem da bi jo lahko izboljšala. Bolj kot z animacijo 

pa sem zadovoljna z mojo diplomsko nalogo, ki odpira nova in nova vprašanja in išče odgovore 

na najrazličnejših področjih. Všeč mi je, da se nisem držala le enega področja, ki sem ga 

podrobno raziskala, vendar sem se dotaknila različnih področji in jih skušala povezati v neko 

celoto. Ugotovila sem predvsem to, da čas ni pojem, ki je abstrakten samo za otroke, vendar je 

abstrakten tudi za odrasle. Zajema veliko različnih perspektiv, ki so med seboj močno povezane.  
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4 ZAKLJUČEK 

Temo preživljanje časa v sodobni družbi sem raziskala s treh družbenih področji. S filozofskega 

vidika sem se s pomočjo Marxove teorije spraševala o bistvu našega obstoja oz. preživljanju 

časa, torej dela in na drugi strani ne dela in prišla do ugotovitve, da je bolje delati manj in več 

časa preživeti tako, da se delu izogibamo. Namreč prav z delom podarjamo naš čas in energijo 

v to delo (v produkte, dejavnosti, storitve itd.). Ker pa danes delamo veliko, torej večino dneva, 

pomeni da dajemo večino časa v delo, ki pa nas na koncu ne osrečuje, ne napolnjuje s srečo, 

radostjo in željo po življenju. Vse to pravzaprav namenjamo delu in njegovim produktom. Zato 

logike v današnjem kapitalistično obarvanem svetu žal ni.  

S sociološkega vidika sem se spraševala o družbi na sploh, kako dojema delo in ne delo, na 

drugi strani ter ugotovila, da je na žalost delo danes smoter našega življenja. Ne glede na to kaj 

delamo, samo da delamo, to je bistvo. Izčrpani in izžeti od dela pa nimamo časa za nič drugega 

kot za počitek, ki pa je smatran za nekaj slabega. Biti aktiven in delati je dobro. Delati stvari, 

ki nas veselijo, samo zato ker nas veselijo in nimajo nekega končnega produkta ali storitve, ki 

bi bila na trgu kaj vredna in bi prinašala denar, pa nimajo smisla. To je logika moderne družbe, 

ki se utaplja v lastni vzročno-posledični obsedenosti dela in kupovanja. S psihološkega vidika 

pa sem spoznala, da nas vsi ti rezultati našega načina preživljanja časa in na sploh življenja, 

delajo vedno bolj in bolj prazne. 

Spoznala sem kako kompleksna in zanimiva je animacija ter animiran film kot njena podvrsta. 

Ravno z animacijo predmete, podobe, risbe idr. oživimo ter jim damo nek drug pomen, neko 

drugo zgodbo. Spoznala sem vrste in sloge animiranja, tehnike animacije, poglobila sem se v 

stop-motion animacijo, spoznala sem zametke animacije, ki segajo celo 5000 let nazaj in kažejo 

na željo po animiranju narisanih sličic. Podrobneje sem spoznala zgodovino animacije pri nas 

in drugod ter spoznala glavne komponente animiranega filma ki so ključne za njegov nastanek, 

to so vizualizacija, zvok ter vsebina. 

Ugotovila sem kako pomembna sta animacija ter animiran film v vzgojno izobraževalnem delu, 

tako s praktičnega kot z vsebinskega vidika. Otroci ter mladi skozi ustvarjanje animacij 

razvijajo ustvarjalne sposobnosti, čut za estetiko, krepi se njihovo sodelovanje, komunikacija 

ter iskanje skupnega cilja. Najpomembnejše pa je zadovoljstvo, ki ga posameznik občuti ob 

končanem filmu. Z vsebino filma, ki mora biti otrokom in mladim blizu, pa se lahko začnemo 

pogovarjati ter iskati rešitve. S pogovori se krepi otrokovo izražanje mnenj in kritično mišljenje, 

s tem pa postajajo otroci samozavestnejši. Film je idealno sredstvo za učenje vrednot, 
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predstavlja pa tudi umetniško zvrst, s pomočjo katere lahko otrok začne graditi na pozitivnem 

odnosu do drugih umetniških zvrsti. 

Ustvarjanje animiranega filma je kompleksen in zanimiv proces, ki vsebuje znanja iz različnih 

področjih. Pomembna je tako vizualna, zvokovna kot vsebinska plat animiranega filma, za 

katere pa mora poskrbeti ustvarjalec filma. Bistvo procesa ustvarjanja animiranega filma pa je 

uživanje v samem ustvarjanju in zadovoljstvo ob končanem filmu. 

Izdelati kratek animiran film je izjemno zanimiv proces. Dolga pot je od same ideje pa do 

končnega izdelka. Vendar se ravno zaradi dolgega procesa naučiš ogromno stvari o izdelavi 

filma. Ko pa se poglobiš še v vsebino in jo postaviš v širši družbeni kontekst stvar dobi večjo 

težo. 

Pomembno je ukvarjati se s stvarmi, ki nas veselijo. Se odmikati od praznih odnosov, praznih 

aktivnostih, praznega dela in se osredotočiti na stvari, ki nas bogatijo in, ki v nas vzbujajo 

iskrivost in veselje do življenje. Posluževati se čim bolj avtonomnega dela in izogibati se 

heteronomnega dela, torej delati z glavo in ne le z rokami. Razmišljati in ne ponavljati in pa 

predvsem kot pravi mali princ, stvari delati iz srca. 

Najpomembnejše je to, da se o stvareh pogovarjamo, ker se le na ta način poglabljamo v 

določene pojme, odnose itd. Pri tem pa moramo vedno na stvari gledati širše, torej z različnih 

zornih kotov. Čas je pojem, ki otrokom predstavlja neznanko, ampak z ustvarjalnimi in 

raznolikimi dejavnostmi in pogovorom lahko otrok spozna ta pojem in ga nato nadgrajuje. Z 

animacijo bi lahko čas prikazali še na drugačne načine, ki bi otrokom dali vpogled še v nove 

vidike pojma časa. 
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