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SPOROČILO ZA MEDIJE 

 

OTVORITEV 20. FESTIVALA SLOVENSKEGA FILMA 

Včeraj zvečer se je z nagovorom častnega pokrovitelja festivala, predsednika 

Vlade Republike Slovenije dr. Mira Cerarja, začel jubilejni, 20. Festival 

slovenskega filma. Slavnostno odprtje festivala je potekalo v Avditoriju Portorož z 

nagovorom župana Občine Piran Petra Bossmana. V okviru odprtja so podelili 

nagrado Metoda Badjure za življenjsko delo na področju filmske umetnosti, ki jo 

je letos prejel filmski producent Franci Zajc. Prireditev je vodila Miša Molk, za 

dobro vzdušje pa je z živahnimi ritmi poskrbel Magnifico. Zaradi dežja so imeli 

obiskovalci možnost ogleda otvoritvenega filma Marka Naberšnika Slovenija, 

Avstralija in jutri ves svet kar na dveh lokacijah, na prostem, v avditoriju ali v 

Glavni dvorani Avditorija. Ljubitelji filmske umetnosti so se ob razrezu torte ob 

jubilejni obletnici v Kristalni dvorani Kempinski Palacae Portorož družili še 

pozno v noč.  

 

V torek, 12. septembra, ob 19.30 je predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar 

v Portorožu s slavnostnim nagovorom  otvoril jubilejni Festival slovenskega filma. 

Obiskovalce otvoritvene slovesnosti je nagovoril tudi župan Občine Piran Peter Bossman 

in direktorica 20. Festivala slovenskega filma, Jelka Stergel. Festival vsako leto 

obiskovalcem ponudi izbran pregled najnovejše domače avdiovizualne produkcije in 

bogat spremljevalni program, namenjen vsem, ki si želijo izvedeti več o filmski industriji. 

V okviru odprtja so podelili nagrado Metoda Badjure, ki se podeljuje za življenjsko delo 

na področju filma in jo je letošnje leto prejel producent Franci Zajc. S slavnostnim 

odprtjem, odličnim koncertom Magnifica in briljantnim vodenjem še vedno največje 

zvezde slovenske televizije, Miše Molk, so organizatorji festivala pokazali zasluženo 

spoštovanje in čast slovenskim filmskim ustvarjalcem, ki kljub finančni podhranjenosti 

filmske umetnosti ustvarjajo odlične filme, ki so vedno bolj priznani tudi zunaj meja 

naše države. Obiskovalci so imeli zaradi slabega vremena možnost izbire ogleda 

otvoritvene projekcije, celovečerne ironične drame v režiji Marka Naberšnika, Slovenija, 

Avstralija in jutri ves svet , na prostem ali v Glavni dvorani avditorija. Po ogledu filma so 

bili vsi obiskovalci otvoritvene slovesnosti povabljeni na druženje v Kristalno dvorano  

hotela Kempinski Palace Portorož . 
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