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Spoštovani,          

Ljubljana, 27. 11. 2017 
 

Od 14. septembra dalje je na sporedu slovenskih kinematografov težko pričakovan slovenski otroško-
mladinski film Košarkar naj bo, posnet po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, v režiji 
Borisa Petkoviča in v produkciji Gustav filma. 
 
Košarkar naj bo je navdušil na letošnjem Festivalu slovenskega filma in prepričljivo osvojil nagrado za 

najboljši film po izboru občinstva (z izjemno visoko oceno 4,86).  

 

Do sedaj si ga je ogledalo že več kot 60.000 gledalcev in si je 27. oktobra prislužil že drugo Zlato rolo, 

nagrado ki jo podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev za doseženih 25.000 

gledalcev. 

 

Prvi odzivi številnih osnovnih šol, ki so se v začetku septembra udeležile Filmskega dneva, zgovorno 

govorijo zase: 

 

- Odziv na vašo predstavo je bil odličen! Tako učenci,kot učitelji so bili nad vsebino filma nadvse navdušeni!! 
(Urška Kurmanšek, OŠ Livada) 

- Dogodek je bil nepozaben, tudi film je na učence naredil nepozaben vtis. (Nataša Škorjanc Strnad, OŠ Milana 
Šuštaršiča) 

- Učenci in učitelji naše šole smo bili navdušeni nad filmom in organizacijo filmskega dneva. Zahvaljujemo se 
Vam za priložnost, da smo lahko prisostvovali "rojstvu" novega slovenskega filma in navdušenje delili z 
ustvarjalci. (Irena Draga, OŠ Šmartno pod Šmarno)  

- Iskrena hvala za čudovit dogodek. Bilo je res nepozabno in za otroke pravo doživetje. (Jože Lango, OŠ 
Majde Vrhovnik) 

- Prvi odzivi naših učencev so odlični; menijo, da je film zelo zabaven in bi ga priporočili v ogled tudi svojim 
prijateljem. Mnogi knjige prej niso brali, ogled filma pa je povečal povpraševanje po knjigi v šolski knjižnici. 
(Maja Premrl, OŠ Hinka Smrekarja) 
 

Ker film učencem pošilja pozitivno sporočilo in jih spodbuja k športnemu udejstvovanju, doseganju 
ciljev ter jim istočasno tudi približuje literaturo, film in glasbo, želimo doživetje vseslovenskega 
košarkarjevega filmskega dne ponuditi čim širšemu krogu osnovnošolcev. 
 

V pričakovanju tretje zlate role in zaradi izjemnega odziva na film vas vabimo k sodelovanju na 

vseslovenskem košarkarjevem Filmskem dnevu, v okviru katerega si prizadevamo, da bi se v 

 petek, 22. decembra 2017, 

 film Košarkar naj bo vrtel po vseh kinematografih v Sloveniji. Vabimo vas, da si na ta dan Košarkarja 

ogledate tudi vi. 
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Vljudno vas prosimo, da nam vaš interes za udeležbo sporočite na maja@gustavfilm.si ali  
distribucija@gustavfilm.si.  

 
Z lepimi pozdravi, 
 
Maja Bašič 
051 701 961; maja@gustavfilm.si  

 
 

 
Več o filmu 
 
Nov otroško-mladinski film Košarkar naj bo, je nastal po knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, v režiji Borisa 
Petkoviča, in v produkciji Gustav filma ter v koprodukciji z RTV Slovenija. Film sta sofinancirala Slovenski Filmski 
Center in Viba Film. Koproducenti filma so MB Grip, Studio Ritem, Unicasting, PECL. 
 
Film Košarkar naj bo v največji meri sledi knjižni predlogi. Osrednji junak je nerodni Ranta (“tako velik, da bi lahko 
žirafam kravate zavezoval“), ki ga učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. Pri vseh šolskih in obšolskih 
dogodivščinah ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj Smodlak. Rantina nova pot je polna težav in presenečenj, 
veselja in razočaranj, prijateljstva in ljubezni. Iz lene nerode počasi postane vztrajen športnik, zvest prijatelj in 
privlačen fant. Pot mladostne razigranosti film prikazuje s humorjem, naklonjenostjo in razumevanjem težav in 
napak najstnikov, ki jih imajo pri svojem odraščanju. 
 
Povezava do napovednika: 
https://www.youtube.com/watch?v=ww8nGte_qJE 
 
Več informacij  
www.facebook.com/kosarkarnajbo 
www.film-kosarkarnajbo.si 
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