
       

 
 
 

 
Datum: 1. junij 2020 

št.: 610-2-0001/2020-1 

 
RAZPIS ZA FILMSKI e-TABOR KOLPA 2020 

 
 

1. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) organizira 13. Filmski tabor 
Kolpa, ki bo prvič potekal v e-obliki. Tabor je namenjen dijakom slovenskih 
srednjih šol in bo potekal od 26. junija do 3. julija. 

 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 
2. Udeleženci bodo v »online« povezavi z mentorji soustvarjali film v izbrani 

filmski delavnici.  
 

3. Tema filmskega ustvarjanja na taboru se navezuje na trenutno korona 
situacijo in ima naslov »Sam z drugimi.« 
 

Udeleženci lahko izbirajo med tremi delavnicami: 
o Animirani film 
o Dokumentarni film 
o Igrani film 

 
MENTORJI NA FILMSKEM e-TABORU KOLPA 2020: 
 

4. Tabor bo potekal pod »online« vodstvom filmskih strokovnjakov: 
o Dokumentarni film, mentorica Maja Weiss, filmska režiserka; 
o Animirani film, mentorica Zarja Menart, filmska animatorka;  
o Igrani film, mentor Martin Turk, filmski režiser. 
 
Mentorjem bosta pri delu pomagala asistenta: 

  August Adrian Braatz, filmski režiser; 

 Matej Lavrenčič, akademski slikar in filmski animator. 
 
IZBOR IN DELO NA FILMSKEM e-TABORU KOLPA 2020: 
 

5. Pri sprejemu na 13. Filmski e-tabor Kolpa bodo v prednosti tisti, ki bodo 
izrazili interes za sodelovanje in izkazali izkušnje na filmskem področju. 
 

6. V vsaki filmski delavnici bo nastal en skupni film, ki bo delo vseh 
udeležencev te delavnice. 
 



7. Udeleženec lahko na e-taboru deluje sam (opravlja vse funkcije: nastopanje, 
snemanje, montaža, režija, ideje), lahko pa k izvedbi povabi prijatelje (kot 
pomočnike igralce, snemalce, ipd.).  

 
8. Mentorji bodo na daljavo z udeleženci še posebej intenzivno delali 3 dni, ki 

si jih bodo izbrani udeleženci posamezne delavnice in mentor določili sami. 
Izbrani udeleženci si bodo sami razporedili čas in intenzivnost svojega 
filmskega dela v času trajanja tabora med 26. 6. in 3. 7. 2020.  
 

9. Do 3. 7. 2020 bodo morali udeleženci svojim mentorjem poslati svoja filmska 
dela, ki jih bodo mentorji in asistenti združili v skupni film. 

 
STROŠKI SODELOVANJA: 

 
10. SODELOVANJE NA 13. FILMSKEM e-TABORU KOLPA JE BREZPLAČNO! 

 
PROJEKCIJA FILMOV IN DOŽIVETJE V BELI KRAJINI: 
 

11. Končna projekcija nastalih filmov bo v soboto, 18. 7. 2020, ob 20.30 v 
Črnomlju. Na projekcijo bodo povabljeni vsi sodelujoči udeleženci s svojimi 
prijatelji in družinami. 
 

12. Organizator bo udeležencem tabora kot nagrado za sodelovanje organiziral 
enodnevni izlet po Beli krajini s čolnarjenjem po reki Kolpi. Izlet s 
čolnarjenjem bo v soboto, 18. 7. 2020 in se bo zaključil z večerno premierno 
projekcijo nastalih filmov. 
Namig: Svoje bivanje v Beli krajini lahko podaljšate in izkoristite državni 
vavčer za domače turistične kapacitete. 

 
TRAJANJE RAZPISA IN VEČ INFORMACIJ: 
 

13. Razpis traja od 1. 6. 2020 do 21. 6. 2020.  
Izpolnjene e-prijavnice pošljite do vključno nedelje, 21. 6. 2020. Povezava 
do e-prijavnice: https://zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-ftk.html 
 

14.  O izboru na Filmski e-tabor Kolpa 2020 vas bomo obvestili predvidoma  
 do 23. 6. 2020. 

 
15.  Več podatkov v zvezi s Filmskim taborom Kolpa najdete na spletni strani   

www.zik-crnomelj.eu (Kultura/Filmski tabor Kolpa). 
 

16. Za več informacij pokličite na 041 392 613 ali pišite na  
filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si. Kontaktna oseba je Tadej Fink, 
organizator projekta. 

 
 
 
 

Tadej Fink 
organizator in koordinator kulturnih programov ZIK Črnomelj 
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