
       

 
 
 

 
Datum: 16. julij 2020 

št.: 610-2-0001/2020-5 

 
RAZPIS ZA FILMSKI TABOR KOLPA 2020 

 
SPLOŠNE INFORMACIJE: 
 

1. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) organizira 13. Filmski tabor 
Kolpa (FTK 2020), ki ponuja precej organizacijskih in programskih novosti. 
 

2. FTK 2020 je namenjen učencem in dijakom slovenskih šol v starosti od 14 do 
19 let.  
 

3. FTK 2020 bo potekal od 27. do 29. avgusta 2020 v Vinici tik ob reki Kolpi. 
 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 
 

4. Udeleženci lahko sodelujejo v eni od delavnic: 

 Filmska igra 

 Filmski scenarij in režija 

 Dokumentarni film 
 

5. V vsaki delavnici bo sodelovalo največ do osem (8) udeležencev. Zadnji dan 
tabora bo namenjen filmski montaži posnetega materiala, zato so na tabor 
valjeni tudi tisti, ki jih bolj zanima filmska montaža.  

 
MENTORJI NA FILMSKEM TABORU KOLPA 2020: 
 

6. Delavnice bodo vodili priznani slovenski filmski strokovnjaki: 

 Maja Weiss: ena najuspešnejših in cenjenih slovenskih filmskih 
režiserk. Z Varuhom meje je postala prva slovenska režiserka 
celovečernega filma. V svoji 25-letni karieri je podpisala več kot 30 
filmskih del, ki so prepotovala svet in bila nagrajeni tako doma kot v 
tujini. 

 Martin Turk: scenarist in režiser filmov Nahrani me z besedami, 
Doberdob - Roman–upornika, Dober dan za delo, Ne pozabi dihati in 
številnih drugih. 

 August Adrian Braatz: režiser in skladatelj filmske glasbe. Scenarist 
kratkega igranega filma Avdicija, zmagovalca tekmovanja MUVIT 6x60, 
avtor videospotov za Siddharto, Vanillaz, 2B in Andreja Šifrerja. 

 Dominik Vodopivec: diplomirani igralec in voditelj na Ljubljana TV. 
Igral je v filmih Posledice, Preboj, Črni bratje in nadaljevanki Ena 
žlahtna štorija. Ukvarja se tudi z gledališčem, pesništvom in petjem. 



IZBOR, DELO IN DRUŽENJE NA FTK 2020: 
 

7. Pri sprejemu na FTK 2020 bodo v prednosti tisti, ki bodo v prijavnici izrazili 
interes za filmsko sodelovanje na taboru. 
 

8. Udeleženci in mentorji bodo nastanjeni v Vinici v Beli krajini ob reki Kolpi, 
kjer bodo imeli odlične pogoje za delo.   
 

9. Med taborom bo možnost kopanja v Kolpi, ogleda spominske hiše Otona 
Župančiča in grada Vinica. Vsak večer bo organizirano druženje z možnostjo 
ogleda filmov na velikem platnu. Udeleženci bodo izkusili posebno doživetje 
taborjenja na prostem ob reki Kolpi. 

 
10. Kljub temu, da bo delo potekalo v treh filmskih delavnicah, bodo vsi 

udeleženci FTK 2020 pri filmskem ustvarjanju medsebojno sodelovali.  
 
STROŠKI SODELOVANJA: 

 
11. Kotizacija za sodelovanje na FTK 2020 znaša 50 € in zajema bivanje, tri 

kakovostne obroke na dan (zajtrk, kosilo, večerja), ustvarjanje v delavnicah 
pod mentorstvom uveljavljenih slovenskih filmskih strokovnjakov, ogled 
spominske hiše Otona Župančiča, grada Vinica, neomejeno kopanje v reki 
Kolpi in večerni ogled filma na velikem platnu. 
 

12. Za organizacijo in stroške prevoza na tabor poskrbijo udeleženci sami. 
 
OPREMA: 
 

13. ZIK Črnomelj in Ekonomska šola Novo mesto bosta zagotovila kakovostno 
opremo za delo v filmskih delavnicah. 
 

14. Zaželeno je (ni pa to pogoj za sodelovanje na taboru), da udeleženci s seboj 
na tabor prinesejo tehnično opremo:  

- digitalno kamero  
- digitalni fotoaparat  
- stojalo za kamero ali fotoaparat 

 
VARNOST:  
 

15. FTK 2020 bo potekale v skladu z varnostnimi priporočili NIJZ (razkuževanje 
rok, varnostna razdalja …). V primeru ponovne zaostritve situacije zaradi 
virusa COVID-19 lahko organizator FTK 2020 odpove. 

 
TRAJANJE RAZPISA IN VEČ INFORMACIJ: 
 

16. Razpis traja od 16. 7. 2020 do 16. 8. 2020.  
Izpolnjene e-prijavnice pošljite do vključno nedelje, 16. 8. 2020. Povezava 
do e-prijavnice: https://zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-ftk.html 
 

https://zik-crnomelj.eu/mkkm/prijavnica-ftk.html


17.  O izboru na FTK 2020 vas bomo obvestili predvidoma  
 do 20. 8. 2020. 

 
18.  Več podatkov v zvezi s Filmskim taborom Kolpa najdete tukaj: 

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kulturazamlade/filmski-tabor-kolpa/  
 

19. Za več informacij pokličite na 041 392 613 ali pišite na  
filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si. Kontaktna oseba: Tadej Fink 
(organizator projekta). 

 
 
 
 
 

Tadej Fink 
organizator in koordinator kulturnih programov ZIK Črnomelj 

https://www.zik-crnomelj.eu/sl/kulturazamlade/filmski-tabor-kolpa/
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