
       

 
 
 
 

RAZPIS ZA FILMSKI TABOR KOLPA 2018 
 

 
1. Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj (ZIK) v sodelovanju z Ekonomsko šolo 

Novo mesto (program Medijski tehnik), organizira 11. Filmski tabor Kolpa. Tabor je 
namenjen dijakom slovenskih srednjih šol in bo potekal od torka, 3. julija do četrtka, 
5. julija 2018, v Črnomlju. 

 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 
2. Udeleženci bodo v teoriji in praksi spoznali eno izmed treh izbranih filmskih zvrsti. 

Udeleženci lahko izbirajo med tremi (3) delavnicami: 
o Animirani film 
o Dokumentarni film 
o Igrani film 

 
3. Na taboru bodo udeleženci razdeljeni v tri delavnice po do največ osem (8) 

udeležencev. Udeleženci bodo spoznali delo in ustvarjali pri pripravi, scenariju, režiji, 
snemanju, montaži, ipd. filma.  

 
IZBOR NA FILMSKI TABOR KOLPA 2018: 
 

4. Pri sprejemu na 11. Filmski tabor Kolpa bodo v prednosti tisti, ki bodo izrazili interes 
za sodelovanje in izkazali izkušnje na filmskem področju. 
 

5. Na Filmski tabor Kolpa 2018 bomo sprejeli do največ enaindvajset (21) udeležencev.  
 
MENTORJI NA FILMSKEM TABORU KOLPA 2018: 
 

6. Tabor bo potekal pod vodstvom filmskih strokovnjakov: 
o Dokumentarni film, mentorica Maja Weiss, filmska režiserka; 
o Animirani film, mentor Timon Leder, filmski animator;  
o Igrani film, mentor Boris Petkovič, filmski režiser. 

 
Vsak mentor bo imel v svoji delavnici strokovno usposobljenega pomočnika - asistenta. 
 
 
 
 
 
 
 



 
STROŠKI SODELOVANJA, BIVANJA IN PREVOZA: 

 
7. SODELOVANJE NA 11. FILMSKEM TABORU KOLPA JE BREZPLAČNO! 
 
8. Tudi nastanitev je za udeležence brezplačna. Udeleženci bodo v času tabora 

nastanjeni v Dijaškem domu Črnomelj. 
 

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

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

11. 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 

 
TRAJANJE RAZPISA IN VEČ INFORMACIJ: 
 

12. Razpis traja od 24. 5. 2018 do 18. 6. 2018.  
Prijavnice pošljite do vključno ponedeljka, 18. 6. 2018, na e-naslov:  
filmski.tabor-kolpa@zik-crnomelj.si ali na naslov: Zavod za izobraževanje in kulturo 
Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 1, 8340 Črnomelj, s pripisom »ZA FILMSKI TABOR 
KOLPA 2018«. Izberite zgolj eno možnost prijave (preko e-pošte ali preko navadne 
pošte) 

 
13.  O izboru na Filmski tabor Kolpa 2018 vas bomo obvestili predvidoma do 22. 6. 2018. 

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

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

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

 
 
 
 
Črnomelj, 24. maj 2018 

Organizacijski odbor Filmskega tabora Kolpa 2018 
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