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Filmska šola 

 
V Mladinskem EPI centru Piran bomo od marca do konca junija organizirali filmske delavnice 

za osnovnošolce. Delavnice so namenjene mladim od 7. do 9. razreda OŠ in bodo potekale 

v EPI-ju v Luciji. 

 

O programu 

V štirih mesecih se bomo naučili osnov filmskega ustvarjanja od ideje do filma: razvoj ideje, 

scenarij, filmska igra in delo z igralci, delo s kamero, režija, montaža in postprodukcija 

(zvok in glasba).  

Končni izdelek bo kratek igrani film v dolžini 12-15 minut, ki ga bodo pod vodstvom 

mentorjev, uveljavljenih filmskih ustvarjalcev, izdelali tečajniki sami. 

 

Filmske delavnice bo vodil Damjan Kozole. 

 

O mentorju 

Damjan Kozole je eden izmed najboljših slovenskih režiserjev. Je avtor številnih uspešnih filmov: Rezervni 

deli so bili nominirani za zlatega medveda na berlinskem festivalu 2003, Delo osvobaja je dobitnik Grand Prix-

a na festivalu v Valenciji, Slovenka je dobitnica Grand Prix-a na festivalu v Gironi, za Nočno življenje je na 

festivalu v Karlovih Varih 2016 prejel kristalni globus za najboljšo režijo. 

Pri posameznih delavnicah pa bodo sodelovali tudi drugi izkušeni mentorji (scenaristi, snemalci, montažerji, 

igralci), ki bodo tečajnikom pomagali pri ustvarjanju kratkega filma. 

 

Urnik 

Delavnice bodo potekale ob petkih popoldne od 16.00 do 18.00, predvidoma vsakih 14 dni, 

občasno tudi ob sobotah (glede na razpoložljivost mentorjev). 

Začetek filmske delavnice: petek, 13. marca ob 16.00 v EPI Lucija.  

 

Cena celotnega tečaja je 80€.  

 
Prijave zbiramo do zapolnitve 15 prostih mest, vendar najkasneje do 9. marca! 
 
Prijavnico pošljite na epicenter@simcpiran.si oz. jo osebno prinesite v EPI (v Piran ali Lucijo). 
 
V kolikor bo prijavljenih več kot je prostih mest, vas bomo o izboru obvestili do 10. 3. 2020, pri tem 
bomo upoštevali vrstni red prejema prijavnic.  
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FILMSKA ŠOLA 

 
PRIJAVNICA IN SOGLASJE 

 
 
Moj otrok _______________________________________________________________________ 
  (ime in priimek otroka) 
 
rojen ___________________________________________________________________________ 

(datum rojstva) 
 
naslov __________________________________________________________________________ 
  (prebivališče) 
 
 
bo v šolskem letu 2019/20 obiskoval organizirano dejavnost “Filmska šola pod mentorstvom 
Damjana Kozoleta” 
 
Prispevek za celoten 4-mesečni tečaj je 80 €. Strošek programa boste poravnali v štirih mesečnih 
obrokih (20€ vsak obrok) po prejetem računu. 
 

Obkrožite: 

ŠIMC, Mladinski EPI center Piran lahko razstavlja in/ali pošilja na javne natečaje 

izdelke, ki so nastali v okviru organizirane dejavnosti, pri katerih je sodeloval moj 

otrok. 

Soglašam Ne soglašam 

ŠIMC, Mladinski EPI center Piran lahko lahko objavi v medijih (tiskani, spletni …) z 

namenom predstavitve in promocije Mladinskega EPI centra Piran zvočne, slikovne 

ali video posnetke, narejene v prostorih centra, na katerih je moj otrok. 

Soglašam Ne soglašam 

ŠIMC, Mladinski EPI center Piran lahko do preklica hrani moj e-naslov za namen 

obveščanja o aktivnostih za otroke in mladostnike, ki jih organizirajo.  
Od prejemanja obvestil se lahko kadarkoli odjavim z odgovorom na prejeto e-pošto. 

Soglašam Ne soglašam 

V kolikor se moj otrok ne bo več udeleževal srečanj, bom pravočasno sporočil 

odjavo.  
Soglašam Ne soglašam 

 
 
Ime in priimek starša /zakonitega zastopnika ______________________________________ 
 
Telefon: __________________ Elektronski naslov: ____ _______________________________ 

 

    

Podpis starša/zakonitega zastopnika otroka 
 
V _________________, dne ___________            _______________________________________ 
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