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FILMSKE POČITNICE NA PODMORNICI 
Kraj izvedbe: HIŠA KULTURE, SV. ANTON, Sv. Anton 2, 6276 Pobegi    

Termin: od 11. do 15. julija 2022 

Starost: od 6. do 14. leta 

Cena: 50 EUR 

Rok prijave: 1. julij 2022 

 

  

 

 

 

 

Poletje in čas počitnic sta pred vrati. Zavod Otok vam v letošnjem počitniškem času 

ponuja novo vznemirljivo izkušnjo. Pridružite se Filmskim počitnicam, ki ponujajo 

kakovostne večdnevne aktivnosti za osnovnošolce v času poletnih počitnic in jim 

bodo približale svet filmske ustvarjalnosti. Staršem, ki imate omejeno količino 

dopusta, želimo zagotoviti možnost, da svojim otrokom nudite ustvarjalno 

preživljanje časa izven doma, ki bo obogatilo vso družino. Družili se bomo na 

podeželju, v Hiši kulture v Sv. Antonu, ki s svojim prostornim dvoriščem in 

obkroženostjo z naravo vabi k preživljanju časa na svežem zraku – temu primerno 

bomo prilagodili tudi program filmskega ustvarjanja, ki bo povezoval film in 

okolico lokacije filmskih počitnic. 

 

Delavnice prinašajo novo znanje, spodbujajo opazovanje, ustvarjalnost, 

domišljijo,  delo v skupini, spoštovanje drug do drugega in sporočeno druženje. 
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PROGRAM FILMSKIH POČITNIC 

Filmske projekcije s pogovori (vsi udeleženci):   

Vsak dan bo vseboval projekcijo dolgometražnega filma ali sklopa kratkih filmov in 

pogovor, v katerem se bomo pogovarjali o ogledanem filmu, vtisih in filmski govorici. 

Program vsebuje  kakovostne filme iz domače in mednarodne produkcije. 

 

Ustvarjalne delavnice (skupina 6 - 10 let): 

Prikazani filmi bodo služili kot tematska izhodišča za razgibavanje domišljije. Po filmu, ki 

govori o odnosu do narave, bomo odšli na sprehod, nabrali nekaj koščkov iz okoliške narave 

in iz njih nato napravili zgodbo. Izdelovali bomo filmske plakate, spoznavali, kaj so filmski 

liki, in si izdelali svoje, posneli svoje kritiške vtise o filmih in podobno. 

 

Delavnica optičnih igrač in animiranega filma (skupina 6 - 10 let): 

Naučili se bomo, kako animirani filmi nastanejo in kako jih lahko tudi sami izdelate. Skupaj 

si bomo zamislili zgodbo, zanjo izdelali like in ozadja in jih animirali v tehniki stop-motion 

(stop animacija).  

 

Filmska delavnica (skupina 11 – 14 let):  

Intenzivna petdnevna filmska delavnica bo namenjena skupini otrok med 11. in 14. letom. 

Poteka po metodi evropskega projekta Film v gibanju http://movingcinema.eu/sl/ (Moving 

Cinema), ki ga izvajamo kot edini slovenski partner. Skozi to metodo se poglobljeno 

spoznate s filmskim ustvarjanjem kot umetnostjo, s poudarkom na ostrenju senzibilnosti, 

pozornemu opazovanju okolice. Program vključuje ogled in analizo filmov ali izsekov iz 

filmov sodobnih evropskih avtorjev na izbrano temo – svetloba in obrazi, dnevnik prostorov 

ali drevesa – na podlagi katerih se boste udeleženci delavnice preizkušali kot filmski avtorji. 

Hkrati se boste učili delati s kamero in uporabljali svoje mobilne telefone kot orodja za 

umetniško izražanje. 

URNIK:  
8:00 – 8:20     ZBIRANJE/PROSTA IGRA 
8:20 – 10:00   FILMSKA AKTIVNOST 
10:00 – 10:30 MALICA 
10:30 – 12:00 USTVARJALNA DELAVNICA 
12:00 – 13:00 KOSILO 
13:00 – 14:45 FILMSKA AKTIVNOST 
14:45 – 15:00 MALICA 
15:00 – 16:00 USTVARJALNICA/PROSTA IGRA 

http://movingcinema.eu/sl/
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POTEK, TRAJANJE IN KRAJ FILMSKIH POČITNIC 

Delavnice bodo potekale v Hiši kulture, Sv. Anton, od ponedeljka, 11. julija, do petka, 15. 

julija 2022. Aktivnosti potekajo vsak dan od 8. do 16. ure. 

 
Prijavljenim bomo poslali obvestilo z vsemi potrebnimi informacijami ter predračun s 

položnico za plačilo kotizacije. Poravnati jo je treba v celoti pred začetkom filmskih 

počitnic. 

 

Filmske počitnice bodo izvedene ob upoštevanju vseh veljavnih preventivnih ukrepov in 

navodil. Pred izvedbo izobraževanja bomo udeležence obvestili o morebitnih pogojih in 

omejitvah. V primeru odpovedi delavnice bodo že vplačane kotizacije vrnjene v celoti. 

 

INFORMACIJE 
 

Meri Viler 
telefon: 041 906 791 
e-pošta: meri.viler@isolacinema.org  

 

ROK PRIJAVE IN PLAČILO 

 

Prijavite se s priloženo PRIJAVNICO in sicer čimprej ali najkasneje do petek, 

1. julij 2022. Število udeležencev je omejeno na 15. Prijave zbiramo na 

meri.viler@isolacinema.org. Cena celotnih počitnic je 50 EUR na udeleženca, 

v posameznih okoliščinah brezplačno (v ceno sta vključena tudi kosilo in 

malica).  

mailto:meri.viler@isolacinema.org
mailto:meri.viler@isolacinema.org
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