
 

    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Spletna SCENARNICA ABC 
Writers Room: Kako pisati v skupini? 
Gosta Martin Horvat in Boris Dolenc, moderator Blaž Završnik 
V torek, 25. maja, ob 20.00 po spletni aplikaciji Zoom 
Prijave do 25. 5. opoldan na info@dsr.si 
 
Na tokratnem predavanju bomo v središče postavili writers room ali princip pisanja v skupini.  

Zakaj za tako učinkovito organizacijo dela v slovenščini še nimamo ustreznega prevoda?  

Kakšne so različne prakse tovrstnega dela? Za kakšne tipe projektov je writers room sploh 

primeren in zakaj je v našem okolju še vedno realativno redek pojav? Katere so dobre prakse, ki bi 

jih bilo vredno povzeti in kako bi se lahko naše serije odprle svetu?  

 
Gosta bosta 

Martin Horvat, ki  je magistrski študij scenaristike zaključil na konservatoriju American Film 

Institute v Los Angelesu. V Sloveniji je v zadnjem obdobju kot scenarist mdr. sodeloval pri pisanju 

TV-serij Primeri inšpektorja Vrenka in V imenu ljudstva (oboje za RTV Slovenija), pred tem pa je bil 

član ekipe Writers' room pri seriji Talking Tom and Friends pod okriljem podjetja Outfit7. V različnih 

funkcijah je pisal za agencijo Quinn z Beverly Hillsa in Milles Films iz Santa Monice ter sodeloval pri 

razvoju TV-serij za produkcijske hiše Cinecittà 3 iz Rima, Manny Films iz Pariza ter Orange Wolf 

Content iz Los Angelesa. Kot mentor je scenaristiko poučeval v sklopu losangeleške fundacije 

Young Storytellers, kot gost je predaval na kolidžu Santa Monica pri prof. Jeffu Crumu in bil eden 

od mentorjev prve izvedbe scenaristične delavnice Kratka scena v Ljubljani. 

Boris Dolenc, ki je diplomiral iz filmske in TV-režije na AGRFT. Je soustanovitelj podjetja Invida, 

kjer se ukvarjajo s produkcijo oglasov, animiranih in igranih filmov ter TV-serij.  

Zadnjih sedem let je del ekipe Outfit7, kjer je začel kot direktor vsebin, pozneje pa kot član uprave 

postal odgovoren za produkte in kreativo, v zadnjem letu pa še kot svetovalec in producent 

celovečernega filma Talking Tom. 

Pogovor bo moderiral režiser in scenarist Blaž Završnik.  

 
 
Slovenski filmski center podpira filmsko kulturo 

 



 

    
 

Vljudno vabljeni v našo družbo v torek, 25. maja, ob 20.00. 
 
Prijave sprejemamo do torka, 25. 5. opoldan na info@dsr.si,  

PRIJAVA NA SCENARNICO ABC. 

 

Povezavo bomo prijavljenim kandidatom posredovali uro pred začetkom. 

 

Scenarnica ABC je dodatni razširjeni program scenaristične delavnice Scenarnica, projekta, ki 

ga v sodelovanju s Slovenskim filmskim centrom že šesto leto uspešno izvaja  

Društvo slovenskih režiserjev. 

 

Scenarnica ABC je celoletna serija predavanj o različnih praktičnih vidikih scenaristike. Namenjena 

je scenaristom, režiserjem in vsem, ki vas zanima pisanje scenarija – tako začetnikom kot 

profesionalcem in študentom. 

 

Udeležba je brezplačna, vljudno vabljeni! 

 

 

Sledite nam: 

 

 www.dsr.si 

 www.facebook.com/directorsSI/ 

 twitter.com/Directors_SI 

 www.instagram.com/directors_si/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z lepimi pozdravi, 
 
Miha Hočevar,       Matevž Luzar, 
predsednik DSR Scenaristi      predsednik DSR 
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