
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCE 
B-ROLL MEDIA 
 

Kratka predstavitev Društva B-Roll Media, 
vodilnih članov in profesionalnih dosežkov. 

 



Predstavitev društva 

Društvo B-Roll Media je ustanovljeno z namenom širjenja filmske kulture ter povezovanja 

avtorjev, mentorjev, amaterjev in profesionalcev v Sloveniji in zamejstvu. 

Primarno to počnemo z organizacijo in izvedbo neprofitnih filmskih delavnic za 

osnovnošolce in srednješolce, kjer v prijetnem, ne-šolskem okolju, otroke vodimo skozi 

celoten proces ustvarjanja kratkih igranih in animiranih filmov. Nastale izdelke nato 

pošljemo na mladinske filmske festivale, ki avtorjem omogočajo ogled filmov svojih 

vrstnikov, druženje, povezovanje in včasih še prejem kakšne praktične nagrade. 

Zgodba pa se za mnoge na prvi delavnici in prvem festivalu šele začne. Tistim, ki jih 

filmsko ustvarjanje najbolj pritegne, tudi po zaključku delavnic nudimo znanje, podporo 

ter možnost izposoje opreme za kasnejše filmske projekte. Na kratko – mladim 

ustvarjalcem stojimo ob strani skozi celotno pot njihovega izobraževanja na področju 

filma. 

Poleg delavnic za otroke, predavamo na seminarjih za pedagoge in mentorje, kjer širimo 

znanje kako iz tehnične, kreativne in pedagoške perspektive voditi otroke skozi celoten 

proces ustvarjanja kratkih filmov. 

Organiziramo tudi pogovore z uspešnimi imeni iz filmske industrije, vodene oglede 

različnih profesionalnih produkcij, filmske večere,... 

 

Reference vodilnih članov 

Navkljub temu, da je bilo društvo B-Roll Media šele nedavno ustanovljeno, imamo vodilni 

člani društva dolgoletne izkušnje na področju organizacije delavnic za mlade, dela s 

filmsko in video produkcijo ter povezanimi dejavnostmi, kot je gledališče, glasba, 

literatura, fotografija,... 

Naj vam predstavimo nekaj članov, ki aktivno prisostvujejo pri ustvarjanju programa. 



BRANKO LENARČIČ / predsednik društva 

V Društvu Marnie film, kjer se je spoznal s filmskim ustvarjanjem že kot otrok, se je skozi 

številne delavnice in več kot 10 let sodelovanja, njegova vloga počasi prevesila iz 

udeleženca v mentorja, znanje pa dodatno okrepilo na Intenzivnem filmskem seminarju 

JSKD RS. 

Mnenja, da se lahko na vsakem projektu nauči nekaj novega, je do zdaj deloval v vlogi 

mentorja, snemalca, montažerja, ali avtorja pri več kot 200 projektih – otroških filmih, 

animacijah in drugih kratkometražnih filmih, izmed katerih so mnogi prejeli nagrade na 

najrazličnejših festivalih. Sodeloval je pri organizaciji in vodenju filmskih delavnic z 

Zvezo prijateljev mladine Slovenije, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, 

osnovnimi šolami, mladinskimi domovi in kot član organizacijskega odbora festivala 

Videomanija. 

Trenutno že vrsto let redno gostuje kot predavatelj na JSKD-jevem seminarju za 

pedagoge Neobvezni izbirni predmet umetnost, Intenzivnem filmskem in video 

seminarju / laboratoriju za odrasle, organizira filmske delavnice za otroke in kot zunanji 

sodelavec Radia Študent sodeluje pri produkciji video vsebin. 

 

JANJA SREČKAR / podpredsednica društva 

Dipl. prof. glasbe, prejemnica srebrnega priznanja Romana Klasinca, umetniška vodja 

Gledališča Smejček s 30 leti izkušenj na gledališkem področju in delu z mladimi, ki si jih 

je že od malega nabirala pri Družinskem gledališču Kolenc. Nastopa v gledaliških 

predstavah, vodi animacijske delavnice, avtorica več kot 50 predstav za otroke in dveh za 

odrasle ter znanstveno fantastične knjižne trilogije Hitra frekvenca. 

Zadnja leta aktivno povezuje svoje znanje iz glasbenega, gledališkega in literarnega 

področja tudi s filmskem ustvarjanjem – opravila je dodatno izobraževanje na 

Intenzivnem filmskem seminarju JSKD RS, sodeluje  z agencijami Super 16 in Casting 

Sisters, nastopa v TV reklamah na domačem trgu, sodeluje kot asistentka produkcije pri 

kratkometražnih avtorskih filmih in seveda, deluje v vlogi mentorice na otroških filmskih 

delavnicah. 



MAJA BLESIĆ / mentorica 

Kognitivna znanstvenica, raziskovalka konstruktivističnih pristopov k poučevanju in 

učenju, soustanoviteljica in učiteljica v alternativnem vrtcu za otroke iz socialno 

ogroženih družin Kokolepo v Beogradu, asistentka pri umetnostni terapiji, ki dobršen del 

svojega prostega časa preživi kot ulična fotografinja. 

Ljubezen do fotografije je združila z dodatnim izobraževanjem s področja filmske 

umetnosti, kjer sedaj deluje kot snemalka in montažerka pri kratkometražnih avtorskih 

projektih ter svoje znanje deli z mladimi ustvarjalci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Društvo B-Roll Media 
+386 (40) 953 523 

hello@b-roll.media 

https://b-roll.media 

Levarjeva 10, 1000 Ljubljana 
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