
REŽISER Alen Pavšar 1
Alen Pavšar se je rodil v Celju leta 1987. Prvič se je s 
snemanjem srečal, ko je bil star dvanajst let. Kratke filme, 
predvsem grozljivke in trilerje je posnel z DV kamero. 
Prvo nagrado na študentskem filmskem festivalu je 
prejel za kratek film Switchback. Njegov prvi celovečerni 
film “Popolno, 2006” je bil prikazan na mednarodnem 
filmskem festival Filofest leta 2007 in prejel nagrado za 
najboljšo igro in najboljši film. Alen je leta 2009 končal 
Akademijo za multimedije v Ljubljani. 

Igrani filmi

Kaos (2009) Diplomsko delo na Inštitutu in akademiji za multimedije pod 
mentorstvom akademskega režiserja Janeza Lapajneta

Vloga za Emo (2014) Igrani celovečerni mladinski film (95 min)

V DISTRIBUCIJI: Constantin film

NAGRADE: Zlata rola za 25.000 gledalcev

Popolno (2006) Igrani mladinski film 

V DISTRIBUCIJI: Planet tuš kinematografi

NAGRADE: Najboljši film in nagrada za najboljšo igro na 
mednarodnem študentskem filmskem festivalu Filofest 2007

Že med študijem pa je ustanovil svoje podjetje s katerim je produciral različne video projekte. 
Diplomiral je s kratkim filmom “Kaos, 2009”. V letu 2010 je začel delati na srednji šoli za 
strojništvo, mehatroniko in medije, kjer še danes ob delu izobražuje dijake za področje 
snemanja in montaže. Pavšar je režiral več glasbenih in predstavitvenih  videov. Leta 2014 pa 
je s celovečernim filmom “Vloga za Emo, 2014” dosegel tudi prvi večji komercialni uspeh in 
priznanje zlata rola za 25.000 gledalcev.



Televizijska režija

Rokomet moja igra,
3 sezone (2007, 08, 09)

Režija tv-oddaje za televizijo Šport klub in Šport TV (naročnik: RZS)

Oddaja je dosegla 2. mesto za najboljšo športno televizijsko oddajo s  
strani Ministrstva za šolstvo in šport leta 2009, takoj za tv-oddajo ŠKL.

Promocijski film

Born from fire, made to 
endure

Promocijski film (naročnik: ACRONI JESENICE)

Celjski včeraj in jutri:
Stari grad

Promocijski film (naročnik: MESTNA OBČINA CELJE)

TV Oglas

Sexes

Traktor forum

preMIK

TV oglas za energijsko pijačo (Naročnik: ETOL)

TV oglas za tradicionalno srečanje in predstavitev kmetijskih strojev
(Naročnik: TRAKTOR FORUM)

Oglas 
PO MP 2015 – nagrada za najboljši vsebinski marketing

More knowledge, 
better future

Promocijski film (naročnik: ŠOLSKI CENTER CELJE)

Modni navdihi, 
3 sezone

Televizijski posnetek gala modne revije (pomlad/poletje in jesen/
zima) (naročnik: AGENCIJA VS STYLING)

Mister Slovenije Televizijski posnetek modne revije (naročnik: MISTER SLOVENIJE)

Predelava odpadkov  Promocijski film nove TGO linije za predelavo odpadkov
(naročnik: GORENJE SUROVINA)

Dokumentarni film

Veriga Usode (2007) Sofinanciran s strani Ministrstva za delo in Urada za komuniciranje
Tema: enake možnosti in diskriminacija

To sem jaz
Kratek dokumentarni film

Prevzgojni dom Radeče
Kratek dokumentarni film

Klic upanja
Kratek dokumentarni film

(2010)
Krajši dokumentarni filmi, izdani na DVD mediju in javno predvajani 
na šolskih projekcijah namenjenim vzgoji in izobraževanju.


