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Ljubljana, 11.01.2010 
 

»Posneti in zadeti!«  
 

Si se že kdaj vprašal/a, kako bi bilo, če bi prišel v šolo ob uri in ne uro ali več predčasno, 
ker nimaš ustreznega prevoza? Kakšno bi bilo tvoje življenje, če ti ne bi bilo treba čakati 
na vlak, ki zamuja ali pa ti ne bi bilo treba loviti busa, ki ti uide pred nosom? Si morda 
eden tistih, ki mora na poti v šolo, na obšolske dejavnosti ali žure presedati in se, tako 
rekoč, voziti „okrog riti v žep“? Uf, izguba časa in živcev... Želiš na tečaj, delavnico, pa 
ne moreš, ker nimaš prevoza? Greš žurat, pa moraš ravno takrat, ko je najlepše, domov, 
ker kasneje ni več tvojega busa? 
 
Zdaj imaš priložnost, da svoje težave prikažeš še drugim, tudi tistim, ki so odgovorni za javni 
potniški promet. Posnami svojo / sošolčevo / prijateljevo zgodbo na domiselen način in na glas 
povej odgovornim, kaj te moti in kaj bi morali spremeniti. Seveda se s posnetkom lahko 
poteguješ tudi za nagrado – izbiral boš lahko med mesečno vozovnico za javni potniški promet 
(za avtobus ali vlak, s katerim se voziš v šolo) ali povratno vozovnico za izlet s sredstvom 
javnega prevoza na izbrano točko v Sloveniji.  
 
Preko natečaja »Posneti in zadeti« bomo zbirali vaše kratke filme, kjer boste predstavili svoj 
problem, ki ga imate z javnim potniškim prometom. Pri scenariju vam dajemo prosto pot. 
Poskusite probleme prikazati na čim bolj zabaven način, da bo zanimivo tudi za vaše vrstnike 
drugod po Sloveniji. Film, ki naj bo dolg največ do 2 minuti, lahko posnamete z mobilnikom, 
fotaparatom ali kamero. Pazite le, da bo kakovost izdelkov še sprejemljiva. Posnetek nato 
naložite na spletno stran Youtube (dostop do spletne strani naj bo do izteka natečaja zaprt za 
javnost) in nam pošljite povezavo. Kratek film lahko posnameš sam ali v skupini, vendar ima 
lahko snemalna skupina največ 5 članov. 
 
Vse, ki bi želeli sodelovati v nagradnem natečaju, vabimo, da nam do 15. februarja 2009 
posredujete prijavo na natečaj. Na nagradni natečaj se lahko prijavite s prijavnico (najdete jo v 
prilogi), ki jo pošljete na elektronski naslov info@focus.si.  
 
Svoje izdelke (povezava do vašega kratkega filma na portalu Youtube) nam pošljite najkasneje 
do 30.aprila 2010, na elektronski naslov info@focus.si. Na tem e-naslovu smo vam na voljo 
tudi za kakršno koli vprašanje.  
 
Skupina, ki bo posnela najboljši posnetek, bo nagrajena v drugi polovici maja 2010. Takrat bomo 
namreč priredili srečanje mladih na temo javnega prevoza.      
 
 
Vaše izvirne posnetke z veseljem pričakujemo in vas lepo pozdravljamo! 
 
Focus društvo za sonaraven razvoj 
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja 
v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne 
prioritete 3 – prometna infrastruktura; prednostne usmeritve 
2 – področje javnega potniškega prometa. 


