
OPIS OPERACIJE:

Dne 17.11.2017 smo prejeli odločbo ARSKTRP o pravici do sredstev. Že naslednji delovni dan smo

se začeli s partnerji in zunanjimi izvajalci dogovarjati o izvedbi operacije in usklajevati termine. Pri

najugodnejših ponudnikih smo naročili vso tehnološko opremo:

KONČNO POROČILO

Naziv operacije: Mladi kreativni potenciali
Akronim operacije: Kreativni+

Odločba št: 33152‐37/2017/7
Datum: 15.11.2017

Tematsko področje: Razvoj osnovnih storitev
Ukrep SLR: Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za izboljšanje

kakovosti življenja na območju

Prijavitelj:
ORON Zavod za obveščanje, raziskovanje, organiziranje in načrtovanje, Stari trg pri Ložu

Partnerji:
Osnovna šola Notranjski odred Cerknica, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu,

Osnovna šola Toneta Šraja Aljoše, Mladinski center Postojna

R Rezultat operacije Ciljna vrednost

1 TEHNOLOŠKA OPREMA

‐ kamera Sony PXW‐Z150 4K XDCAM

‐ baterija Sony NP‐F970

‐ torba za kamero CamRade Run&Gun

‐ stojalo za kamero Libec TH‐650HD

‐ prenosni računalnik HP PB 450 i5s programsko opremo za video in audio

montažo Power Director Ultra, miška, HDD zunanji disk, 2x SD kartica

‐ dinamični mikrofon Sennheiser E845‐S

‐ namizno stojalo za mikrofon Proel DST60TL

‐ kondenzatorski mikrofon Rode NTG‐2

‐ zaščita Rode WS6 za mikrofon Rode NTG‐2

‐ palica Micro Boompole za snemanje z mikrofonom Rode NTG‐2

‐ kravatni mikrofon Proel LCH370

‐ prenosni audio snemalnik Zoom ‐ H6

‐ prenosna baterija PowerBank 20.100 mAh za audio snemalnik

‐mikrofon shotgun Zoom SGH‐6 za snemalnik Zoom ‐ H6

‐ set 3 snemalnih reflektorjev Ledgo LG‐B560K

‐ produkcijski preklopnik BlackMagic Atem Production Studio 4K

‐ HD AV mešalna miza Globalmediapro Fantail HD21

‐ HD snemalnik BM ASSIST Atomos Samurai

‐ audio mešalna miza Behringer Xenyx 1202 FX

‐ slušalke Sennheiser HD 200 PRO

‐ led tv monitor LG 24MT58DF‐PZ za video in audio montažo

‐ video kabel HDMI 10m

‐ audio kabel XLR 10m

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

8 kom

4 kom

4 kom

4 kom

1 kom

1 kom

1 kom

1 kom

4 kom

4 kom

2 kom

8 kom

8 kom
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Učencem 8. in 9. razredov v osnovnih šolah v Starem trgu pri Ložu, Cerknici in Novi vasi, smo

predstavili možnost sodelovanja v medijskem krožku. V sodelovanju z učitelji smo v krožke vključili

tudi nekaj posameznikov iz nižjih razredov, ki so pokazali velik interes za delo na področju

novinarstva in medijske produkcije. V medijski krožek se je skupaj prijavilo 38 otrok (19 otrok v OŠ

Nova vas, 15 otrok v OŠ Stari trg in 4 otroci v OŠ Cerknica):

OŠ Nova vas OŠ Stari trg OŠ Cerknica

Ahac Knavs Aleks Tomac Nejc Ule

Andraž Koščak Hana Obreza Nejc Kraševec

Anže Pakiž Jakob Ješelnik Hana Wolf

Erik Korenjak Jan Mlakar Dženis Melkić

Eva Deleja Ambrožič Jure Žurga

Hana Skender Jurij Žnidaršič

Katja Miklavčič Karin Špeh

Laura Ponikvar Zakrajšek Mark Truden

Lea Ris Martin Sterle

Leonard Bajželj Miha Baraga

Neža Ponikvar Nana Kočevar

Nik Hiti Rihard Mlakar

Nuša Kocjančič Tia Clea Sterle Podobnik

Patrik Korenjak Žiga Sterle

Sara Koren Žiga Zabukovec

Špela Kunc

Tjaša Širaj

Urban Kandare

Zarja Kovačič

Vsaka od treh osnovnih šol je v uporabo prejela 1 kamero, 1 baterijo, 1 torbo, 1 stojalo, 1 prenosni

računalnik s programsko opremo Power Director, 1 miško, 1 HDD zunanji disk, 2 spominski SD

kartici, 1 dinamični mikrofon, 1 namizno stojalo za mikrofon, 1 kondenzatorski mikrofon, 1

protivetrno mikrofonsko zaščito in 1 teleskopsko palico za snemanje s kond. mikrofonom, 2

kravatna mikrofona, 1 prenosni audio snemalnik, 1 baterijo za audio snemalnik, 1 shotgun

mikrofon za prenosni snemalnik, 1 audio mešalno mizo, 1 slušalke, 2 video HDMI in 2 audio XLR

kabla.

Preostala oprema, ki je potrebna za kakovostno produkcijo (snemanje in montažo) z več kamerami

in mikrofoni (skupno delo mladih in mentorske ekipe), je shranjena v studiu Zavoda ORON, na

naslovu Cesta Notranjskega odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu. Ta oprema je namenjena skupni rabi

v vseh treh šolah in je na razpolago mladim in mentorjem v času izvajanja medijskih krožkov in

tudi takrat, ko mladi samostojno ustvarjajo programske vsebine.

Mlade smo naučili uporabljati medijsko opremo in jim pomagali ustvarjati aktualne 30 in več

minutne mesečne oddaje (3 šole x 9 oddaj, skupaj 27 oddaj). Rdeča nit posamezne magazinske

oddaje je bila predstavitev obetavnih poklicev na način, da so mladi svojim vrstnikom predstavili

potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter perspektive zaposlovanja v teh poklicih.

Snemanje je potekalo večinoma na terenu v sodelovanju s podjetniki in obrtniki, javnimi zavodi,

izobraževalnimi institucijami... V oddajah smo predstavili aktivnosti osnovnih šol, nevladnih

g
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organizacij, lokalnih skupnosti in posameznikov s področja okoljevarstva, ohranjanja naravne in

kulturne dediščine, turizma, medgeneracijskega sodelovanja, kulture, športa, šolskih projektov in

dogodkov. Izpostavili smo tudi operacije, ki so se izvajale v okviru LAS Notranjska.

Izvajanje medijskih krožkov je potekalo v okviru produkcijskega procesa, ki je sestavljen iz

predprodukcije, produkcije in postprodukcije. Sodelujoči otroci v medijskih krožkih so v celotnem

procesu televizijske produkcije oz. nastajanju televizijskih oddaj sodelovali pri opravljanju tistih

nalog, ki so jim najbolj ustrezale (snemanje, organiziranje, vodenje, intervjuvanje, poročanje,

asistenca, montaža,…):

IZVAJANJE MEDIJSKEGA KROŽKA OŠ STARI TRG:

NOVEMBER 2017:

 Uvod v krožek, o projektu Mladi kreativni 
potenciali

 Teoretični del – splošno o opremi, ki jo bomo 
uporabljali

 Priprava grafičnih špic za televizijske oddaje

DECEMBER 2017 

 Spoznavanje z novo tehnološko opremo
 Snemanje na terenu – novoletne delavnice
 Snemanje na terenu – novoletni sejem
 Snemanje na terenu:  Novo leto pod šotorom 

v Starem trgu
 Snemanje na terenu: dan spomina na žrtve 

prometnih nesreč
 Snemanje in montaža tiskovne konference LAS 

Notranjska
 Prispevek o športno‐ustvarjalnih počitniških 

aktivnostih v okviru operacije Aktivacija 
ustvarjalne družba (projekt LAS Notranjska)

 Snemanje intervjuja z županom g. Komidarjem
in ravnateljico go. Jozelj

 Snemanje prispevka o poklicu UČITELJ + 
intervjuji z učitelji

 Priprava in montaža oddaje

JANUAR 2018
 Predstavitev dela v projektu, o snemanju in 

montaži oddaj 
 Teoretični del – o novinarskem delu
 Postavitev studia in dela v njem
 Poizkus montaže – žogarija
 Vaje iz snemanja
 Teoretični del – kako se pripravimo na 

snemanje
 Snemanje na terenu: urejanje okolice šole
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov

Predstavitev operacije Kreativni+  v OŠ Nova vas

Predstavitev operacije Kreativni+  v OŠ Cerknica

Predstavitev operacije Kreativni+  v OŠ Stari trg

Otroci v Starem trgu so se že na prvem srečanju
preizkusili kot snemalci in novinarji 3



Dostavljena  tehnološka oprema

Otroci pregledujejo in sortirajo nabavljeno opremo

Tehnološka oprema za medijsko produkcijo

Računalniki in ostala oprema je ustrezno označena

Otroci iz OŠ Nova vas se spoznavajo z novo opremo

FEBRUAR 2018

 Teoretični del – o zvoku pri delu s kamero
 Obdelava posnetkov za prispevek svečana seja 

OS Loška dolina ob občinskem prazniku
 Teoretični del – o urejanju in obdelavi zvoka v 

montaži
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Teoretični del – o sestavljanju oddaj
 Delo na terenu in v studiu: sprejem biatlonke 

Urške Poje
 Snemanje vsega potrebnega za predstavitev 

poklica KUHAR
 Priprava in montaža oddaje

MAREC 2018:
 Teoretični del – o dokumentiranju daljših 

dogodkov
 obdelava prispevka Dobrodelni tek in hoja v 

Ložu
 Izdelava prispevka 150. obletnica rojstva Frana 

Milčinskega
 Teoretični del – arhiviranje, organizacija 

posnetega materiala
 Snemanje na terenu za predstavitev poklica 

FRIZER 
 Snemanje intervjuja z knjižničarko A. Pogorilić
 Snemanje s pomočjo teleprompterja
 Snemanje na terenu in obdelava posnetkov: 

Freestyle – Žiga, Jakob
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

APRIL 2018:

 Teoretični del – priprava na terensko delo – od 
opreme do novinarja

 Snemanje na terenu ‐ Prireditev ob kulturnem 
prazniku v OŠ Stari trg 

 Teoretični del – snemanje prireditev
 Priprava na snemanje in ostala produkcija 

povezana s snemanjem prireditev
 Priprava, snemanje in obdelava posnetkov za 

poklic ELEKTRIČAR
 Snemanje v studiu
 montaža predstavitve šol GRM Novo mesto –

centra biotehnike in turizma
 Snemanje prispevkov o elektriki, intervju z 

električarjem Blažem Albrehtom
 Pregled, obdelava in montaža posnetkov
 Priprava in montaža oddaje
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Otroci iz OŠ Stari trg se spoznavajo z novo opremo

Novinarska konferenca LAS Notranjska

Teoretični del medijske produkcije

Teoretični del medijske produkcije

Otroci iz OŠ Cerknica se spoznavajo z novo opremo

MAJ 2018:

 Teoretični del – snemanje prireditev–
postprodukcija (obdelava videa, zvoka, 
montaža,…)

 Snemanje prispevka :Intervju Ivan Sivec
 Teoretični del – podlaganje tonskega besedila 

na video – snemanje »offa« 
 Snemanje, obdelava posnetkov za poklic 

CVETLIČAR
 Snemanje na terenu: Hop v pravljico
 Montaža prispevka o iskanih poklicih ZZZS
 Snemanje in obdelava prispevka: Stare jedi za 

mlade ljudi
 Predstavitev poklica NARAVOVARSTVENI 

TEHNIK
 Teoretični del – grafika v videu
 Snemanje, obdelava in montaža prispevka : 

Noč branja
 Snemanje v studiu
 Teoretični del – o sinhronizaciji
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

JUNIJ 2018:

 Teoretični del – snemanje ankete
 Delo na terenu‐ Folklora v Avstriji
 Snemanje na šoli: učenci o krožku
 Teoretični del – snemanje videospota 
 Snemanje in obdelava: Prireditev Domovini za 

praznik
 Delo na terenu: Hlodi v Krpanu
 Snemanje vsega potrebnega za predstavitev 

poklica VETERINARSKI TEHNIK
 vaje iz snemanja in obdelava posnetkov
 Delo na terenu – valeta 
 Pomoč devetim razredom pri snemanju 

prispevkov za valeto
 Snemanje v studiu
 Delo na terenu: Snemanje prireditve Ena 

ptička priletela je
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

SEPTEMBER 2018
 Teoretični del – uporaba efektov v produkciji 

videa
 Snemanje na terenu – prispevek Jumicar
 Snemanje, obdelava posnetkov ter vsega 

potrebnega za predstavitev poklica: 
SNEMALEC
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Otroci snemajo intervju z ravnateljico OŠ Stari trg

Prvi koraki v video in audio montaži

Otroci snemajo intervju z ravnateljico OŠ Nova vas

Otroci snemajo intervju z županom Loške doline

Operacija LAS: Podjetna in inovativna Notranjska

Otroci snemajo intervju z ravnateljico OŠ Nova vas

Otroci snemajo intervju z županom Loške doline

 Intervju z snemalcem Jožetom Obrezo
 Predstavitev »plavajoče kamere«
 Teoretični del – nalaganje posnetkov na 

internet in njihova promocija
 Montaža prispevka Otvoritev postajališča za 

avtodome
 Delo na terenu: Novo vozilo ZD Stari trg
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

OKTOBER 2018

 Teoretični del – pravila in pasti dela v medijih 
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica POLICIST
 Obdelava in montaža posnetkov za prispevek 

Srečanje na meji
 Teoretični del – snemanje burleske
 Snemanje v studiu in na terenu ter obdelava 

posnetkov v montaži
 Delo na terenu – obisk POP TV‐ja
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

NOVEMBER 2018
 Teoretični del – priprava daljšega 

dokumentarnega prispevka od A do Ž
 Snemanje, obdelava in montaža posnetkov iz 

valete
 Snemanje in obdelava prispevka S pesmijo na 

počitnice
 Predstavitev možnosti izobraževanja v tujini
 Teoretični del – ponovitev in utrditev vse snovi 

o medijskem delu
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev UMETNIŠKIH POKLICEV
 Snemanje v studiu
 Snemanje obiska Lucije Čirović
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in končna montaža oddaje

IZVAJANJE MEDIJSKEGA KROŽKA OŠ NOVA VAS:

NOVEMBER 2017:

 Uvod v krožek, o projektu Mladi kreativni 
potenciali

 Teoretični del – splošno o opremi, ki jo bomo 
uporabljali

 Priprava grafičnih špic za televizijske oddaje
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DECEMBER 2017:
 Spoznavanje z novo tehnološko opremo
 Predstavitev opreme, ki jo dobijo v projektu
 Predstavitev dela v projektu, o snemanju in 

montaži oddaj
 Predstavitev montaže pri montaži tiskovne 

konference LAS Notranjska
 Teoretični del – o novinarskem delu
 Snemanje intervjuja z ravnateljico go. Mišič in 

županom g. Dolesom
 Snemanje obiska Dedka Mraza
 Priprava, snemanje in montaža prispevka o 

poklicu REŠEVALCA
 Priprava in montaža oddaje

JANUAR 2018:
 Snemanje tehničnega dneva s predstavitvijo 

poklicev
 Teoretični del – o delu v studiu
 Postavitev in snemanje v studiu
 Teoretični del – o delu na terenu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Terensko delo – o poklicu MIZAR 

FEBRUAR 2018:
 Teoretični del – o zvoku pri delu s kamero
 Snemanje krožka OGL
 Teoretični del – o urejanju in obdelavi zvoka v 

montaži
 Snemanje prireditve Dan samostojnosti in 

enotnosti
 Snemanje na terenu za predstavitev poklica 

AVTOMEHANIK
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Teoretični del – o sestavljanju oddaj
 Priprava in montaža oddaje

MAREC 2018:
 Teoretični del – o dokumentiranju daljših 

dogodkov
 Snemanje na terenu: Šola v naravi – Berženka
 Teoretični del – arhiviranje, organizacija 

posnetega materiala
 Snemanje na terenu: Električna polnilnica na 

Blokah
 Snemanje na terenu za predstavitev poklica 

snemalec
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

Otroci snemajo intervju z županom občine Bloke

Intervju z ravnateljico OŠ Cerknica

Medijski krožek pri županu občine Cerknica

Medijski krožek v studiu POP TV‐ja
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APRIL 2018:

 Teoretični del – priprava na terensko delo – od 
opreme do novinarja

 Snemanje na terenu: o bloški zimi z g. 
Francetom Škrabcem

 Teoretični del – snemanje daljših projektov, 
kot je film

 Priprava scenarija in ostala produkcija 
povezana s filmom

 Snemanje na terenu: film
 Snemanje intervjuja s snemalcem Jožetom 

Obrezo
 Priprava, snemanje in obdelava posnetkov za 

poklic SNEMALEC ter predstavitev Srednje 
medijske in grafične šole Ljubljana

 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

MAJ 2018:

 Teoretični del ‐ Film – postprodukcija
(obdelava videa, zvoka, montaža,…)

 Snemanje na terenu: Nastop vrtca Bloke
 Snemanje predstavitve Vegove šole
 Teoretični del – podlaganje tonskega besedila 

na video – snemanje »offa« 
 Snemanje, obdelava posnetkov za poklic 

TEHNIK RAČUNALNIŠTVA
 Teoretični del – grafika v videu
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

JUNIJ 2018:
 Teoretični del – snemanje ankete
 Delo na terenu ‐ Anketa o Blokah
 Delo na terenu: snemanje nastopa učencev na 

OZ DU Bloke
 Teoretični del – priprava, snemanje in 

obdelava predstavitvenega prispevka 
 Delo na terenu: snemanje prispevka o  Muzeju 

Bloški smučar
 Snemanje vsega potrebnega za predstavitev 

poklica FRIZERKA
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

Snemanje prispevka o reševalcih

Otroci so preizkusili teleprompter

Snemanje prispevka s pomočjo teleprompterja

Otroci pripravljajo in snemajo zvočne posnetke

Snemanje s pomočjo „chroma‐keya“
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SEPTEMBER 2018:

 Teoretični del – uporaba efektov v produkciji 
videa

 Snemanje na terenu ‐ Koncert šolskih zborov 
OŠ Nova vas

 Priprava prispevka o štipendiranju
 Snemanje, obdelava posnetkov ter vsega 

potrebnega za predstavitev poklicev: 
ZOBOTEHNIK, FARMACEVT, KOZMETIČARKA

 Teoretični del – nalaganje posnetkov na 
internet in njihova promocija

 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

OKTOBER 2018:
 Teoretični del – pravila in pasti dela v medijih 
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica GOZDAR
 Obdelava posnetkov ‐ Otroški občinski svet 

Nova vas
 Teoretični del – kako posneti in zmontirati 

videospot
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica GASILEC
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

NOVEMBER 2018:
 Teoretični del – priprava daljšega 

dokumentarnega prispevka od A do Ž
 Obdelava in montaža posnetkov valete 

Snemanje in obdelava prispevka „O letenju na 
Blokah“ z legendo letalstva

 Snemanje intervjuja: Edvard Lorencon
 Teoretični del – ponovitev in utrditev vse snovi 

o medijskem delu
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev Šolskega centra PET
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica TEHNIK ELEKTRONSKIH 
KOMUNIKACIJ

 Predstavitev državnega tekmovanja v poklicnih 
spretnostih SloveniaSkills

 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

Snemanje o gozdarskih poklicih

Označevanje – promocija operacije Kreativni+

Uvodna špica pri televizijskih oddajah – OŠ Stari trg

Grafični prehodi med prispevki

Medijski krožek na obisku pri avtomehaniku
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IZVAJANJE MEDIJSKEGA KROŽKA OŠ CERKNICA:

NOVEMBER 2017:

 Uvod v krožek, o projektu Mladi kreativni 
potenciali

 Teoretični del – splošno o opremi, ki jo bomo 
uporabljali

 Priprava grafičnih špic za televizijske oddaje

DECEMBER 2017:
 Spoznavanje z novo tehnološko opremo
 Predstavitev dela v projektu, o snemanju in 

montaži oddaj
 Predstavitev montaže pri montaži tiskovne 

konference LAS Notranjska
 Teoretični del – o novinarskem delu
 Snemanje na terenu – nastop skupine 

Reciklisti v KD Cerknica
 Snemanje intervjuja z Martino Marc – EKO 

šola na OŠ Cerknica

JANUAR 2018
 Teoretični del – o delu v studiu
 Postavitev in snemanje v studiu
 Teoretični del – o delu na terenu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Terensko delo – o poklicu STROJNI TEHNIK
 Snemanje izdelave mila
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

FEBRUAR 2018

 Teoretični del – o zvoku pri delu s kamero
 Obdelava posnetkov za prispevek : Tiskovna 

konferenca LAS Notranjska 
 Teoretični del – o urejanju in obdelavi zvoka v 

montaži
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Predstavitev poklica STEKLAR
 Teoretični del – o sestavljanju oddaj
 Snemanje šolske prireditve ob kulturnem 

prazniku na OŠ Cerknica
 Snemanje in montaža pustnega karnevala v 

Cerknici
 Snemanje in montaža prispevka o poklicu 

VOJAK
 Priprava in montaža oddaje
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MAREC 2018:

 Teoretični del – o dokumentiranju daljših 
dogodkov

 Snemanje in obdelava prispevka „O prehrani“
 Izdelava prispevka za krožek TSZPS
 Predstavitev Srednje strojne in kemijske šole
 Teoretični del – arhiviranje, organizacija 

posnetega materiala
 Snemanje na terenu za predstavitev poklica 

EKO‐TEHNOLOG 
 Snemanje intervjuja z ravnateljico ga. Dolničar
 Snemanje na terenu: Predstava v KD Cerknica 

– Kaj se dogaja v mestu Petpedi?
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

APRIL 2018:
 Teoretični del – priprava na terensko delo – od 

opreme do novinarja
 Teoretični del – snemanje prireditev
 Priprava na snemanje in ostala produkcija 

povezana s snemanjem prireditev
 Predstavitev Srednje gradbene šole –

GRADBENI TEHNIK
 Montaža prireditve: Prireditev ob kulturnem 

prazniku na OŠ Cerknica
 Priprava in obdelava posnetkov za poklic 

PAPIRNIČAR
 Snemanje v studiu
 Snemanje prispevka O naši šoli
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

MAJ 2018:
 Teoretični del – snemanje prireditev–

postprodukcija (obdelava videa, zvoka, 
montaža,…)

 Snemanje na šoli: Delavnice z nadarjenimi 
učenci iz regije na OŠ Cerknica

 Teoretični del – podlaganje tonskega besedila 
na video – snemanje »offa« 

 Snemanje, obdelava posnetkov za poklic 
EKONOMIST

 Delo na terenu: Zaključna prireditev Fran 
Gerbič v KD Cerknica

 Teoretični del – grafika v videu
 Snemanje na terenu : Intervju z županom 

občine Cerknica g. Ruparjem
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 Delo na terenu: Prireditev Športnik leta v KD 
Cerknica

 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

JUNIJ 2018:
 Teoretični del – snemanje ankete
 Delo na terenu‐ Delavnice na OŠ Cerknica
 Teoretični del – priprava, snemanje in 

obdelava predstavitvenega prispevka 
 Snemanje in obdelava: Prireditev Domovini za 

praznik
 Delo na terenu: Hlodi v Krpanu
 Predstavitev šole za medijsko produkcijo IAM
 Snemanje vsega potrebnega za predstavitev 

poklica SNEMALEC
 vaje iz snemanja in obdelava posnetkov
 Delo na terenu – valeta Cerknica, Grahovo
 Pomoč devetim razredom pri snemanju 

prispevkov za valeto
 Snemanje predstavitve rezultatov projekta  

Les in design (projekt LAS)
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje

SEPTEMBER 2018:
 Teoretični del – uporaba efektov v produkciji 

videa
 Montaža posnetkov „Les in design“ –

predstavitev prve notranjske skupne lesne 
pohištvene znamke (projekt LAS)

 Predstavitev Srednje lesarske šole – MIZAR, 
LESARSKI TEHNIK

 Snemanje in montaža posnetkov za 
predstavitev poklica: KNJIŽNIČAR

 Teoretični del – nalaganje posnetkov na 
internet in njihova promocija

 Snemanje prispevka Krvodajalska akcija RK 
Cerknica

 Delo na terenu: Otvoritev vodovoda Kožljek
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in montaža oddaje
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OKTOBER 2018:
 Teoretični del – pravila in pasti dela v medijih 
 Snemanje in obdelava posnetkov ‐ Luka 

Kraševec, Frančišek Križ – glasbeni intermezzo
 Snemanje prispevka – teren, šola, produkcija –

MALE SIVE CELICE
 Snemanje, obdelava posnetkov za prispevek: 

Valeta OŠ Cerknica
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica TV VODITELJ
 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in končna montaža oddaje

NOVEMBER 2018:
 Teoretični del – priprava daljšega 

dokumentarnega prispevka od A do Ž
 Snemanje, obdelava in montaža posnetkov: 

Piknik SFRJ (Srečanje fejst radovednih junakov)
 Snemanje in obdelava prispevka Tabor za 

nadarjene učence
 Teoretični del – ponovitev in utrditev vse snovi 

o medijskem delu
 Snemanje, obdelava posnetkov za 

predstavitev poklica ŽIVILSKI TEHNIK in 
SLAŠČIČAR

 Snemanje v studiu
 Pregled, obdelava in montaža narejenih 

posnetkov
 Priprava in končna montaža oddaje

MENTORJI pri izvajanju medijskih krožkov:

Janez Sterle – Zavod ORON

Miha Razdrih – Kanal 13, Miha Razdrih, s.p.

Oliver Topič – Topklik, Oliver Topić, s.p.

Katarina Zbačnik – OŠ Stari trg

Simona Lunka – OŠ Stari trg

Alma Kandare – OŠ Nova vas

Ines Ožbolt – OŠ Cerknica

Mojca Leskovec Menarich – OŠ Cerknica
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TERMINI PREDVAJANJA ODDAJ na programu ORON TV NOTRANJSKA
Mladi kreativni potenciali ‐ OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

1. oddaja
3.1.2018
17:30

5.1.2018
15:00

6.1.2018
9:00

6.1.2018
18:00

7.1.2018
11:30

2. oddaja
31.1.2018
17:30

2.2.2018
15:00

3.2.2018
9:00

3.2.2018
18:00

4.2.2018
11:30

3. oddaja
28.2.2018
17:30

2.3.2018
15:00

3.3.2018
9:00

3.3.2018
18:00

4.3.2018
11:30

4. oddaja
11.4.2018
17:30

13.4.2018
15:00

14.4.2018
9:00

14.4.2018
18:00

15.4.2018
11:30

5. oddaja
23.5.2018
17:30

25.5.2018
15:00

26.5.2018
9:00

26.5.2018
18:00

27.5.2018
11:30

6. oddaja
27.6.2018
17:30

29.6.2018
15:00

30.6.2018
9:00

30.6.2018
18:00

1.7.2018
11:30

7. oddaja
12.9.2018
17:30

14.9.2018
15:00

15.9.2018
9:00

15.9.2018
18:00

16.9.2018
11:30

8. oddaja
17.10.2018
17:30

19.10.2018
15:00

20.10.2018
9:00

20.10.2018
18:00

21.10.2018
11:30

9. oddaja
14.11.2018
17:30

16.11.2018
15:00

17.11.2018
9:00

17.11.2018
18:00

18.11.2018
11:30

TERMINI PREDVAJANJA ODDAJ na programu ORON TV NOTRANJSKA
Mladi kreativni potenciali ‐ OŠ Toneta Šraja Aljoše Nova vas

1. oddaja
10.1.2018
17:30

12.1.2018
15:00

13.1.2018
9:00

13.1.2018
18:00

14.1.2018
11:30

2. oddaja
14.2.2018
17:30

16.2.2018
15:00

17.2.2018
9:00

17.2.2018
18:00

18.2.2018
11:30

3. oddaja
14.3.2018
17:30

16.3.2018
15:00

17.3.2018
9:00

17.3.2018
18:00

18.3.2018
11:30

4. oddaja
18.4.2018
17:30

20.4.2018
15:00

21.4.2018
9:00

21.4.2018
18:00

22.4.2018
11:30

5. oddaja
30.5.2018
17:30

1.6.2018
15:00

2.6.2018
9:00

2.6.2018
18:00

3.6.2018
11:30

6. oddaja
4.7.2018
17:30

6.7.2018
15:00

7.7.2018
9:00

7.7.2018
18:00

8.7.2018
11:30

7. oddaja
19.9.2018
17:30

21.9.2018
15:00

22.9.2018
9:00

22.9.2018
18:00

23.9.2018
11:30

8. oddaja
24.10.2018
17:30

26.10.2018
15:00

27.10.2018
9:00

27.10.2018
18:00

28.10.2018
11:30

9. oddaja
21.11.2018
17:30

23.11.2018
15:00

24.11.2018
9:00

24.11.2018
18:00

25.11.2018
11:30
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TERMINI PREDVAJANJA ODDAJ na programu ORON TV NOTRANJSKA
Mladi kreativni potenciali ‐ OŠ Notranjski odred Cerknica

1. oddaja
17.1.2018
17:30

19.1.2018
15:00

20.1.2018
9:00

20.1.2018
18:00

21.1.2018
11:30

2. oddaja
21.2.2018
17:30

23.2.2018
15:00

24.2.2018
9:00

24.2.2018
18:00

25.2.2018
11:30

3. oddaja
21.3.2018
17:30

23.3.2018
15:00

24.3.2018
9:00

24.3.2018
18:00

25.3.2018
11:30

4. oddaja
18.4.2018
17:30

20.4.2018
15:00

21.4.2018
9:00

21.4.2018
18:00

22.4.2018
11:30

5. oddaja
6.6.2018
17:30

8.6.2018
15:00

9.6.2018
9:00

9.6.2018
18:00

10.6.2018
11:30

6. oddaja
11.7.2018
17:30

13.7.2018
15:00

14.7.2018
9:00

14.7.2018
18:00

15.7.2018
11:30

7. oddaja
26.9.2018
17:30

28.9.2018
15:00

29.9.2018
9:00

29.9.2018
18:00

30.9.2018
11:30

8. oddaja
31.10.2018
17:30

2.11.2018
15:00

3.11.2018
9:00

3.11.2018
18:00

4.11.2018
11:30

9. oddaja
28.11.2018
17:30

30.11.2018
15:00

1.12.2018
9:00

1.12.2018
18:00

2.12.2018
11:30

Objavljene 
oddaje na 
YouTubu

OŠ Stari trg OŠ Nova vas OŠ Cerknica

1. oddaja
https://youtu.be/6qssIS
_MwRY

https://youtu.be/i5h‐
zGCtd80

https://youtu.be/Dk‐m‐
ISQQ4A

2. oddaja
https://youtu.be/E0jhV
TkBA6U

https://youtu.be/vXrLyp1
DZns

https://youtu.be/gu6wud
WVmu4

3. oddaja
https://youtu.be/scKe5
hho4FY

https://youtu.be/cu1OO3
6WxNY

https://youtu.be/tfkGXMl‐
oYg

4. oddaja
https://youtu.be/9RLP6
efwjN0

https://youtu.be/1DxOp
WDeGaE

https://youtu.be/gN0z9bN
AbDc

5. oddaja
https://youtu.be/P5Aw
spM01Y4

https://youtu.be/FsRzgRZ
X8z0

https://youtu.be/GqBuf71
_A7g

6. oddaja
https://youtu.be/y9yPA
sstWHU

https://youtu.be/iSO2hoL
Urug

https://youtu.be/spvfyLhh
zFs

7. oddaja
https://youtu.be/mu6D
ZGFBotc

https://youtu.be/YibBa7b
Bvyg

https://youtu.be/qZF9Xhm
DdKU

8. oddaja
https://youtu.be/u6c4S
ghmxPI

https://youtu.be/Blz8Yfa1
5h4

https://youtu.be/YszDE6C
4Cow

9. oddaja
https://youtu.be/k8xd6
4Jd7HE

https://youtu.be/7n5k5i2
b7gg

https://youtu.be/PEG8Nb
YRcqg 23



IZOBRAŽEVANJE MENTORJEV

Za mentorje medijskih krožkov smo organizirali 16 enournih strokovnih vsebinskih in motivacijskih
izobraževanj z dodatnimi konzultacijami. Mentorji smo v sodelovanju z učenci medijskega krožka
in strokovnjaki posneli 3 predstavitvene filme, kjer smo povzeli vsebine iz strokovnih izobraževanj.

8 izobraževanj s področja organiziranja mladih.
Strokovni sogovorniki:

Benjamin Žnidaršič,
ARS VIVA, Zavod za kulturno integracijo in 
socializacijo družbenih skupin
‐ v OŠ Stari trg dne 1.3.2018
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018

Bojan Žnidaršič,
VITRA, Center za uravnotežen razvoj
‐ v OŠ Stari trg dne 1.3.2018
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018
‐ v OŠ Cerknica dne 22.11.2018

Janja Urbiha,
Turistično vodenje in izobraževanje,
Janja Urbiha s.p.
‐ v OŠ Stari trg dne 1.3.2018
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018
‐ v OŠ Cerknica dne 22.11.2018

8 izobraževanj s področja poklicnega izobraževanja 
in gospodarstva. Strokovni sogovorniki:

Dragica Bratanič,
RRA Zeleni kras, d.o.o.
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018
‐ v OŠ Cerknica dne 22.11.2018

Matej Kržič,
Društvo za ohranjanje kulturne dediščine, varstvo 
narave, samooskrbo in sonaravni turizem med 
Notranjsko in Cerkljansko dolomitne lutke
‐ v OŠ Stari trg dne 1.3.2018
‐ v OŠ Cerknica dne 22.11.2018

Zdenko Truden,
Javni zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko 
sodelovanje Snežnik
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018

Silva Šivec,
Območna obrtna zbornica Cerknica
‐ v OŠ Stari trg dne 1.3.2018

Tina Bazjako,
Zavod Znanje Postojna / Ljudska univerza Postojna
‐ v OŠ Nova vas dne 19.3.2018

Andreja Podobnik,
Območna obrtna zbornica Cerknica / Rihtar d.o.o.
‐ v OŠ Cerknica dne 22.11.2018

OŠ Stari trg, 1.3.2018

OŠ Nova vas, 19.3.2018

OŠ Cerknica, 22.11.2018
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IZVEDBA 3 OTROŠKIH OBČINSKIH SVETOV

Zveza društev Mladinski center Postojna je skupaj s projektnimi partnerji v vseh treh občinah

organizirala seje otroškega občinskega sveta, kjer so izvoljeni učenci 8. in 9 razredov lokalnim

skupnostim dali pobude in predloge za razvoj njihovih krajev v dobrobit otrok in mladostnikov.

Tatjana Hvala iz Mladinskega centra Postojna je občinskim upravam Občin Cerknica, Loška dolina

in Bloke ter vodstvom OŠ Cerknica, OŠ Stari trg in OŠ Nova vas predstavila načrtovano izvedbo sej

otroškega občinskega sveta v posamezni občini. Skupaj s šolskimi mentoricami so učencem

predstavili, kako deluje občina, država, kako so izvoljeni nosilci oblasti v občini in v državi, kakšna

je njihova sestava in pristojnosti, kako pomembno je, da smo kot občani oz. državljani aktivni in na

kakšen način, se lahko otroci vključijo v družbeno življenje. Učence so seznanili z različnimi

oblikami demokratičnega odločanja: referendum, plebiscit, peticija, zbor občanov in volitve. Da so

učenci kot bodoči volivci spoznali volilni postopek, so volitve tudi uspešno izpeljali in nazorno

spoznali, na kakšnih zakonitostih temelji demokracija in kakšno možnost soodločanja imajo.

1. SEJA OTROŠKEGA SVETA OBČINE CERKNICA – 18.5.2018

Prisotnih je bilo 19. izvoljenih otroških svetnic in svetnikov: Hana Wolf, Dominik Krž, Filip Lhkota, 

Žiga Lovko, David Zabukovec, Amir Miždan, Sara Gazibara, Amna Abidović, Aleša Debevec, Maja 

Gerl Intihar, Juna Jesenšek, Ajda PREVEC, Nika Žnidaršič, Jakob Nal Gorkič, Tim Zidar, Živa 

Petkovšek, Taja Doles, Anja Potužak, Vasja Japelj.

Dnevni red seje se je glasil:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje

2. Predstavitev kandidatk za otroško županjo

3. Volitve za otroško županjo Občine Cerknica

Termini predvajanja povzetkov izobraževanj na programu ORON TV 
NOTRANJSKA

Izobraževanje
OŠ STARI TRG

18.7.2018
20:00

21.7.2018
9:00

22.7.2018
11:30

Izobraževanje
OŠ NOVA VAS

25.7.2018
20:00

28.7.2018
9:00

29.7.2018
11:30

Izobraževanje
OŠ CERKNICA

5.12.2018
20:00

8.12.2018
9:00

9.12.2018
11:30

Objavljeni povzetki izobraževanj na YouTube kanalu (URL)

Izobraževanje
OŠ STARI TRG

https://youtu.be/dsaoZYx3Xek

Izobraževanje
OŠ NOVA VAS

https://youtu.be/E_b76TeZWCQ

Izobraževanje
OŠ CERKNICA

https://youtu.be/D0wBUDvNfNI
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Otroški občinski svet Občine Cerknica
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4.   Predstavitev Unicefovih varnih točk v Cerknici in razprava kako izboljšati informiranost otrok o 

tem, poročevalka Julija PERKO

5.   Pobude in vprašanja ter odgovori

Župan Občine Cerknica je odprl razpravo na dnevni red seje. Ker razprave ni bilo, je podal dnevni 

red na glasovanje.

Za županjo otroškega Občinskega sveta Občine Cerknica je bila izvoljena Sara Gazibara, za

podžupanjo pa Ana Potužak.

Otroški občinski svet Občine Cerknica se je seznanil z delovanjem Unicefovih varnih točk v Občini 

Cerknica. Obrazložitev je podala Julija Perko iz Zavoda Samostojen.si.

Pri pobudah in vprašanjih so se otroški občinski svetniki aktivno vključili v razpravo ter dajali

svoje predloge in pobude glede delovanja Občine Cerknica. Podani so bili predlogi, pohvale in

vprašanja glede gradnje nove športne dvorane in stare telovadnice na Rakeku, mednarodnih

izmenjav s tujino, slabega stanja nekaterih učilnic v OŠ Cerknica, izgradnje novih kolesarskih stez,

urbanega parka v Cerknici, ureditve vode na zunanjem športnem igrišču pri OŠ Grahovo, pešpoti

do Dolenjega Jezera, športnih aktivnosti v poletnih mesecih, uvedbe omaric s ključi v šolskih

garderobah, predvajanja novejših filmov v Kulturnem domu Cerknica, obnove tribun v telovadnici

v Cerknici, uvedbe šole v naravi na Cerkniškem jezeru, neustreznosti plastične podlage na

zunanjem igrišču pred OŠ Cerknica, problema z medvedom, ki se giblje v okolici OŠ Grahovo,

ureditve sedišč na nogometnem igrišču v športnem parku Koleno…

1. SEJA OTROŠKEGA SVETA OBČINE NOVA VAS – 21.6.2018

Prisotnih je bilo vseh 5 izvoljenih otroških svetnic in svetnikov – Patrik Korenjak, Matic Drobnič, 
Eva Ambrožič Deleja, Jan Zgonc in Juš Kostajnšek ter otroški župan Ahac Knavs.



Učenci so se naučili, kako zares potekajo lokalne volitve za župana in občinske svetnike. Za

občinske svetnike so se učenci volilni komisiji prijavili sami, le‐ta pa je nato sestavila kandidatne

liste. Za župana sta kandidirala dva učenca, med katerima so izbrali župana. Izvoljenih je bilo pet

svetnikov.

Kot temo prvega zasedanja izvoljenega sveta so izbrali temo Šolstvo in šolski sistem. Na samem

zasedanju so se otroci razdelili v več skupin (vsak svetnik je imel svojo). Obravnavali so sledeče

teme: interesne dejavnosti, odmori in šolski zvonec, dopolnilni pouk in pogovorne ure, dodatno

znanje oz. delavnice, varstvo vozačev in avtobusna postaja. Po aktivni razpravi v skupinah je

sledilo poročanje in sprejemanje sklepov. Glavni poudarki sprejetih sklepov:

‒ Učenci predlagajo, da morajo učenci z učnimi težavami nujno obiskovati dopolnilni pouk, za

druge vrste težav pa naj se oglasijo na pogovornih urah učitelje.

‒ V času odmorov si želijo ustvarjalni kotiček.

‒ Navedli so predloge za dodatno znanje in delavnice: kuhanje, preživetje v naravi, prva pomoč,

varnost na internetu.

‒ Na postajališču si želijo večje strehe in opozarjajo na osebno odgovornost vsakega učenca pri

vedenju zunaj šole.

1. SEJA OTROŠKEGA SVETA OBČINE LOŠKA DOLINA – 21.6.2018

Prisotnih je bilo 13. izvoljenih otroških svetnic in svetnikov: Jaka Porok, Andraž Prevec, Alja Intihar, 

Ana Mlakar, Ajda Ponuda, Jurij Mlakar, Martin Gerbec, Gašper Sterle, Luka Poje, Hana Zabukovec, 

Anže Truden, Melita Iljazi, Nina Franković, Matevž Žnidaršič.  Odsotna je bila Sara Avsec.

Dnevni red se je glasil:

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda seje

2. Predstavitev postopka izbora in potek volitev za otroškega župana

3. Predstavitev volilnega programa otroškega župana

4. Imenovanje otroškega podžupana

5. Pobude in vprašanja

Otroški občinski svet Občine Bloke
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Otroški župan Občine Loška dolina je odprl razpravo na dnevni red seje. Ker razprave ni bilo, je

podal dnevni red na glasovanje.

Predstavitev postopka izbora in potek volitev za otroškega župana ‐ trije kandidati so ustrezali

vsem pogojem, zato se je začela volilna kampanja. Kandidati so predstavili program in sodelovali

na volilnem soočenju, ki sta ga vodili dve novinarki. Volivcem sta poštarja prinesla obvestilo

(vabilo) na volitve. Po volilnem molku je bilo na vrsti glasovanje. Na volišču je volilna komisija

poskrbela za tajnost glasovanja. Volivci so na volišče prišli z obvestilom na volitve, pokazali so

osebno izkaznico in se podpisali v volilni imenik. Ko so dobili glasovnice, so obkrožili enega od treh

kandidatov. Sledilo je štetje glasov (ugotavljanje izida glasovanja) ter razglasitev rezultatov. Največ

glasov je prejel Jaka Porok, ki je s svojim programom prepričal volivce.

Predstavitev volilnega programa otroškega župana ‐ izpostavil je izgradnjo šolske dvorane, doma

za ostarele, kolesarske steze in igrišč za otroke.

Imenovanje otroškega podžupana. Otroški župan je podal predlog za imenovanje podžupana.

Predlagal je Andraža Prevca. Svetnice in svetniki so predlog soglasno potrdili.

Pri pobudah in vprašanjih so se otroški občinski svetniki aktivno vključili v razpravo ter dajali

svoje predloge in pobude glede delovanja Občine Loška dolina. Podani so bili predlogi za izgradnjo

otroškega igrišča, postavitev plezalne stene, ponovno oživitev kinodvorane, napeljavo

vodovodnega omrežja na Klance, ureditev cest v Kozariščah, izgradnjo objekta za mlade, kjer bi

lahko kakovostno preživljali prosti čas…

Otroški občinski svet Občine Loška dolina

Termini predvajanja Otroških občinskih sej na programu ORON TV 
NOTRANJSKA

OS Cerknica
31.5.2018
17:30

2.6.2018
10:00

3.6.2018
9:00

3.6.2018
18:00

5.6.2018
20:00

OS Bloke
5.7.2018
17:30

7.7.2018
10:00

8.7.2018
9:00

8.7.2018
18:00

10.7.2018
20:00

OS Loška dolina
12.7.2018
17:30

14.7.2018
10:00

15.7.2018
9:00

15.7.2018
18:00

17.7.2018
20:00 28



Objavljene seje otroških Občinskih svetov na YouTube kanalu (URL)

otroški Občinski svet Občine Cerknica https://youtu.be/QfNZagP5gss

otroški Občinski svet Občine Bloke https://youtu.be/Zw9Mhd9AScs

otroški Občinski svet Občine Loška dolina https://youtu.be/pSvdA2W13dw

CILJI OPERACIJE

Operacija je prispevala k naslednjim ciljem:

‐ razvoj novih storitev in produktov za izboljšanje kakovosti življenja na območju

Naš cilj je bil izboljšati kompetence, ki jih mladi potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje

zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi, predvsem

ranljivim skupinam (mladi, brezposelni).

‐ nadgradnja tehnološke opreme za razvoj novih storitev

Naš cilj je bil mladim priskrbeti sodobno tehnološko opremo, s katero so in bodo tudi v

prihodnje razvijali podjetniško aktivnost.

‐ ozaveščanje o pomenu varovanja okolja ter naravne in kulturne dediščine

Naš cilj je bil preko televizijskih oddaj in otroških občinskih svetov krepiti kohezijo in

participacijo lokalne skupnosti.

HORIZONTALNI CILJI

Blaženje 

podnebnih 

sprememb in 

prilagajanje 

nanje

V povezavi s predstavitvijo poklicev smo spodbujali povečevanje vedenja

in zavedanja o pomenu blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe

ter njihovo upoštevanje pri razvoju novih podjetniških aktivnosti,

produktov in storitev na podeželju.

Okolje Izvajanje operacije ni imelo negativnih vplivov na okolje, pri izvedbi smo

naš vpliv čim bolj nevtralizirali, rezultati operacije pa so vsekakor vplivali

pozitivno na okolje (večja ozaveščenost ciljne in širše javnosti). V

televizijskih oddajah so mladi v sodelovanju s strokovnjaki spodbujali in

promovirali trajnostni sonaravni razvoj, zelena delovna mesta, skrb za

varstvo okolja in narave ‐ večjo okoljsko in energetsko učinkovitost, rabo

obnovljivih virov energije, racionalno rabo vode, biotsko raznovrstnost,

trajnostno potrošnjo, razvoj shem kakovosti, predstavitev dobrih praks v

okviru izvajanja LAS operacij.

Inovativnost Operacija ima visok inovativni potencial:

‐ osnovnošolci in šolski mentorji so pridobili produkcijsko opremo in

strokovno znanje, da so mladim in širši javnosti na zanimiv način

predstavili potenciale poklicnega in strokovnega izobraževanja ter druge

relevantne vsebine, ki prispevajo k ciljem SLR za LAS Notranjska in PRS RS;
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HORIZONTALNI CILJI

Inovativnost Operacija ima visok inovativni potencial:

‐ občine so preko sej otroških občinskih svetov identificirale stališča mladih

v zvezi z njihovimi življenjskimi slogi, zadovoljstvom s ponudbo in

možnostmi, ki se jim jih nudi v njihovem kraju.

Enakost med 

spoloma in 

nediskriminacija

Operacija je bila izvedena v skladu z načeli enakih možnosti za vse učence

osnovnih šol v Cerknici, Loški dolini in Blokah, ne glede na njihov spol,

raso, etično pripadnost, vero, prepričanje, invalidnost, starost ali spolno

usmerjenost. V televizijskih oddajah so mladi ozaveščali širšo javnost o

pomenu vključevanja ranljivih skupin v civilno družbo.

REZULTATI OPERACIJE

R Rezultat operacije Ciljna

vrednost

1 TEHNOLOŠKA OPREMA *

‐ kamera Sony PXW‐Z150 4K XDCAM

‐ baterija Sony NP‐F970

‐ torba za kamero CamRade Run&Gun

‐ stojalo za kamero Libec TH‐650HD

‐ prenosni računalnik HP PB 450 i5s programsko opremo za video in audio

montažo Power Director Ultra, miška, HDD zunanji disk, 2x SD kartica

‐ dinamični mikrofon Sennheiser E845‐S

‐ namizno stojalo za mikrofon Proel DST60TL

‐ kondenzatorski mikrofon Rode NTG‐2

‐ zaščita Rode WS6 za mikrofon Rode NTG‐2

‐ palica Micro Boompole za snemanje z mikrofonom Rode NTG‐2

‐ kravatni mikrofon Proel LCH370

‐ prenosni audio snemalnik Zoom ‐ H6

‐ prenosna baterija PowerBank 20.100 mAh za audio snemalnik

‐mikrofon shotgun Zoom SGH‐6 za snemalnik Zoom ‐ H6

‐ set 3 snemalnih reflektorjev Ledgo LG‐B560K

‐ produkcijski preklopnik BlackMagic Atem Production Studio 4K

‐ HD AV mešalna miza Globalmediapro Fantail HD21

‐ HD snemalnik BM ASSIST Atomos Samurai

‐ audio mešalna miza Behringer Xenyx 1202 FX

‐ slušalke Sennheiser HD 200 PRO

‐ led tv monitor LG 24MT58DF‐PZ za video in audio montažo

‐ video kabel HDMI 10m

‐ audio kabel XLR 10m

* Vsaka od treh osnovnih šol je v uporabo prejela 1 kamero, 1 baterijo, 1 torbo, 1 stojalo,

1 prenosni računalnik s programsko opremo Power Director, 1 miško, 1 HDD zunanji disk,

2 spominski SD kartici, 1 dinamični mikrofon, 1 namizno stojalo za mikrofon, 1

kondenzatorski mikrofon, 1 protivetrno mikrofonsko zaščito in 1 teleskopsko palico za

snemanje s kond. mikrofonom, 2 kravatna mikrofona, 1 prenosni audio snemalnik, 1

baterijo za audio snemalnik, 1 shotgun mikrofon za prenosni snemalnik, 1 audio mešalno

mizo, 1 slušalke, 2 video HDMI in 2 audio XLR kabla.

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

4 kom

8 kom

4 kom

4 kom

4 kom

1 kom

1 kom

1 kom

1 kom

4 kom

4 kom

2 kom

8 kom

8 kom
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REZULTATI OPERACIJE

R Rezultat operacije Ciljna vrednost

1 Preostala oprema, ki je potrebna za kakovostno produkcijo (snemanje in

montažo) z več kamerami in mikrofoni (skupno delo mladih in mentorske

ekipe), je shranjena v studiu Zavoda ORON, na naslovu Cesta Notranjskega

odreda 6, 1386 Stari trg pri Ložu. Ta oprema je namenjena skupni rabi v vseh

treh šolah in je na razpolago mladim in mentorjem v času izvajanja medijskih

krožkov in tudi takrat, ko mladi samostojno ustvarjajo programske vsebine.

2 Medijski krožek

3 šole x 34 izvedb po 2 šolski uri (1 ura in pol), skupaj 153 ur

3 krožki

3 Izobraževanje mentorjev 16 izobraževanj

4 Magazinske tv oddaje 27 oddaj

5 Seje otroškega občinskega sveta 3 seje

6 Predvajanje posnetkov televizijskih oddaj in sej na regionalni televiziji

TV Notranjska (27 oddaj + 3 seje x 5 predvajanj)

150 predvajanj

KAZALNIKI OPERACIJE

‐ 1 nova storitev (mladinske oddaje);

‐ 1 inovativno vzpostavljeno lokalno partnerstvo;

‐ 8 usposobljenih mentorjev za izvajanje medijskih krožkov;

‐ 38 vključenih otrok v medijskih krožkih, ki so pridobili kompetence projektnega dela in 

vseživljenjskega učenja;

‐ 60 vključenih otrok v otroških občinskih svetih, ki so pridobili znanje o vključevanju v procese

odločanja na lokalni ravni;

‐ 3 občine z vzpostavljenim otroškim občinskim svetom;

‐ več kot 30 predstavljenih obetavnih in deficitarnih poklicev;

‐ 5.000 in več ogledov tv oddaj in sej na programu TV Notranjska in na spletu

CILJNE SKUPINE

‐ MLADI, ki so se strokovno izobrazili in dobili možnost, da povedo svoja mnenja in

neposredno vidijo rezultate svojega dela;

‐ MLADI IN STARŠI, ki so dobili koristne informacije o potencialih poklicnega in strokovnega

izobraževanja;

‐ MENTORJI, ki so se strokovno izobrazili in bodo znanje v prihodnje širili na nove generacije

otrok. Pridobili so nova orodja za delo z mladimi, nove metode motivacije in aktivacije ter

informacije o globalnem učenju in ciljih trajnostnega razvoja;

‐ ISKALCI ZAPOSLITVE, ki so od mladih dobili uporabne informacije o učnih možnostih in

perspektivah zaposlovanja;

‐ LOKALNE SKUPNOSTI, ki so od mladih dobile pobude za razvoj krajev v njihov dobrobit.

Preko aktivacije mladih so predstavniki lokalnih skupnosti dobili možnost vključevanja širše

javnosti v procese odločanja in s tem pozitivno izkušnjo za trajnostno vključevanje.

‐ ŠIRŠA JAVNOST, ki je oddaje, otroške občinske seje in povzetke strokovnih izobraževanj

spremljala na programu TV Notranjska v kabelskih in IPTV omrežjih na Notranjskem in po

celotni Sloveniji. Vsi posnetki so dostopni tudi na spletu.
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INOVATIVNOST OPERACIJE

‐ Operacija je inovativna, saj v tem okolju do sedaj ni bilo takšnih medijskih krožkov, ki bi

mladim omogočali neposredno izkušnjo dela pred in za kamero. Ker so sami načrtovali in

izvedli zastavljeno število oddaj, so pridobili novo znanje projektnega in skupinskega dela.

‐Mladi so lahko sami predstavili območje, kjer živijo in s tem nagovorili mlade iz drugih okolij

in držav, da pridejo na obisk na Notranjsko.

‐ Operacija je predstavljala inovativen format učenja in podajanja informacij, kar je ustvarjalo

pomembno vez med mladimi in odraslimi ter prostorom njihovega bivanja, dela in

udejstvovanja. Z operacijo so mladi pridobili tehnološko opremo, strokovno znanje in

izkušnje, ki jim bodo prav prišle pri nadaljnjem šolanju in zaposlitvi.

‐ Otroški občinski sveti so novost na območju LAS in so pomembni za razvoj občin v dobrobit

mladih.

TRAJNOST OPERACIJE

Usposobljeni mentorji in kupljena tehnološka oprema zagotavljata trajnost operacije. Vse tri

osnovne šole bodo opremo brezplačno uporabljale še najmanj 5 let po zaključku operacije.

Skozi operacijo so šolski mentorji in učenci pridobili ustrezno znanje za produkcijo

televizijskih oddaj, kar pomeni, da bodo to znanje mentorji in tudi učenci v prihodnjih letih

prenašali na mlajše generacije. Zavod ORON jim bo nudil vso potrebno strokovno pomoč in

bo oddaje mladih tudi v prihodnje predvajal na svoji televiziji.

Mentorji so usposobljeni, mladi imajo boljše kompetence, lokalna skupnost pa je pridobila

aktivne mlade prebivalce.

Vsi posnetki televizijskih oddaj, sej otroških občinskih svetov in povzetkov izobraževanj so

trajno dostopni na spletnih straneh in v arhivu televizije TV Notranjska.

Župani občin se bodo tudi v prihodnje srečevali s svojimi najmlajšimi občani v obliki

strukturiranega dialoga otroškega občinskega sveta, njihove predloge pa v največji možni

meri tudi upoštevali.

Stari trg pri Ložu, 10.12.2018 Poročilo pripravil: Janez Sterle
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