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SPLOŠEN PREGLED PROJEKTA 
Velike zgodbe malih ljudi - Poslušamo, Slišimo 
 

1. Kratka predstavitev projekta 

Znotraj skupine smo se odločili za spletni medij, v katerem bomo predstavili velike zgodbe              

malih ljudi. Z njim smo želeli dati glas posameznikom in njihovim pozitivnim zgodbam, ki              

so v običajnih medijih zaradi siceršnje negativne tendence spregledane. Z njih smo si drznili              

očistiti prah in jih postaviti v ospredje. Že tako se nam zdi svet preveč siv in turoben, zato se                   

bomo v mediju Poslušamo, Slišimo - Povej nam svojo zgodbo osredotočili na dobro, uspešno              

in posebno.  

Zgodbe bomo predstavili na več spletnih platformah. Za glavno smo si izbrali spletno stran,              

ki smo jo sami tudi oblikovali in estetsko dovršili. Na njej smo prvo zgodbo v pisnem                

formatu že objavili, nadaljnje pa bomo zapisali v obliki intervjujev, portretov ali reportaž.             

Žanrsko se bomo prilagodili posamezni vsebini prispevka. Besedila bomo popestrili tudi s            

fotografijami s terena in arhiva. Za promocijski kanal smo si izbrali socialno platformo             

Instagram, kjer bomo tedensko nalagali promocijske enominutne videe ljudi, ki jih bomo v             

daljši obliki predstavili na spletni strani. Ta video material bi ljudi predvsem pritegnil in jih               

povabil k obisku spletne strani.  

 

2. Poslanstvo/vizija projekta 

Predvsem smo si želeli poiskati zgodbe iz ruralnega območja, saj menimo, da je medijev, ki               

pokrivajo urbana mestna središča že veliko (problematika brezdomcev - Kralji ulice, stiske v             

mestih, brezposelnost, …). Mnogokrat podeželski ljudje izgubijo bitko za medijski prostor,           

zato smo želeli ustvariti prostor posebej zanje. V njem bomo predstavili navade, posebnosti,             

dosežke in težave s katerimi se srečujejo v svojem vsakdanjem življenju in osvetlili uspešne              

poslovne, humanitarne in druge prakse.  

Še posebej v tem temnem obdobju epidemije vsi rabimo kanček pozitivnosti in upanja, zato si               

želimo, da bi zgodbe našim bralcem služile kot navdih. Hkrati si želimo biti družbeno              

angažiran medij, zato vse naše sledilce vabimo k deljenju svojih pozitivnih zgodb, ki bi nas               

med seboj povezale in prispevale k širjenju naše spletne družine. Poleg ustvarjanja zgodb je              

pomembno tudi prepoznavanje teh v svoji bližini. Občinstvo torej pozivamo k natančnejšemu            

opazovanju okolice in lovu na vse vrste zgodb, ki nam jih lahko posredujejo prek mnogih               

komunikacijskih kanalov in tako velik del k ustvarjanju prispevajo tudi sami.  
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Naš cilj je inspirirati čim večje število bralcev in intervjuvancem dati občutek opaženosti in              

določeno mero prepoznavnosti. Z izbiro vsebin želimo rušiti tabuje ter izpostaviti posebnosti            

in jim pripisati pozitivno konotacijo. Pomembno se nam zdi tudi, da pripovedi različnih ljudi              

predstavimo na način, ki pri bralcih in gledalcih spodbudi čustven odziv in njihovo             

emocionalno plat ter se jih dotakne. Prizadevali si bomo, da bi naš medij ohranjal zgodbe pri                

življenju dlje kot povprečen novinarski portal ter prispeval k pisanju zgodovine in tradicije,             

da se običaji in predstavljeni uspehi ne bi pozabili.  

 

3. Predstavitev ekipe - kdo smo in kaj pri projektu počnemo 

Smo ekipa radovednih zagnanih novinarjev, ki prekipeva od svežih idej in mladostne            

energije, zato je vsak izmed nas nepogrešljiv člen pri ustvarjenju celote. Kljub temu, da ideje               

premlevamo skupaj, ima vsak svojo nalogo s področja, ki mu je najbližje. Luka bo s svojimi                

mirnimi rokami in smislom za estetiko skrbel za snemanje in montažo video prispevkov, Nejc              

bo na noge postavil našo spletno stran ter jo v prihodnje tudi nadgrajeval in urejal, Neja bo                 

odgovorna za promocijo medija, odnose z javnostmi in socialna omrežja (Instagram,           

Facebook), Anastasija bo s svojim čudovitim besednim zakladom pisala daljše spletne           

prispevke, pri čemer ji bo v pomoč tudi Neža, ki bo v osnovi zadolžena za oblikovanje in                 

lektoriranje spletnih intervjujev, portretov in reportaž. Skupaj bosta staknili glavi tudi pri            

vsebinskih izzivih in nadaljnji viziji projekta. Fedja bo pomagal pri pripravi vprašanj za             

sogovornike. 

 

4. Komu je projekt namenjen? 

Projekt je namenjen vsem, ki jih zanima globlji vidik zgodb in ne zgolj površinskost. Pri               

starostni strukturi se nismo omejili, saj sta jezik in slog medija prijazna do vseh uporabnikov.               

Kljub temu gredo socialna omrežja, kot sta Instagram in Facebook (mogoče prihodnost), bolj             

na roko mlajšemu občinstvu oz. mladostnikom (po 15. letu), medtem ko je spletna stran z               

daljšimi prispevki v večji meri namenjena zrelim bralcem. Nikakor pa to ni pravilo, saj lahko               

vsak svoje spletno doživetje izbira glede na lastne želje in potrebe. 

Stavimo predvsem na svojo unikatnost, zanimivost ter razigrano in dinamično podajanje           

vsebine, saj v slovenskem medijskem prostoru ni veliko tovrstnih primerov. Posebno           

pozornost pri bralcih in gledalcih želimo pritegniti tudi z dejstvom, da lahko del vsebine s               

svojimi zgodbami postanejo tudi sami. 
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5. Distribucija 
Medij bi distribuirali preko spletne strani in socialnega omrežja Instagram. Spletna stran ima             

štiri zavihke - Zgodbe, Video, O nas in Kontakt. Pod zavihkom “Zgodbe” bodo bralci lahko               

našli podrobno ubeseditev zgodbe obravnavanega posameznika. Pod zavihkom “Video” bodo          

zbrane vse video vsebine, ki jih bomo redno objavljali tudi na socialnem omrežju Instagram.              

Pod zavihkom “O nas” bodo bralci lahko prebrali več o projektu in namenu medija, pod               

zavihkom “Kontakt” pa nas bodo lahko tudi kontaktirali ter nam posredovali zgodbe, ki jih              

bodo sami opazili in nam tako pomagali pri delovanju našega medija. Preko spletne strani pa               

lahko bralci dostopajo tudi do našega Instagram profila, in sicer s klikom na njegovo ikono,               

ki se nahaja na dnu spletne strani. Tam lahko najdemo tudi ikoni za družbeni omrežji               

Facebook in Twitter, na kateri se nameravamo razširiti v prihodnosti.  

Na naš Instagram profil bomo redno objavljali aktualne zgodbe, ki jih bomo prikazali z              

enominutnimi videi ter tudi zakulisje njihovega nastajanja. S sledilci bomo ves čas v             

interakciji in jih bomo poskušali čim bolj spodbujati k temu, da nam aktivno pošiljajo zgodbe               

in nas redno spremljajo. Ravno tako bomo sledilcem večkrat sporočili, da bo del njihove              

naročnine namenjen v dobrodelne namene in s tem poskušali doseči še večje občinstvo. Na              

Instagramu bomo sledilce usmerjali tudi na našo spletno stran, kjer si bodo lahko zgodbe              

posameznikov, ki jih bodo najbolj pritegnile, podrobno prebrali. Videi bodo sicer vsebinsko            

popolnoma dovršeni in bodo gledalcem ponudili dovoljšnjo mero informacij glede          

obravnavane teme, bodo pa s klikom na povezavo v opisu preusmerjeni na spletno stran, kjer               

se bodo lahko z zgodbo in obravnavanim posameznikom še bolje seznanili. 

 
6. Financiranje 

Glede na dejstvo, da si že od samega začetka prizadevamo, da bi s svojo posebnostjo               

odstopali od povprečnega slovenskega medija, smo tudi pri modelu financiranja ubrali morda            

nekoliko nevsakdanjo pot. Poskusili bomo namreč delovati neodvisno od oglaševalcev in           

sredstva za ustvarjanje vedno novih vsebin pridobiti drugače. Delno upamo, da bodo ljudi             

naše vsebine pritegnile do te mere, da se ne bodo zadovoljili zgolj z eno minutnim video                

posnetkom in posledično naš medij podprli z naročnino, ki jim bo zagotovila še možnost              

prebiranja celotne zgodbe predstavljene osebe. Tej odločitvi bo mogoče botrovala tudi naša            

odločitev, da bo šel del naročnine na koncu v dobrodelne namene. Ker svoj medij barvamo s                

pozitivo na vsakem koraku, je seveda ne zmanjka niti za upanje, da se bo določen delež naših                 

bralcev in gledalcev zaradi navdušenja nad našimi zgodbami občasno odločil še za kakšno             

dobrodošlo donacijo.  
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7. Kaj smo se pri načrtovanju projekta naučili - težave, rešitve, kaj bi naslednjič             

naredili drugače 

V prvi vrsti smo se pri načrtovanju projekta naučili timskega sodelovanja in sklepanja             

kompromisov pri sprejemanju odločitev o viziji in izvedbi celotnega medija. Hkrati smo            

ugotovili, da je pri snovanju tako velikega projekta potrebnega veliko več časa in energije,              

kot smo sprva pričakovali. Ob ustvarjanju so se pojavile tudi nekatere ovire, ki so delo ne                

samo upočasnile, ampak tudi bistveno otežile. Največjo težavo je nedvomno predstavljala           

trenutno trajajoča epidemija, ki nas je prisilila prvo zgodbo pripraviti na precej drugačen             

način, kot smo si zamislili v izhodišču. 

Prva prepreka se je pojavila že pri izvedbi intervjuja z našim prvim sogovornikom Tadejem              

Kobalom. Pogovor smo morali zaradi epidemioloških razmer namreč izvesti preko spletne           

platforme Zoom, ki pa ne omogoča vpogleda v telesno govorico in držo, ki sta pri poteku                

intervjuja ključnega pomena. Težave so se pojavile tudi pri odhodu na teren, kamor smo se               

odpravili, da bi posneli novoustanovljeno knjižnico in glavnega protagonista naše prve           

zgodbe, ki je tej knjižnici s pomočjo zagnanih vaščanov vdahnil življenje. Pridobiti smo             

morali dovoljenje za prehajanje občin, saj se noben član skupine žal ni nahajal na tem               

območju Slovenije. 

Vstopa v knjižnico nismo imeli, zato smo zaradi pomanjkanja kadrov in uporabnih posnetkov             

zanje prosili v arhivu RTV Slovenija. O Tadeju, ki je bil leta 2018 izbran tudi za Ime leta                  

Vala 202, so na javni radioteleviziji namreč naredili že kar nekaj prispevkov. Na našo prošnjo               

se niso odzvali, zato smo se morali zadovoljiti s posnetki, narejenimi izven ustanove, minutni              

videoposnetek pa smo namesto z zanimivo notranjostjo knjižnice popestrili s prečudovitimi           

posnetki vasi Slap s ptičje perspektive. Snemalcu Luki Černetu je na terenu povrhu vsega              

zmanjkalo še baterije za nekatere snemalne pripomočke, zato se je bil tudi sam primoram              

znajti in situacijo rešiti na inovativen način, ki pa se nikakor ni pokazal v pomanjkanju               

kvalitete ali estetike izdelka. V končni fazi je bila otežena tudi komunikacija pri urejanju              

zadnjih detajlov dolgega spletnega besedila, spletne strani, projektne mape in tega splošnega            

pregleda projekta. Če bi lahko sedli pred isti računalnik in skupaj urejali omenjene             

dokumente, bi delo gotovo opravili še veliko hitreje in bolj učinkovito, poleg tega pa bi se ob                 

popravkih tudi neizmerno zabavali. 
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Morda bi si prihodnjič ob znanih okoliščinah že v izhodišču izbrali gosta, ki bi živel v isti                 

občini kot eden izmed članov naše skupine. Tako bi ga lahko ob upoštevanju varnostnih              

ukrepov brez večjih preprek posneli v živo na terenu. Gotovo tudi ne bi ponovili napake               

izpraznjenih baterij in bi zmeraj pred odhodom preverili njihovo raven. Sicer pa smo si delo               

po našem mnenju dobro razdelili in časovno organizirali, tako da procesa dela v veliki meri               

ne bi spreminjali. 

  

 


