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IDEJA 1: PORTAL 

Na socialnih omrežjih bi se, na primer v obliki sponzoriranih IG storyjev ali objav, 

vrteli kratki videi, v katerih bi prikazali like (15-25 let) v vsakdanjih situacijah, ki 

sprejemajo, čeprav na videz majhne, pa vendar napačne, ekološke odločitve. Tik 

preden storijo napako, se nad njimi pojavi velika črna senca. Liki preusmerijo pogled 

navzgor, presenečeno in nekoliko prestrašeno strmijo v neznano stvar, potem pa se 

hitro odločijo za boljšo alternativo. Kaj like dejansko (pre)straši, v posameznih videih 

nikoli ne izvemo, temveč šele v zaključni objavi. 

Takšnih video izdelkov bi posneli več (npr. 5), v vsakem pa bi bila predstavljena ena 

navada. Predvajali oz. objavljali bi jih v zaporednih časovnih intervalih, na koncu 

kampanje pa bi izdali zaključni filmček (lahko služi kot TV reklama), v katerem bi 

končno izdali v kaj strmijo liki iz posameznih reklam – tik preden lik sprejme 

»napačno ekološko odločitev«, se pred njim namreč odpre ogromen portal, v katerem 

vidi lastno apokaliptično prihodnost ALI neposredno posledico, ki jo bo njegova 

odločitev povzročila (prikazano s pomočjo animacije ali kreativne montaže). Na 

koncu vsakega videa bi bila tudi povezava do IG profila ali spletne strani, na kateri bi 

se odvijal drugi del kampanje. 

 

1. Primer videa:  

Dekle se v trgovini razposajeno sprehaja med policami z izdelki in se ustavi pred 

izložbo s pijačo. Vidimo, da se odloča med plastenko ledenega čaja s čudovitim 

rožnatim motivom, ki se še posebej blešči in jo privlači, ter preprosto steklenico z 

enako vsebino. Dekle počasi stegne roko proti plastenki, nakar zasliši grozljiv zvok, 

nad njo pa se pojavi ogromna senca. Dekle se ustraši in zgroženo gleda predse, nato 

pa se ponovno obrne k polici in seže proti njej. Medtem senca izgine. V zaključnem 

kadru vidimo, kako na trak pri blagajni položi steklenico, na kateri se izpiše naslov 

spletne strani ali IG profila (oz. kar link do tja, odvisno od platforme) na katerem je 

drugi del kampanje. 

 

2. Primer videa:  

Fant hiti in pripravlja vse potrebno za žur s prijatelji, ki bodo pozvonili čez pet minut. 

Odpre kuhinjsko omaro, zgrabi stolpec velikih rdečih plastičnih party kozarcev in jih 

začne postavljati na pladenj, nakar tudi on zasliši grozljiv zvok, nad njim pa se pojavi 

ista črna senca. Prestrašeno in osuplo gleda v njeni smeri, nato pa hitro zgrabi 

pladenj in ga odnese. V naslednjem kadru vidimo skupino prijateljev, ki ob glasbi 

trkajo s steklenimi kozarci. Zaključimo s close-upom enega izmed steklenih kozarcev, 

na katerem se izpiše naslov spletne strani s kampanjo oz. povezava do IG profila.  
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Zaključni video:  

Ponovno se odvijejo bistveni prizori iz prejšnjih videov, le da tokrat vidimo, kar so 

videli liki – velika senca je v resnici portal, v katerem so prikazane posledice. Dekletu 

se torej, na primer, prikažejo morske živali, ki se utapljajo v smeteh, med katerimi je 

tudi njena rožnata plastenka; fantu se prikaže grozeč cunami smeti z odlagališča. 

Hkrati so povzete tudi vse odločitve likov, torej vidimo, kako dekle zagrabi steklenico 

namesto plastenke, fant pa pripravi steklene kozarce namesto plastičnih. Z njuno 

potezo (oz. potezami likov iz preostalih videov) se portal vedno zapre, za njim pa se 

izpiše moto kampanje.  

 

Na socialnih omrežjih bi torej nekaj časa krožili posamezni videi, zaključnega pa bi se 

objavilo šele proti koncu kampanje. Za videe z reciklažnimi idejami in drugimi 

zanimivostmi, bi uporabniki morali slediti IG profilu, promoviranem v videih.  

 

Drugi del (IG profil):  

Na IG profilu bi objavljali kratke videe, v katerih bi bile zbrane ideje, kako uporabiti v 

gospodinjstvu že obstoječo plastiko oz. kako iz nje ustvariti nekaj uporabnega. Na 

primer, kako iz zamaškov izdelati podstavek za kozarec ali stojalo za mobitel, 

dekoracijo iz embalaže za zdravila, kako s pomočjo plastičnih slamic popraviti zadrgo 

ali iz njih izdelati stojalo za make-up čopiče itd.  

Hkrati bi na profilu vključili krajše video objave prepoznavnih posameznikov z največ 

mladimi sledilci v našem prostoru, ki bi lahko na zabaven in preprost način predstavili 

nekaj svojih vsakdanjih eko-navad (torej, ne bi bil »room-tour«, ampak eko-tour).    

 

 

IDEJA 2: APOKALIPSA 

Nekoliko ambicioznejša kampanja na socialnih omrežjih, s katero bi ciljni skupini 

predstavili posledice slabih ekoloških odločitev, kako jih spremeniti ter jih spodbudili k 

akciji.  

Koncept kampanje je kot nekakšen film, na katerega potek vplivajo uporabniki s 

sodelovanjem v različnih eko-izzivih. 

V IG storyjih z uporabniki komunicira lik iz prihodnosti – oglaša se iz leta 2086, ko je 

Zemlja že popolnoma opustošena, ni pitne vode, primanjkuje hrane, kisika, večina 

živalskih vrst je izumrla in človeška vrsta je resno ogrožena. Lik že dlje časa skuša 

navezati stik s preteklostjo, da bi ključnim generacijam prenesel pomembno 

sporočilo, sedaj pa mu je končno uspelo vzpostaviti stik preko Instagrama! V prvem 

storyju ali objavi sledilcem predstavi situacijo in sporoči, da je zasnoval plan, kako mu 

lahko pomagajo – bojni načrt je predstavljen v obliki kratkih videov, ki so objavljeni na 



freeŠn 2021   

IG profilu, ki mu morajo slediti. V njih je prikazano kako spremeniti svoje navade, 

hkrati pa služijo kot navodila za opravljanje izzivov. 

Izziv bi bil lahko npr. »posadite drevo« ali »zberite 20 plastenk in jih prinesite na 

zbirno točko«. Zbirne točke bi bila poslopja, ki jih ljudje obiskujemo najpogosteje, na 

primer trgovine oz. v primeru naše ciljne skupine osnovne, srednje šole ter fakultete. 

Le-te bi seveda morali povabiti k sodelovanju v kampanji, saj bi odigrale ključno vlogo 

pri vpisovanju opravljenih izzivov v posebno bazo.  

Ko bi zastavljen izziv v bazi doseglo določeno število ljudi, bi na IG profilu izdali 

nadaljevanje IG zgodbe o prihodnosti. Na primer, če je izziv »posadite drevo« in pri 

tem sodeluje 10 srednjih šol, tudi v nadaljevanju filma vidimo toliko »na novo zraslih« 

dreves. Nadaljevanja bi bila prav tako objavljena na glavnem profilu (sponzoriran 

oglas ali story bi bila le prva objava).  

Takšnih izzivov bi bilo recimo 5, za vsakega izmed njih 5 nadaljevanj zgodbe, na 

koncu pa bi izdali zaključni filmček, ki bi z ustreznim scenarijem sodelujoče spodbudil 

k ohranjanju navad, ki so jih spoznali preko izzivov. V zaključku bi liki iz IG zgodbe o 

apokaliptični prihodnosti preskočili v svojo podobo iz svoje preteklosti (oz. naše 

sedanjosti) in tako pokazali, da smo mi (oz. sodelujoči v izzivih) v resnici oni in da z 

ekološkim ravnanjem oblikujemo lastno prihodnost. V primeru, da bi v izzivih 

sodelovalo premalo ljudi, bi kampanjo lahko obrnili v nasprotno smer in izdali 

»tragično« verzijo IG filma, s tem pa prikazali kaj se zgodi, če smo ljudje brezbrižni 

:D. We die.  

Kratki videi z navodili oz. izzivi, bi lahko služili tudi kot P. S. A-ji, ki bi krožili po 

socialnih omrežjih in ozaveščali ostale uporabnike; zaključni filmček kampanje pa kot 

televizijski ali YouTube oglas.  

Za dodatno motivacijo bi na zbirnih točkah lahko izdajali tudi »eko nagrade« npr. 

steklene slamice, nakupovalne vrečke iz blaga, steklenice itd. 

*Izvedba IG filma: posneli bi 2 različni verziji zgodbe od začetka do konca in jo 

objavljali po delih v odvisnosti od sodelovanja v izzivih.  

*Scenariji vseh objav bi bili seveda bolj dodelani in napisani na način, da so kljub 

izobraževanju ciljne skupine še vedno privlačni in zabavni.  

 

 

 


