
Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od 
drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru 
kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponud-
bami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki 
je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na 
Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, 
slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, 
narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar 
in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje 
za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi ide-
jami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video 
prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje od-
visnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in 
delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. 
Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj 
neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idKjami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? 
Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj videol prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo 
popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvionost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je 
tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delcmo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležKl doma na kavču in gledal prazen 
hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeloali tudi skozi nor svet idej in zaku-
lisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je ticta zadnja, ki ima lahko tudi dober 
pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 
11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev 
gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki 
nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na 
zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklam-
nimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podob-
nega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mla-
dinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, 
prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od 
športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer 
bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, 
nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, 
vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič 
prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija 
ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo 
na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na 
omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji 
družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Iz-
bira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen 
pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni deja-
vniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma 
na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi 
skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, 
ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali 
pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov 
mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. 
Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 
19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. 
Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od 
drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru 
kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponud-
bami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki 
je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na 
Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, 
slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, 
narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar 
in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje 
za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi ide-
jami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video 
prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje od-
visnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in 
delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. 
Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj 
neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? 
Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo 
popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je 
tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen 
hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zaku-
lisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober 
pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 
11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev 
gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki 
nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na 
zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklam-
nimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo  OBLIKOVANJE KLOC | KOC VISUALS, in podob-
nega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mla-
dinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, 
prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od 
športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer 
bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, 
nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, 
vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič 
prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija 
ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo 
na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na 
omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji 
družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Iz-
bira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen 
pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni deja-
vniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma 
na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi 
skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, 
ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali 
pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov 
mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. 
Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 
19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. 
Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od 
drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru 
kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponud-
bami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki 
je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na 
Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, 
slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, 
narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar 
in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje 
za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi ide-
jami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video 
prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje od-
visnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in 
delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. 
Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj 
neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? 
Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo 
popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je 
tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen 
hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zaku-
lisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober 
pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 
11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev 
gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki 
nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na 
zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklam-
nimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podob-
nega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mla-
dinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, 
prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od 
športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik z Red Bullom ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na 
Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali na stranišče, skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, 
zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih 
aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta 
Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, 
nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, 
vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič 
prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija 
ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo 
na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na 
omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji 
družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Iz-
bira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen 
pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni deja-
vniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma 
na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi 
skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, 
ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali 
pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov 
mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. 
Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 
19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. 
Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od 
drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru 
kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponud-
bami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki 
je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na 
Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, 
slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, 
narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar 
in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje 
za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi ide-
jami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video 
prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje od-
visnost so v današnji družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in 
delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. 
Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj 
neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? 
Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo 
pna filmski trak in delimo z drugimi. Izbira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na 
omenjeno tematiko. Skozi sproščen pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji 
družbi skoraj neizbežni dejavniki. A prav odvisnost je tista zadnja, ki ima lahko tudi dober pozitiven učinek. Smo prijatelji, ki nismo odvisni od drog, alkohola in podobnega pač pa tim, ki je odvisen od športnih aktivnosti, narave, ustvarjanja, vse to pa z norimi idejami radi zabeližimo na filmski trak in delimo z drugimi. Iz-
bira je tvoja!? Boš ležal doma na kavču in gledal prazen hladilnik ali pa se nam boš  v petek, 11.12.2009 ob 19. uri, pridružil na zanimivem večeru kratkih filmov v Mladinskem centru na Jesenicah, kjer bosta Rožle Bregar in Gašper Kocjančič prikazala nekaj video prispevkov na omenjeno tematiko. Skozi sproščen 
pogovor pa se bomo popeljali tudi skozi nor svet idej in zakulisje izdelkov mladih ustvarjalcev gibajoče slike. Bombardiranje z reklamnimi oglasi, ponudbami in novostmi, prepiri, zahteve, slaba namigovanja, nevoščljivost, vlečenje za nos, hierarhija ter nenazadnje odvisnost so v današnji družbi skoraj neizbežni deja-
vniki. A prav o


