
   

 

Spoštovani! 

V imenu slovenske mreže Fundacije Anne Lindh (ALF)  vas vabimo na medijsko usposabljanje, ki ga 

bo vodil Robert Razgoršek v prostorih platforme SLOGA. Naučili se bomo logike priprave in izvedbe 

infografike, animacije in pasic z uporabo profesionalnega orodja za učinkovito rabo socialnih omrežij.  

Spoznali bomo izkušnjo oblikovanja sporočil v korporativnem svetu. Naučili se bomo, kako 

ustvarjalno previhariti možgane, praktično bomo prešli od priprave do produkcije, spoznali pomen 

hierarhije besedil, barv in tipografij. In to samo za začetek. V nadaljevanju bomo spoznali orodja za 

pripravo pasic in videa, osnove montaže ter animacije, da bi na koncu vse skupaj prenesli v splet in 

svet socialnih omrežij (Facebook, Youtube, Instagram). 

Tretji dan nam bodo praktiki iz javnih in nevladnih krogov predstavili svoje izkušnje, prijeme, dosežke 

in učinke z digitalnimi orodji za vizualno komuniciranje. Slavko Jerič, večkrat nagrajeni novinar RTV 

Slovenija, nam bo predstavil, kako se lotiti predstavitve statističnih podatkov na bralcem zanimiv in 

privlačen način, pojasnil nam bo, kako se izogniti manipulaciji s podatki, v zaključnem delu pa bomo 

ustvarjali vsebine na praktičnih primerih udeležencev. Katja Sreš (Ekologi brez meja) nam bo razkrila 

majhne skrivnosti oblikovanja video animacij s področja odpadkov. Statistični urad RS (TBC) nam bo 

predstavil proces pretvorbe gore podatkov v grafično zanimive publikacije.  

Nosilne teme bodo migracije, begunci in integracija ter medkulturni dialog. Cilja usposabljanja sta 

pripraviti konkretne izdelke, ki jih lahko uporabimo pri našem delu v prihodnje, in naučiti se osnovne 

ali malo naprednejše uporabe orodij ter programov.  

Usposabljanje bo 24., 25. in 26. julija 2017 v prostorih sejalnice platforme SLOGA, Metelkova 6, II. 

nadstropje. Vsak dan bomo začeli ob 8.30 in končali do 16.00. 

Prijave zbiramo do 21. junija 2017 do 16. ure na tej povezavi. Število mest je omejeno na največ 12 

udeležencev. Priporočamo, da ima vsak udeleženec s seboj prenosnik. Na voljo bo nekaj licenčnih 

verzij Adobe Creative Cloud, ki si jih bodo udeleženci lahko naložili na svoje računalnike. 

Udeležba je brezplačna. Če ste se prijavili in se ne boste uspeli udeležiti – prosimo, NUJNO javite na 

041 733 469 ali na povod@povod.si. 

Za čaj, kavo in kosilo bo poskrbljeno. 

Nadaljevanje programa bo med 7. in 11. septembrom 2017 v Olomucu na Češkem, kjer bo šest 

udeležencev iz nacionalnega usposabljanja predstavilo naše izdelke. Mednarodno usposabljanje bo 

namenjeno tudi poglobljenemu seznanjanju z metodami in orodji nenasilne komunikacije, 

komuniciranju z mediji ter javnostmi in tradicionalni mediji vs. socialni mediji. 

Izvedbo nam je omogočila finančna podpora Fundacije Anne Lindh. 

Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na emailu povod@povod.si.  

Lep pozdrav, 

 

Robert Križanič 

Zavod Povod, Vodja slovenske mreže ALF 

https://www.1ka.si/a/135656
mailto:povod@povod.si
mailto:povod@povod.si


 

Robert Razgoršek, kreativni direktor pri Volvo Car Adria Group  

in Kia Motors Adria Group. Preko 20 let izkušenj na področju 

oblikovanja, znamčenja in večpodročnega sodelovanja z 

uveljavljenimi znamkami in podjetji. Navdušen downhiller in 

snowboarder.  

 

Posledice njegovega dela si lahko ogledate na spodnjih spletnih straneh. 

http://www.volvocenter.si http://ljubljana.kia.si http://www.servicemaxx.si  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V sodelovanju  
s platformo SLOGA 
 

 

http://www.volvocenter.si/
http://ljubljana.kia.si/
http://www.servicemaxx.si/

