
 

 

Dogodek je izveden s finančno pomočjo projekta ‘Towards an open, fair and sustainable Europe in 
the world - EU Presidency Project 2019-2021’, ki ga financirata Evropska unija in ga izvajajo 
nacionalne platforme FINGO, FOND in CROSOL v sodelovanju z evropskim združenjem CONCORD. 
Projekt v Sloveniji sofinancira Ministrstvo za javno upravo, izvaja ga platforma SLOGA. 

 

Kreativno pisanje za razvojno sodelovanje in še več 
7. september 2020, med 9.30 – 15.50 

Sejalnica platforme SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, II. nadstropje 

 

Ali se lahko naučim kreativnega pisanja? Kaj potrebujem za to? Kako naj predstavim naše 
zgodbe, da dosežejo več bralcev?  Ali lahko manj zanimivo napišem bolj zanimivo? Kje se lahko 
naučim več o tem?  Kako nasloviti različne bralce oz. javnosti?  

Če na ta vprašanja iščete odgovore, se prijavite na delavnico »Kreativno pisanje za razvojno 
sodelovanje in še več«. Delavnico bo vodila izkušena novinarka, urednica in raziskovalka, dr. 
Sonja Merljak Zdovc.  

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15.00 do 4. septembra 2020.  

Število mest je omejenih.  

Na naš naslov (info@sloga-platform.org) pošljite tudi primer zgodbe, kot bi jo napisali, da jo 
bomo lahko uporabili kot podlago za naše skupno praktično delo. 

Delavnica je še posebej oblikovana za nevladne organizacije in druge zagovorniške 
organizacije, ki vsak dan ustvarjamo zgodbe za javnost. Te bodo še posebej pomembne v času 
prihajajočega predsedovanja EU, ki bo povečalo odzivnost različnih javnosti na vsebinska 
področja, kjer nevladne organizacije delujemo. 

 

Vodja delavnice 

Sonja Merljak Zdovc, slovenska novinarka in pisateljica, je urednica in novinarka 
spletnega časopisa za otroke Časoris. Zaposlena je bila pri dnevniku Delo. Kot 
znanstvenica raziskuje literarno novinarstvo in medijsko pismenost, nekaj let se 
je posvečala tudi zgodovini novinarstva.  

Časoris je v preteklih letih dobil vrsto nagrad in priznanj - 
marca 2019 uvrščen med deset finalistov za prvo evropsko 
nagrado za medijsko pismenost. Projekt Zgodbe otrok sveta 
je oktobra 2019 prejel nagrado avstrijskega ministrstva za 
Evropo, integracijo in zunanje zadeve Intercultural Achievement Award za najboljši 
medkulturni projekt v kategoriji mediji. Projekt je novembra 2019 prejel tudi evropsko 
nagrado Clarinet Project za projekte, namenjene ozaveščanju o migracijah in integracijah, in 
sicer v kategoriji splet in družbena omrežja (Web and Social Media). 

 

https://presidency.concordeurope.org/
https://presidency.concordeurope.org/
https://www.1ka.si/a/295898
mailto:info@sloga-platform.org
https://casoris.si/


 

 

 

Program delavnice 

 

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor, predstavitev udeležencev in vodje delavnice 

9:40 – 9:50 Pisanje osnutka, ki odgovarja na vprašanje, kaj počne moja NVO (za)  
(s poudarkom na uvodnem odstavku - kovček in strukturi besedila - hiša) 
Analiza poslanih prispevkov  

9:50 – 10:50 Analiza napisanih osnutkov (slikarjeva skica; pa kaj potem) 

10:50 – 11:10 Odmor za kavo 

11:10 – 12:10 Pripovedovanje zgodb: Osnovna pravila kreativnega pisanja  
(priprava, pisanje, piljenje) 

12:10 – 13:10 Odmor za kosilo 

13:10 – 14:10 Prva bralna verzija: kaj lahko še izboljšam in spremenim? 

14.10 – 15:35 Analiza prispevka (mišice, ne maščoba) 

15.35 – 15:50 Sklepne misli in zaključek 

 

 

 

Dodatne informacije 

Albin Keuc, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org 

Naslov za vaše pisne prispevke: info@sloga-platform.org 

 


