
 

»Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 

razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja 

nevladnih organizacij, civilnega in socialnega dialoga«. 

 

Usposabljanje  

Grafično oblikovanje za NVO 
 

10. maj 2018 (od 13.30 do 17.00 ure) 
Okoljski center, Trubarjeva 50, Ljubljana 

 

 

 

 

 

 

 

V mreži Plan B za Slovenijo nadaljujemo z usposabljanji učinkovitega komuniciranja. Tokrat se bomo z 

Lučko Berlot podali na pot osvajanja grafičnega oblikovanja. Grafično oblikovanje je umetnost 

vizualnega komuniciranja z uporabo besedila, fotografij in ilustracij. Vizualne kompozicije idej in 

sporočil so nam že poznane iz raznih logotipov, spletnih postavitev, revij, prodajnih znamk itn. Na 

usposabljanju se bomo spopadli z oblikovanjem vabil, letakov in preprostih objav za družabna 

omrežja. Naučili se bomo, kako z manj povedati več in se prepustili kreativnosti.  

 

Vabimo vas, da se nam pridružite na usposabljanju Grafično oblikovanje za NVO, kjer se 

bomo naučili osnovnih načel grafičnega oblikovanja, spoznali programe, ki nam olajšajo 

vizualno oblikovanje vsebin in kako to znanje uporabiti za uspešno promocijo projektov. 

 

Program usposabljanja in opis izvajalke sta v prilogi. Usposabljanje je namenjeno organizacijam 

članicam mreže Plan B za Slovenijo in vsem nevladnim organizacijam, ki jih zanimajo osnove 

grafičnega oblikovanja. 

 

Prijave na delavnico sprejemamo do zapolnitve mest. Prijavite se lahko preko spletne prijavnice do 

7. maja. Prednost pri prijavi imajo članice mreže Plan B za Slovenijo.  

 

Udeležba na delavnici je brezplačna. Vljudno vabljeni! 

 

Dodatne informacije: Polona Valič, 05 907 13 35, polona@planbzaslovenijo.si.  

Želite s svojimi objavami na družabnih 

omrežjih privabiti čim več sledilcev in 

požeti več všečkov? Bi se radi naučili 

oblikovati privlačna vabila na dogodke? 

 

Vir: splet 

https://goo.gl/forms/9chyzSY1h50V1eQq1
mailto:polona@planbzaslovenijo.si


Usposabljanje  

Grafično oblikovanje za NVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: splet 

 

PROGRAM 

13.30 – 

15.00 

 

Uvodna predstavitev, spoznavanje osnovnih zakonitosti grafičnega oblikovanja, 

spoznavanje z različnimi tipi formatov in njihovimi značilnostmi ter razlikami (.jpg, .png, 

.gif, …).  

Pregled brezplačnih programov za grafično oblikovanje, njihovi plusi in minusi. 

Kratek odmor  

15.15 – 

17.00 

Sprehod skozi orodjarno v enem izmed izbranih programov, oblikovanje vzorčnega letaka 

in FB oglasa, možne izboljšave in praktični nasveti, iskanje fotogradiva. 

 

V uvodnem delu usposabljanja bomo govorili splošno o oblikovanju, glavnih zakonitostih oblikovanja, 

o formatih, ki obstajajo ter oblikah datotek. Predstavljeni bodo programi, ki jih uporabljamo za 

oblikovanje, ter za kaj se uporabljajo. Praktično se bomo sprehodili čez program in oblikovali vzorčen 

letak. V nadaljevanju bomo pregledali še dimenzije za FB oglase, se dotaknili še foto gradiva in se tudi 

sami ob pomoči mentorice spoprijeli z oblikovanjem. 

 

 

Usposabljanje bo vodila Lučka Berlot, pedagoginja in oblikovalka. Deluje na področju grafičnega in 

produktnega oblikovanja, velik del časa pa namenja pripravi in izvedbi različnih izobraževalnih 

programov za otroke in mlade. Z grafičnim oblikovanjem se je prvič srečala med študijem, nato pa se 

je samoiniciativno izobraževala in nadgrajevala znanje in veščine na tem področju. Pri oblikovanju 

vsebin vedno išče način, kako z manj povedati več, hkrati pa ohranjati jasnost in pristen stik z 

gledalcem.  

PRIPOMOČKI 

Udeleženci na delavnico prinesete: 

 prenosni računalnik 

 miška 

 


