
   

 
 

Datum: 24. 3. 2022 

Številka: 604-16/2022-2 

 

Skupnost občin Slovenije vas vabi na izobraževanje z naslovom 

 

KOMUNICIRANJE USPEHOV LOKALNIH SKUPNOSTI  

NA FACEBOOKU IN INSTAGRAMU 

četrtek, 21. 4. 2022, 10.00 - 11.30, 

preko spletnega orodja Zoom  

Danes se je velik del komunikacije preslikal med družbena omrežja, Facebook (FB) in 

Instagram (IG) predstavljata najbolj priljubljeni družbeni omrežji v Sloveniji, ko govorimo o 

povprečnem prebivalcu, zato je prav, da jih vsi tisti, ki ste v občinah in javnih zavodih 

ukvarjate s komuniciranjem dobro poznate. Za vas smo pripravili seminar, na katerem boste 

spoznali: 

- v čem se razlikujeta FB in IG ter zakaj so razlike pomembne za komuniciranje, 

- v kakšnem tonu komuniciramo in kakšne vsebine komuniciramo in FB in kaj na IG, 

- s kakšne pozicije komunicira lokalna skupnost in kako se odzivamo na komentarje, 

- oglaševanje za potrebe lokalne skupnosti da ali ne, 

- kje so meje dobrega okusa in kdo jih postavi. 

O PREDAVATELJICI: 

39-letna diplomirana novinarka Petra Hercog je izkušnje pridobivala pred radijskimi 

mikrofoni, kjer je vodila pogovorne oddaje in jutranji program, v pisarnah, kjer je ustvarjala 

kreativne marketinške kampanje in organizirala najrazličnejše dogodke, pred televizijskimi 

kamerami, kjer je odgovarjala predvsem na novinarska vprašanja in seveda pred računalnik, 

s katerim ustvarja zanimive tekste, ki vsebinsko bogatijo različne revije in publikacije. Sama 

pravi, da nima čarobne paličice. Ima pa znanje in izkušnje, ki vam lahko pomagajo do 

prodornega in energičnega preboja iz povprečja. 

https://pepi.si/


   

 
 

 

PRIJAVA: 

Udeležba je plačljiva. Pristopnina za izobraževanje je 40,00 EUR z DDV za občine članice in 

njihove zavode in 120,00 EUR z DDV za občine nečlanice/njihove zavode. 

Prijave potekajo preko spletne prijavnice na spletni strani SOS in so obvezne, saj boste le 

tako dan pred dogodkom prejeli povezavo do spletne učilnice Zoom.  

Prijave zbiramo do vključno 19. 4. 2022 do 16.00 ure oz. do zapolnitve prostih mest.  

 

Lep pozdrav,   

sekretariat SOS  

https://skupnostobcin.si/dogodek/45428/

