
 
* Izjava o omejitvi odgovornosti: kot udeleženec začetnega dogodka projekta MELIA Observatory in ponudnik osebnih podatkov 
izrecno soglašam ter prepuščam podatke, navedene v obliki, ki jo je za obdelavo podatkov zagotovilo Ministrstvo za regionalni razvoj in 
sklade EU za oblikovanje akreditacije, registracije udeležencev in obveščanje o konferenci, vse v skladu s Splošno uredbo o varstvu 
podatkov (GDPR) - Uredba (EU) 2016/679. 
Strinjam se, da bo spletna konferenca predvajana v živo, posneta in nato objavljena na družbenih omrežjih.  
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MELIA Observatory 
Media Literacy Observatory for Active Citizenship and 

Sustainable Democracy 
 

 

Delavnica projekta MELIA Observatorij: Medijska 
pismenosost in medijsko izobraževanje - Slovenija, Hrvaška, 

Srbija, Črna gora, Bosna in Hercegovina 
 

Datum: 23.  April 2021 od 10.00 do 13.00 (Srednjeevropski čas) 
Kraj: Zoom povezava https://us02web.zoom.us/j/88348168263 
 

10:00 – 10:15 Uvodni del 

Matevž Tomšič, Fakulteta za uporabne družbene študije Nova 
Gorica 

Projektni vodja projekta MELIA Observatori 

10:15 – 12:15 Medijska pismenost in medijska vzgoja - primeri držav 

 Slovenija: 
- Srečo Zakrajšek ((Inštitut in akademik za multimedijo): 

Medijsko izobraževanje v Sloveniji 

 
- Miro Petek (Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije): 

Politika, novinarstvo in medijska pismenost v Sloveniji 
 

Hrvaška: 
- Lana Ciboci (Združenje za komunikacijsko in medijsko 

kulturo):  

Izobraževanje na Hrvaškem in projekt Otroci medijev, ki ga 

izvaja Združenje za komunikacijo in medijsko kulturo 

 
- Dražen Hoffmann (GONG): Projekti medijske pismenosti, ki 

jih izvaja GONG 
 

https://us02web.zoom.us/j/88348168263
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- Marin Ilej (UNICEF-ova pisarna za Hrvaško): 

Projekt Medijskapismenost in Dani medijske 

pismenosti izvajata Agencija za elektronske medije in 

UNICEF-ova pisarna za Hrvaško 

 
Srbija: 
- Boban Tomić (Visoka šola za komunikacije): Izobraževanje za 

kritično produkcijo medijskih vsebin 
 

- Ana Mirković (Inštitut za digitalne komunikacije: Medijska 

pismenost v digitalni dobi 

 
Črna gora: 
- Vuk Vuković (Univerza v Črni gori): Medijska pismenost - 

kapitalska naložba 
 

- Elvira Ceković (Agencija za elektronske medije Črne gore): 

Medijska pismenost z vidika regulatornega organa za 

elektronske medije - Medijska pismenost iz ugla regulatornog 

tijela za elektronske medije 

Bosnia and Herzegovina: 
- Enes Osmančević (Univerza v Tuzli): Ne-demokratski značaj 

vlade proti medijski pismenosti in izobraževanju 
 

- Edin Skokić Mednarodna poslovno-informacijska akademija): 

Vpliv lastniške strukture na uredniško politiko. Cenzura in 

samocenzura) 

 

- Maida Muminović (Mediacentar, Kanton Sarajevo): Medijska 

in informacijska pismenost v Bosni in Hercegovini: glavno 

težave in priporočila 

12:15 – 12:45 Glavni izzivi in rešitve za izboljšanje stanja na področju medijske 
pismenosti (razprava) 

12:45– 13:00 Zaključne misli, smernice za prihodnja dejanja 

 
Registracija na delavnico je možna do 21. aprila 2021 do 12.00 na povezavi: 
https://forms.gle/Y3eVDLph8D3dri5s7 
 
Za vsa vprašanja v zvezi z delavnico, je kontaktna oseba prof. dr. Matevž Tomšič, vodja 
projekta MELIA Observatorij  
 
E-mail: matevz.tomsic@fuds.si 

https://www.medijskapismenost.hr/
https://forms.gle/Y3eVDLph8D3dri5s7

