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Medijski komunikolog.
 
Samoizučeni animator.
 
Prve službe v studih kot video-generalist.
 
Kasneje samostojni ustvarjalec na področju računalniške animacije.
 
Soustanovitelj studia za animacijo Loopa. 

Kaj počnem?

Animacija

Zvok

Montaža

Oblikovanje

Barvna korekcija



Delo.

Interaktivni glasbeni performans ÜberŠkrip.

ÜberŠkrip

  

  



Delo.

MENT Ljubljana, festival glasbenih odkritij.

Fest Ment



Ment



Delo.

Prenova celostne podobe. 

Celtra



Celtra



Delo.

Enotedenski umetniško-tehnološki oziroma 
hekerski tabor.

PIFcamp

  

  



PIFcamp



Studio Loopa



Zakaj video 
in animacija?



Pradavnina. 
 
Za preživetje ključnega pomena, da so 
človeški možgani pozornost namenili 
stvarem, ki so se premikale, šele nato je 
sledila pozornost statičnim objektom. In tako 
je ostalo vse do danes.

Video & Animacija

Workshops are cool 😎

Naši možgani preferirajo gibanje.



Po teoriji modela informacijske vrzeli (angl.

information gap) radovednost nastopi, kadar 
občutimo neke vrste »prepad« med tem, kar 
vemo in kar želimo izvedeti. 
 
Pojavi se, kadar vemo ravno dovolj, da 
ugotovimo, da vemo premalo, samo učenje 
pa nam zato predstavlja izziv in zadovoljstvo. Workshops are cool 😎

Video & Animacija
Radovednost spodbudi vedenje.



Dobre zgodbe spodbudijo empatične 
občutke, saj aktivirajo dele možganov, ki bi 
bili aktivni v primeru, ko bi dejansko doživljali 
dogodke, opisane v zgodbi.
 
Celoten koncept blagovnih znamk temelji na 
tem, da se potrošniki za nakup ne odločajo 
na podlagi informacij, temveč na podlagi 
občutkov, ki jih blagovna znamka predstavlja 
in sproža. Workshops are cool 😎

Video & Animacija
Zgodbe spodbujajo empatijo.



Video in animacija / razširjenost
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02

03

Uporabniki iz leta v leto konzumirajo več 
videa in manj statičnih vsebin (Instagram).

Video ustavi scrollanje.

Čedalje več zunanjega oglaševanja je 
gibljivega.

04 Kanali objavljanja video vsebin so 
raznoteri.



Paradoks.
 
Uporabniki storitev še nikdar niso bili bolj povezani – a vendar se še 
nikdar ni bilo teže povezati z njimi.





Kje je meja?



Statično

Forma?



Statično

Forma?

Gibljivo



Dobre in slabe 
prakse



Dobre 
prenašajo prave 
emocije 
uporabnikom.

 



Petra Švajger za MGL

Predstava.
 
Osemintridesetletna Judy, ki je imela včasih 
zahtevno, a dobro plačano delo v �nančnem 
svetu, si je pred nekaj leti izbrala povsem 
drugačen način življenja: pustila je službo in 
se odločila, da bo postala gospodinja.

  

  



Petra Švajger za MGL



Natural History Museum

In a bid to reignite curiosity and increase 
visitor numbers, SomeOne were 
commissioned to create a year long 
campaign that would break the mould of 
tradition exhibition-by-exhibition campaigns 
and revitalise the tone, look and feel of the 
institution.

  

  



Natural History Museum



Slabe kampanje
uporabnika 
zmedejo :/

 



Koraki  priprave 
in izvedbe av 

kampanj



•
•
•
•
•
•
•
•

analiza; ključni cilji?
izbira komunikacije, da bo prispevala k rešitvi izziva
ciljna občinstva
oblikuj sporočilo in pristop, kaj in kako?
kanali sporočanja? da uspešno pridemo do publike
testiraj na občinstvu
časovnica in potrebna sredstva
analiziraj doseg in uvedi potrebne prilagoditve

Pravilno Tudi pravilno

Načrt



Izvedba

animacija / 
montaža

raziskava / 
moodboard

storyboard

oblikovanje /
snemanje materialov 

produkcija

izdelava konceptov

kdo bo sodeloval?

potrjevanje
konceptov

brief
post

produkcija

zvok

barvna korekcija

izvozi



Montaža
Premiere Pro

 



MontažaNov projekt Uvoz klipov Orodja Nova sekvenca

AudioTranzicije
Izdelava
napisov

Barvna 
korekcija

Maske

Efekti Tipi eksportov



Animacija
After Effects





Razlogi za razširjenost animacije
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Pasivna izkušnja, ni potrebno vlagat truda.

Kompleksne teme je lažje razumeti, če jih vidiš 
pred sabo (tutorials, podatkovne vizualizacije, …).

Lahko jih recikliramo za različne potrebe in 
kanale.

04 Možno je komunicirat veliko v malo časa. 
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