
PRIPOROČILA ZA KOMUNICIRANJE IN 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI NA DRUŽBENIH 

OMREŽJIH



OZNAČEVANJE

Priporočamo vam, da v vseh objavah o svojem ACF projektu na Facebooku in Instagramu označite našo uradno 
stran. Tako vaše objave zagotovo ne bomo spregledali in jo bomo lahko delili tudi na naših straneh.  

• Na Facebooku označite stran @ActiveCitizensFundSlovenija: 
https://www.facebook.com/ActiveCitizensFundSlovenija

• Na Instagramu označite CNVOS-ov profil, @nevladniki: https://www.instagram.com/nevladniki/

UPORABA KLJUČNIKOV

Priporočamo, da v objavah na vseh družbenih omrežjih, ki jih uporabljate (Facebook, Instagram, Twitter), uporabite 
ključnik (hashtag) #acfslovenia. 

https://www.facebook.com/ActiveCitizensFundSlovenija
https://www.instagram.com/nevladniki/


KAKO IN KAJ OBJAVLJATI?

Da bi vam olajšali delo, smo za vas zbrali nekaj nasvetov oziroma zamisli za objave na Facebooku. 

Informativna objava Vabilo Izobraževalna objava/nasvet



KAKO IN KAJ OBJAVLJATI?

Da bi vam olajšali delo, smo za vas zbrali nekaj nasvetov oziroma zamisli za objave na Facebooku. 

Posebni dosežki Objava ob posebnem dnevu Medijska objava



KAKO IN KAJ OBJAVLJATI?

Da bi vam olajšali delo, smo za vas zbrali nekaj nasvetov oziroma zamisli za objave na Facebooku. 

Odziv na komentar/konflikt Odziv na aktualno dogajanje Sporočilo za javnost



ŠE NEKAJ NASVETOV

• Pred objavo se vedno vprašajte, ali je vsebina za vašega bralca zanimiva. Ima dodano vrednost, ali je sama sebi 
namen?

• Ton komuniciranja naj bo konsistenten. Vprašajte se, kdo je vaše ciljno občinstvo, in ga ustrezno prilagodite. 
Izogibajte se strokovnim izrazom, ko je to mogoče. Ne pozabite: objavljate za bralce in ne zato, da bi pokazali 
svojo razgledanost. 

• V objavah lahko uporabljate tudi fotografije iz brezplačnih baz. Zavedajte pa se, da so fotografije „resničnih“ ljudi 
seveda boljše in bolj učinkovite od generičnih. 

Nekaj priporočil brezplačnih baz fotografij: 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://kaboompics.com/

• Za krajšanje spletnih povezav (do spletne strani organizacije, medijskih objav ipd.) lahko uporabite bitly.com. 
Tako boste tudi lažje spremljali število ogledov. 

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://kaboompics.com/


ŠE NEKAJ NASVETOV

Za večji doseg objav spremljajte analitiko (insights).

Kako vam analitika lahko pomaga?

• Spremljajte, kdaj je vaše občinstvo online, in 
prilagodite čas objav.

• Prilagodite vsebino/ton glede na uspešnost objav 
(post engagement) in glede na občinstvo.

• Povečajte ali zmanjšajte število objav glede na 
učinek. 

• Glede na uspešnost lahko presodite, ali boste za 
objave vložili več ali manj časa oz. denarja (delovna 
sila/FB oglaševanje).

• Postavite si realne cilje: kaj želite doseči?



POTREBUJETE POMOČ?

Če ste v dilemi, kako svoj projekt najbolj učinkovito predstaviti javnosti, se lahko vedno obrnete na nas. Za 
brezplačno individualno svetovanje na področju komuniciranja nam pišite na pr@cnvos.si. 

mailto:pr@cnvos.si

