Rok Gumzej
rok.gumzej@logout.si

Socialni pedagog, zaposlen kot svetovalec Centra Logout, kjer pomagam družinam in posameznikom
s prekomerno in rizično uporabo spleta ter na te teme izvajam tudi delavnice in predavanja za mlade,
starše, učitelje in strokovne delavce.
Član Društva za elektronske športe SPID, kjer soorganiziram večje video igralske dogodke po
Sloveniji.
Kreator medijskih vsebin, tako kot voditelj mladinskih TV oddaj (Čist Zares), kot tudi informativno
zabavnih spletnih vsebin kot je Logout YouTube oddaja RokOut.
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Katja K. Ošljak
katja@vsak.si

Raziskovalka komuniciranja in digitalnih medijev. Ustanoviteljica zavoda Vsak [vsak.si], slovenska
ambasadorka projekta EU Code Week. Sodelavka pri temeljnem raziskovalnem projektu Medijski
repertoarji mladih [medijimladih.si], ki preučuje medijsko potrošnjo otrok in mladostnikov v
socialnih, političnih in kulturnih aspektih digitaliziranega vsakdana.
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Matjaž Kristan
matjaz@acenta.si

Idejni vodja, direktor in ustanovitelj podjetja Acenta, vodilnega slovenskega ponudnika spletnega
marketinga. Z marketingom se ukvarja že od leta 1988. Za njegovo poklicno pot so krive knjige. Z
njimi je ustvaril poseben odnos, kot vrhunski strokovnjak se jim je dobrikal z ustvarjanjem in
vodenjem tržnih strategij. Kreativnost, vera in strast do novih izzivov sta ga pripeljala do
inovativnega, profesionalnega in uspešnega podjetnika. Bil je govornik na različnih dogodkih, med
drugimi na mednarodni konferenci EDEN in Encuentros, slovenskem turističnem forumu, fakulteti za
turizem. Je avtor člankov s področja nastopa v digitalnih medijih, svoje ideje in zamisli pa izraža na
različnih delavnicah in mastermaindu.
Za uspešne rezultate v podjetju je prejemnik nagrade Zlati sejalec. Pomagal je več kot 3000
podjetjem v Sloveniji, ki sedaj spremljajo rast prodaje in optimizirajo poslovne procese.
Je hiperaktiven, svoje baterije polni na free ride smučanju in freeride kolesarjenju, na jadranju pa si
resetira možgane.
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Zala Bricelj
zala.bricelj@gmail.com

Digitalna strateginja in specialistka za uporabo sodobnih tehnologij za nastop na splet in družabna
omrežja. Pripravlja digitalne strategije za učinkovite spletne nastope, načrtuje uporabniške izkušnje
in upravlja družabna omrežja. Izvaja Erasmus+ projekte in poučuje nove generacije managerjev
družabnih omrežij. V sodelovanju s Safe.si in MISSS izvaja delavnice in predavanja varne rabe
interneta in sodobne tehnologije. Je mednarodno certificiran NLP Praktik in NLP Master Coach.
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Domen Savič
domen@drzavljand.si

Univerzitetni diplomirani novinar. Deloval je tako v medijskih hišah (RTV in Dnevnik), kot tudi na
podorčju digitalnega marketinga (Innovatif, Outfit 7). Trenutno vodi neprofitni zavod Državljan D, ki
se ukvarja s človekovimi pravicami v informacijski dobi, medijsko pismenostjo in aktivnim
državljanstvom. Preiskuje tudi družbo nadzora, spletno propagando in vzpon ekstremne desnice v
Evropski uniji.
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Tjaša Jerman Kuželički
tjasajerman@yahoo.com

Že vrsto let dela z mladimi na področju varne in odgovorne rabe interneta. Obiskala je že skoraj vse
osnovne šole in res veliko srednjih šol v Sloveniji. Tam se srečuje z mladimi in se z njimi pogovarja o
izzivih, ki jih v njihova življenja prinašajo nove tehnologije. Kaj narediti, če te neznan fant z luštno
profilko povabi na zmenek? Kako se znajti v poplavi informacij na spletu? Take in podobne dileme so
tema Tjašinih delavnic. Povrh vsega predava tudi staršem, da lahko lažje razumejo svoje otroke in jim
bolj učinkovito stojijo ob strani.
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Eva Koprivec
eva.koprivec@gmail.com

Dolgoletna sodelavka Centra za varnejši internet pri projektu Safe.si, kjer izvaja delavnice po
osnovnih in srednjih šolah ter mlade ozavešča o varni rabi interneta in sodobnih tehnologij. Pokriva
različna področja in tematike, kot so: spletno nasilje in bonton, zasebnost na družabnih omrežjih in
spletu, zasvojenost z novimi tehnologijami ter lažne informacije in prevare na spletu.
Mladim želi na zabaven in poučen način približati pomembnost, ne samo pozitivnih plati interneta,
ampak tudi njegove pasti, da bodo čimbolj opremljeni za brezskrbno ˝deskanje˝ po spletu.
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Zala Gruden
grozdilla@gmail.com

Je pedagoginja in novinarka. Raziskovalno se ukvarja s področjem lažnih novic in tem, kako vplivajo
na mlade. V preteklosti se je nekaj časa ukvarjala s področjem tehnologije v šolstvu, ugotavljala, kaj
naj bi to sploh bilo.
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