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Milko Pečanić
4.12.1980
Študent ALUO / vizualne komunikacije
Grafični oblikovalec

od 2014 do - ...
Študent na Akademiji za likovno umetnost in obli- 
kovanje (ALUO), oddelek Oblikovanje vizualnih  
komunikacij, smer Grafično oblikovanje.

november, 2012 - februar, 2016 
Zaposlen pri Strob+Strobl Advertising GmbH & Co. KG  
kot grafični oblikovalec.

junij, 2010 - december, 2012
Freelance graf. oblikovalec.

januar, 2006 – maj 2009
PUBLICIS & ZenithOptimedia. Agencijsko stran 
oglaševalskega posla sem spoznaval v agenciji Publicis 
najprej kot asistent v strategic oddelku – priprava 
pitchev, TGI raziskav in predstavitev – ter nato kot 
medijec (medijski oddelek ZenithOptimedia) – pripra-
va medijskih pitchev, raziskav in medijskih načrtov.

oktober, 2004 – marec, 2006
Agencijski novinar na Slovenski tiskovni agenciji (STA) 
v notranje-političnem uredništvu. Odlična izkušnja, še 
posebej za nakoga, ki se ukvarja z zgodbami, na takšen 
ali drugačen način. Naučil sem se, kako hitro in objek-
tivno napisati zgodbo in jo strniti v 3-stavčni ‘lead’. Sliši 
se enostavneje, kot je v resnici.

sept., 2000 - sept., 2006
Diplomant FDV (teoretska sociologija in politologija).

Največ (agencijskih) izkušenj imam 
z oblikovanjem za tisk (prelom revij, 
katalogi, plakati, brošure, letaki...) 
v kombinaciji z zelo zahtevnimi re-
tušami in image compositingi (Photo-
shop, InDesign, Illustrator).

Kot freelance sem večino projektov 
realiziral kot spletni oblikovalec/
razvijalec, predvsem z adaptacijami 
Wordpress spletnih strani in obliko- 
vanjem animiranih spletnih pasic 
(Flash, Dreamweaver). Glede spletnih 
jezikov tekoče obvladam CSS, imam 
osnovno razumevanje/znanje HTML-
ja in PHP-ja.

Zadnji dve leti na akademiji pridobi-
vam veliko znanj iz risanja in ilustraci-
je, kar bi rad še dodatno poglobil v ok-
viru kakšnih “storyboard” projektov.

Po formalni izobrazbi sem druž-
boslovec. To pomeni, da sem teoretik. 
Razmišljam najprej kot tekstopisec. 
Grafični del pride naknadno, kot vi-
zualni učinek, ki samo še dodatno 
poudari koncept.



KONCEPTI,
IDEJNE REŠITVE,

VIZUALNE IDENTITETE ...



PLAKTIVAT - ALTERNATIVE POTROŠNIŠTVU

TAM-TAM je v sodelovanju z UMANOTERO,  Slovensko fun-
dacijo za trajnostni razvoj, objavil sedmi natečaj PLAKTIVAT 
za oblikovanje mestnega plakata na temo ALTERNATIVE  
POTROŠNIŠTVU.

Kampanja je namenjena razmisleku o prekomernem potrošništ-
vu, še posebej v času decembrskih obdarovanj, ter spodbudi k 
uporabi alternativnih oblik oskrbe z dobrinami. Kreativni izziv 
sodelujočih se nanaša na to, kako dati alternativni oskrbi pozi-
tivno družbeno podobo.

Žirija, ki je v okviru 7. natečaja Plaktivat za oblikovanje mest-
nega plakata je zasedala pod budnim očesom Gala Erbežnika 
in izmed 120 del izbrala 20 finalnih del na temo Alternative po-
trošništvu. To je ena izmed finalnih rešitev.

december, 2016



...nadaljevanje s 
prejšnje strani.



...nadaljevanje s 
prejšnje strani.



Mladina PROGLAS na temo “SOVRAŠTVO”.

Mladina je za svojo prvo notranjo stran maja, 2016, objavila 
proglas na temo SOVRAŠTVO. Prijavljena dela bi naj obravna-
vala aktualno družbeno ozračje v Sloveniji – vzpon ksenofo-
bije in nacionalizma, razmah populizma, nestrpnosti, širjenje 
sovražnega govora in sovražnih dejanj. Povedano drugače: od-
sotnosti zdravega razuma, morale, empatije in človečnosti do 
ljudi, ki bežijo pred vojnami, do drugačnih po prepričanju, veri, 
spolni usmeritvi ...

Pri pričujoči rešitvi sem se navezal na Hobbesov citat “Človek 
človeku volk”, ki pa se mi za današnje stanje duha v družbi zdi 
celo nekoliko preveč optimističen. Torej, “Človek človeku - 
človek”. Tokrat rešitev ni bila objavljena.

Maj, 2016.



Mladina PROGLAS na temo “SOS - BEGUNCI”.

Mladina je maja (2015) za svojo prvo notranjo stran Proglas 
objavila razpis na temo SOS. V prijavah bi naj opozorili na 
ključne težave beguncev in poskušali EU ponuditi kakšno 
uporabno rešitev. To je ena izmed 3 zmagovalnih rešitev. 
 
Razmere zaradi pritiska beguncev z vojnih žarišč v Afriki in na 
Bližnjem vzhodu, iz politično nestabilnih in gospodarsko nepers-
pektivnih držav na evropske meje so več kot dramatične, EU pa 
nima volje za hitro ukrepanje in sprejetje humane politike priselje-
vanja. Razmere niso grozljive samo na poti, nečloveške so tudi v be-
gunskih, namesto pravih modelov za vključevanje beguncev v novo 
okolje pa je najbolj priljubljena metoda izgon (Mladina, 22.5.2015).

maj, 2015



...nadaljevanje s 
prejšnje strani.





MLADININ PROGLAS NA TEMO ‘KONOPLJA’

Pobude po legalizaciji konoplje se vrstijo povsod po svetu. 
Ponekod naletijo na plodna tla (Nizozemska, Urugvaj, nekatere 
zvezne države v ZDA), medtem ko je v Sloveniji prebivalstvo 
do sedaj s peticijo doseglo zgolj obravnavo predloga zakona v 
parlamentu. Ker uradna politika ostaja neomajno konzervativ-
na, je Mladina pozvala, da s ‘Proglasnimi’ rešitvami nejeverne 
Tomaže nagovorimo k poglobljenemu razmisleku o koristih 
legalizacije konoplje – tako za državo (prihodki v proračun od 
prometa s konopljo) in gospodarstvo (gojenje, prodaja) kot 
tudi za potrošnike (uporaba v medicinske namene, samooskr-
ba, nadzor nad izvorom in kvaliteto).

Tole je ena od 4 zmagovalnih rešitev, ki so bile objavljene  
v lanskih julijskih številkah.

maj, 2014



PLAKTIVAT GO! SPLETNA ZASVOJENOST

PLAKTIVAT je v sodelovanju z Društvom LOGOUT objavil na-
tečaj za oblikovanje plakata na temo SPLETNA ZASVOJENOST. 
Predmet natečaja je oblikovanje plakata na temo SPLETNA 
ZASVOJENOST, s katerim želijo opozoriti starše, da ocenijo 
vedenje svojih najstniških otrok in v primeru prepoznavanja 
znakov odvisnosti poiščejo pomoč.

april, 2015





Skupina nadobudnih študentov Artvangarda, v sodelovanju z oblikovalskim oddelkom Akademije za likovno umet-
nost in oblikovanje, prireja PHOTOSHOP TEČAJ - prvi iz vrste tečajev, ki se bodo odvili v tekočem semestru.  
Naučili se boste vse, kar vidite na tem plakatu in še marsikaj drugega!
Na razpolago sta predvidoma dva termina: PONEDELJKI od 17. do 19. ure in PETKI od 14. do 16. ure. 

Po končanem tečaju bo uporabnik razumel pomen resolucije v rasterskem grafič-
nem okolju, znal ustvarjati zahtevnejše selekcije, spremeniti barvo česarkoli, 
znal izrezovati in senčiti predmete ter jih prestavljati v različna okolja, narediti 
retušo fotografije, znal ustvarjati mockupe za namene aplikacije grafičnih podob 
na različne medije itd...

20 prostih mest / Pričetek tečaja bo predvidoma 04.04.2016 / Prijave na email naslov: tecaji@artvangarda.si
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Plakat za PHOTOSHOP workshope, kijih pripravljam v 
sodelovanju z oblikovalskim oddelkom Akademije za likovno 
umetnost in oblikovanje.



ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, GRAFIČNA PODOBA

V grafični podobi Zdravstvenega doma Lendava se prepletajo  
3 konstitutivne zgodbe: (1) barvni sistem sem idejno črpal iz  
lendavskega grba in zastava občine Lendava; (2) koncept
dvojezičnosti se kaže v podvojenem znaku križa, ki hkrati  
(3) komunicira tudi zdravstveno dejavnost organizacije.



WWWEB



HTTP://WWW.BILI-CAMU.COM/

BIIL CAMU

BILI CAMU so izvirne (beri umetniške) T-majice. Dizajni, 
grupirani v različne kolekcije, nastajajo pod taktirko akadem-
ske slikarke Katje Pál v sodelovanju z druščino mladih  
mednarodno dejavnih likovnikov. Vsak objavljen motiv je edin-
stvena, ročno izdelana kreacija enega teh ustvarjalcev. Njiho-
va remek dela (v takšni obliki) ni mogoče najti ali kupiti nikjer 
drugje. Še več: motivi so na majice večinoma odtisnjeni ročno, 
v različnih - eksperimentalnih - grafičnih tehnikah, kar zagotav-
lja vznemirljivo nepredvidljivost-neponovljivost izdelka.

- BILI CAMU webshop zasnovan na Wordpress ogrodju,
- avtorsko oblikovan front-end



D’CLINIC studios

Zasnovan kot platforma v podporo ustvarjalnosti se D’CLIN-
IC opira na idejo umetniških rezidenc ter ustvarjalcem najra-
zličnejših kreativnih skupin zagotavlja ustrezne pogoje ter 
asistenco pri uresničevanju njihovih kreativnih sanj. 

Ustanovljen januarja 2012 si D’CLINIC prizadeva postati okolje, 
kjer se kreativci lahko posvetijo svoji lastni ustvarjalni praksi 
oziroma raziskavam, lovijo nove ideje ter skozi interakcijo v 
živahnem multidisciplinarnem okolju, brez omejitev in/ali for-
malnosti pridobivajo nova znanja.

- spletna stran zasnovana na Wordpress ogrodju,
- avtorsko oblikovan front-end

HTTP://DCLINICSTUDIOS.COM/



HTTP://HL-TRGOVINA.SI

FZ FORZA – spletna trgovina z badminton opremo

Spletna trgovina s kakovostno badmintonsko opremo za 
vrhunske kot tudi mlajše tekmovalce ter vse začetnike, ki se 
želijo spoznati s tem športom, in rekreativnim igralcem.

- spletna stran zasnovana na Wordpress ogrodju,
- avtorsko oblikovan front-end



HTTP://MILKOPECANIC.COM/

MILKOPECANIC.COM
Spletni portfolio

Spletni razvoj s pomočjo Wordpressa mi omogoča najboljšo  
uporabniško izkušnjo v back-endu in popolno avtorsko svobo-
do na front-endu.  



WEB PASICE 
 
Domex d.o.o.
Domex  d.o.o.  je  zasebno  podjetje  z  dolgoletno  tradicijo 
dobrega poslovanja na področju uvoza in distribucije. Uvršča 
se med eno izmed najhitreje rastočih distribucijskih podjetij 
s področja informacijskih tehnologij na slovenskem trgu, ki 
svoje  storitve  zaokrožuje  z  e-poslovanjem.  Domex  d.o.o. 
zastopa  izdelke  nekaterih  najbolj  prestižnih  IT  blagovnih 
znamk  kot  so  NETGEAR,  PINNACLE,  PCTV,  SONY,  ORKIO, 
LACIE, NERO, X3M, ROUTE 66 in druge.



TISKOVINE



D’CLINIC studios

Zasnovan kot platforma v podporo ustvarjalnosti se D’CLIN-
IC opira na idejo umetniških rezidenc ter ustvarjalcem najra-
zličnejših kreativnih skupin zagotavlja ustrezne pogoje ter 
asistenco pri uresničevanju njihovih kreativnih sanj. 

Ustanovljen januarja 2012 si D’CLINIC prizadeva postati okolje, 
kjer se kreativci lahko posvetijo svoji lastni ustvarjalni praksi 
oziroma raziskavam, lovijo nove ideje ter skozi interakcijo v 
živahnem multidisciplinarnem okolju, brez omejitev in/ali for-
malnosti pridobivajo nova znanja.

- A5 letaki in A3 plakat



DATA D.O.O. 
PODJETNIŠKA SVETOVANJA ZA START-UPE

Data, poslovne storitve, d.o.o. (DATA) je zasebno podjetje s 40 
visoko izobraženimi zaposlenimi, ki zagotavljajo celovito pod-
poro pri ustanavljanju podjetij. So vodilno slovensko podjetje 
na tem področju, saj se s to dejavnostjo specializirano ukvarja-
jo že od leta 1991. Njihov namen je povečati rast novih podjetij 
in prispevati k ustvarjanju novih delovnih mest in hitrejšemu 
razvoju novih podjetij.

- A4 letaki, perforirani v A5



DATA D.O.O. 
PODJETNIŠKA SVETOVANJA ZA START-UPE



DOMEX d.o.o.

Domex  d.o.o.  je  zasebno  podjetje  z  dolgoletno  tradicijo 
dobrega poslovanja na področju uvoza in distribucije. Uvršča 
se med eno izmed najhitreje rastočih distribucijskih podjetij s 
področja informacijskih tehnologij na slovenskem trgu, ki svoje  
storitve  zaokrožuje  z  e-poslovanjem.  Domex  d.o.o. zasto-
pa  izdelke  nekaterih  najbolj  prestižnih  IT  blagovnih znamk  
kot  so  NETGEAR,  PINNACLE,  PCTV,  SONY,  ORKIO, LACIE, 
NERO, X3M, ROUTE 66 in druge.

- A4 brošure, 4-stranske.



BK MEDVODE

Badminton klub Medvode je eden izmed večjih in vodilnih  
badmintonskih klubov v Sloveniji.

- zloženka, 20 x 20 cm



BK MEDVODE

- letak, A5, obojestranski,
- plakat. 70 x 100 cm



CELJSKI MLADINSKI CENTER (MCC)

Nakup šolskih učbenikov in ostale literature pogosto pred-
stavlja pravi letni projekt staršev in mladostnikov. Zamenjava, 
menjava rabljenih šolskih učbenikov, knjig, pa omogoča, da le 
ta projekt ne spremlja veliki finančni zalogaja za starše.

Tako bodo lahko mladi izmenjali vse ostale šolske potrebščine, 
ki jih ne potrebujejo več.  
S tem se bo med mladimi udeleženci krepila solidarnost, 
hkrati pa se bo z udeležbo prostovoljcev spodbujalo tudi delo 
prostovoljcev kot ena izmed možnosti pridobivanja različnih 
kompetenc v okviru neformalnega učenja.

- letak A5, obojestranski,
- plakat, 70 x 100 cm



AGENCIJA VODIK

Bosch brošure, ki sem jih pripravljal v sodelovanju  
z agencijo Vodik.

- brošura, obojestransko, 6-fold

junij, 2016.





RANDOM IMAGE  
COMPOSITING ...





“Gib Menschen Wasser und du gibst ihnen alles” Ime kampan-
je, s katero bi komunicirali pomanjkanje vodnih virov v držav-
ah v razvoju. Cilj je bil zasnovati močno kampanjo za zbiranje 
sredstev, kar bi odločilno izboljšalo vodno oskrbo v državah v 
razvoju.

koncept & tekst: Nina Hanželič
oblikovanje: Milko Pečanić







RETUŠE,
SENČENJE ...
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