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Delavnica – Javna predstavitev in uporaba orodja 

PowerPoint  
 

 

 

 

Datum: 9.11.2017 ob 9. uri 

  

 Lokacija: OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica
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1. Komu je namenjena delavnica? 

 

 Podjetnikom in podjetnicam, ki  

 ne vedo kako pripraviti predstavitev pred množico ljudi, 

 ne znajo uporabljati orodja PowerPoint, 

 nimajo spretnosti javnega nastopanja, 

 radi berejo iz svojih predstavitev namesto, da bi govorili poslušalcem, 

 bi želeli narediti privlačno predstavitev, da si jo vsi zapomnijo, 

 potrebujejo nasvete kaj vse je potrebno organizirati za izvedbo predstavitve. 

 

 

2. Vsebina delavnice 

 

 Teoretični del (približno 1 uro) 
 Kako pripraviti 3 / 10 / 30+ minutno predstavitev. 

 Organizacija predstavitve in aktivnosti 

 pred dogodkom,  

 na dogodku in  

 po dogodku) 

 Najpogostejše napake in napotki 

 Trema pred nastopom 

 

 Praktični del (približno 4 ure) 

 Spoznavanje s programom PowerPoint 

 Nova predstavitev z izbiro obstoječe predloge 

 Dodaj nov diapozitiv, postavitve diapozitivov in nastavitve  

 Vstavljanje elementov (oblike, slike, video…) in nastavitve 

 Načrt – teme 

 Prehodi med diapozitivi 

 Animacije elementov na strani 

 Diaprojekcija 

 Ustvarjanje lastne predloge – matrica diapozitiva 

 Priprava 3 minutne predstavitve in nastop  
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3. Predavatelj 

Marko Petrej  

Grafični oblikovalec, programer, predavatelj, 

podjetnik 

 

S področjem spletnega komuniciranja, grafičnim 

oblikovanjem in izdelavo spletnih strani se 

ukvarja že 18 let, zadnjih 10 let v svojem podjetju 

NAVDIH.NET. Z delom na številnih projektih si je 

pridobil široko paleto znanja in dragocene 

izkušnje. Kot strokovnjak na področju spletnega 

komuniciranja in izdelave spletnih strani je 

uspešno predaval in svetoval številnim podjetjem 

iz različnih branž (od industrije, prodaje, storitvene dejavnosti, do športa in kulture) med njimi 

tudi podjetnikom začetnikom. Izvedel pa je tudi številna predavanja za podjetnike na 

gospodarskih in obrtnih zbornicah, podjetniških inkubatorjih, za banke… 

 

Njegova želja je, da s pomočjo navdihujočih vizualnih izdelkov in uporabnikom prijaznih 

spletnih rešitev povečuje prepoznavnost podjetij in poenostavlja njihovo vsakodnevno 

poslovanje. 

 

 

4. Druge informacije, cena in prijava 

 

 Izvedba delavnice v malih skupinah – od 4 do 6 udeležencev 

 Trajanje delavnice od 9. do 14. ure (5 ur) 

 Lokacija delavnice: OOZ Slovenska Bistrica, Špindlerjeva 2e, 2310 Slovenska Bistrica 

 Vsak udeleženec prinese s seboj svoj prenosni računalnik in miško za hitrejše delo. 

 Cena za člane OOZ:  

 199 EUR + DDV = 243 EUR / na osebo 

 Redna cena:  

 249 EUR + DDV = 304 EUR / na osebo 

 Prijava na delavnico: 

 Na delavnico se prijavite po e-mailu na marko.petrej@navdih.net 

 V prijavi napišite vaše kontaktne podatke (ime, priimek, podjetje, email, telefon) ter na 

katero delavnico se prijavljate in datum 

 Plačilo:  

 izvede se na TRR podjetja NAVDIH.NET najkasneje 2 dni pred pričetkom delavnice. S 

plačilom je tudi potrjen sedež za udeleženca na delavnici. 

mailto:marko.petrej@navdih.net
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 Podatki za plačilo 

 Naslov: 

o NAVDIH.NET d.o.o. 

o Nad elektrarno 14 

o 2351 kamnica 

 TRR: SI56 0451 5000 1315 925 

 Namen: Delavnica 9.11. 

 Sklic: SI00 9-11-2017

 


