Delavnice

digitalne
veščine
Poznavanje digitalnih veščin lajša opravljanje pomembnih
vsakodnevnih nalog, zato je računalniško znanje v modernem svetu
nujno za številne poklice. Tis� posamezniki, ki poznajo potrebne
tehnološke in digitalne veščine, lažje napredujejo in boljše ter
učinkovitejše opravljajo naloge. Oblikovane delavnice so namenjene
posameznikom, ki želijo izboljša� svojo konkurenčnost na trgu
delovne sile in/ali izboljša� trenutno opravljanje službenih
obveznos�.

Kazalo
05
Uporaba Zooma za začetnike –
delavnica za začetnike
Naučite se uporablja� Zoom za dogodke, sestanke in izobraževanja.
Upravljanje mikrofona in kamere, odhod v breakout sobo,
postavljanje vprašanj in reakcije naj bodo vaša močna točka!

06
Kako izkoristiti celoten potencial Zooma napredna delavnica
Naučite se deﬁnira� pravilne nastavitve za vaše dogodke, pošilja�
udeležence dogodka v breakout sobe, dodaja� co-hoste in ostale
male skrivnos� dobrih poznavalcev Zooma.

07
Microsoft Teams za začetnike
Na delavnici se boste naučili osnov uporabe orodja MS
Teams za uspešno in učinkovito komunikacijo z
nadrejenimi in sodelavci.

08
Microsoft Teams za napredne uporabnike
Naučite se naprednih funkcij orodja MS teams in
postanite suvereni pri upravljanju urnika in vodenju
ekipe.

09
Microsoft Outlook za začetnike
Na delavnici se boste spoznali z orodjem Outlook za
komunikacijo s sodelavci in zunanjimi deležniki v podjetju ter
se naučili ﬁltriranja vaše e-pošte, pripravili svoj podpis in
uporablja� Outlookov koledar.

02

Kazalo
10
Microsoft Outlook za napredne uporabnike
Postavite zastavice, ﬁltrirajte e-pošto, uporabljajte taske,
upravljajte svoj koledar, dodajajte s�ke - to in še več vas čaka
na napredni delavnici za Outlook.

11
Microsoft Word za začetnike
Naučite se osnov Worda za pripravo dokumentov z
vstavljanjem kazal, komentarjev, slik in grafov.

12
Microsoft Word za napredne uporabnike
Na tej delavnici spoznate bolj napredno uporabo orodja Word čaka vas učenje oblikovanja glave, noge in številk strani,
uporabo tem, naslovov in podnaslovov, krmarjenje po
dokumen�h, ustvarjanje zaznamov in še več.

13
Microsoft Excel za začetnike
Spoprijateljite se z orodjem Excel in se naučite oblikova�
tabele, grafe in računanja s pomočjo enačb.

14
Microsoft Excel za napredne uporabnike
Napredna delavnica Excela vam bo predstavila Excel kot vašega
najboljšega prijatelja za upravljanje različnih vrst podatkov. Se
že veselite ustvarjanja vr�lnih tabel?

03

Kazalo
15
Microsoft PowerPoint za začetnike
Spoznajte osnove PowerPointa in se naučite pripravi�
učinkovite predstavitve za vaše javne nastope.

16
Microsoft PowerPoint za napredne
uporabnike
Če bi se radi naučili priprave PPT predlog, uporablja� ikone,
graﬁkone, miselne vzorce in tabele za privlačne
predstavitve ter osnovne animacije za dodatno dinamiko
vašemu nastopu, potem je ta delavnica prava za vas!

17-21
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Delavnica
Uporaba Zooma za začetnike – delavnica
za začetnike
Zoom je bila ena najhitreje rastočih aplikacij v letih 2020 in 2021, saj je število aktivni udeleženci
sestankov naraslo na 2900 %.
- Matthew Woodward 2022

Na tej delavnici se bodo udeleženci naučili, kako samozavestno in kompetentno uporablja�
Zoom ter tako bolje in bolj sproščeno sodelova� na sestankih.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Zakaj in kako ustvari� Zoom proﬁl?
Kako names�� Zoom na računalnik in na mobitel?
Katere so osnovne funkcije Zooma in kako jih uporablja�?
Katere so Zoom bližnjice na �pkovnici?
Kje se nahajajo osnovne Zoom nastavitve in kako jih spreminja�?
Kako posne� sestanek oz. dogodek na Zoomu?
Kako izgledajo »breakout« sobe?
Kako zače� svoj Zoom sestanek?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljena predavatelja.

Na spletu

05

primerno za
Osebo, ki je že slišala za spletno
pla�ormo Zoom, vendar je še ni sama
preizkusila.
Posameznika, ki ga je strah morebitnih
napak in neprevidnos� na Zoomu.
Nekoga, ki stremi k nenehni ras� in
razvoju.

trajanje 4h

delavnico vodita
nika močnik in
domen bukovec

Maksimalno
12
udeležencev

Delavnica
Kako izkoristiti celoten potencial
Zooma - napredna delavnica
Do aprila 2020 je imel Zoom 300 milijonov udeležencev, približno 60.052 podjetij pa uporablja Zoom za
komunikacijo.
- Statista 2020, Enlyft 2021

Na tej delavnici bodo udeleženci postali samozavestni Zoom voditelji (“host”) in osvojili
napredne funkcije Zooma, ki jih bodo nato učinkovito uporabili pri svojih spletnih
usposabljanjih, sestankih, delavnicah, seminarjih in ostalih dogodkih.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kje najdejo osnovne nastavitve na Zoomu?
Kje in kako lahko spreminjajo varnostne nastavitve na Zoomu?
Kdo so »host«, »co-host« in ostali udeleženci na Zoomu?
Kakšni pogledi (»view«) obstajajo na Zoomu in kako jih lahko spremenijo?
Kaj je Zoom »spotlight« in kako se razlikuje od »pin-a«?
Kako ustvarijo in upravljajo »breakout« sobe?
Kako delijo vsebine preko Zooma?
Kako načrtova� svoj Zoom sestanek?
Kako lahko upravljajo udeležence na Zoomu?
Kako ustvarijo ankete (»polls«) na Zoomu?

kaj je vključeno
8 ur intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljena predavatelja.

Na spletu

06

primerno za
Osebo, ki že pozna Zoom pla�ormo in
jo je v praksi že preizkusila.
Posameznika, ki organizira
kompleksnejše dogodke / sestanke /
izobraževanja na Zoomu.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 8h (2 dni po 4h)

delavnico vodita
nika močnik in
domen bukovec

Maksimalno
12
udeležencev

Delavnica
Microsoft Teams za začetnike
Microsoft Teams ima trenutno 145 milijonov dnevnih aktivnih uporabnikov, v primerjavi s 75 milijoni, ki
jih je imel 2021.
- Business of Apps 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci zakorakali v svet Microso� Teamsov in spoznali osnove, ki jim
bodo omogočale kakovostno komunikacijo z drugimi udeleženci.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Teams?
Katere so osnovne funkcije na Microso� Teamsih?
Kako se lahko pogovarjajo in sodelujejo na Microso� Teamsih?
Kako ustvari�, doda� uporabnike in upravlja� ekipo?
Kako uporablja� klepetalnik (»chat«)?
Kako doda� in deli� datoteke?
Kako načrtova� sestanek?
Katere dodatne aplikacije lahko uporabljajo na Microso� Teamsih?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

07

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi v svoje podjetje
vključi� Microso� Teams ali pa je
zaposlen v podjetju, ki uporablja
Microso� Teams.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft Teams za napredne
uporabnike
Več kot 500.000 organizacij uporablja Microsoft Teams kot svojo privzeto platformo za komuniciranje.
- Business of Apps 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci postali strokovnjaki za uporabo Microso� Teams in ustvarili
večjo produk�vnost v podjetju z učinkovitejšo komunikacijo.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Teams?
Katere so osnovne in napredne funkcije na Microso� Teamsih?
Kako ustvari� in upravlja� ekipe in kanale?
Kako upravlja� urnike?
Kako vključi� zunanje uporabnike (»guest users«) in omeji� dostope?
Kako načrtova� in izves� sestanek?
Kaj je Wiki in kako ga ustvari�?
Kako doda� prilagojene zavihke?
Kakšne so možnos� delitve datotek?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

08

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki že pozna osnove
Microso� Teamsov in jih želi še
izboljša�.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft Outlook za začetnike
Outlook je leta 2018 poročal, da ima 400 milijonov uporabnikov.

- FinancesOnline 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci zakorakali v svet Microso� Outlooka in spoznali osnove, ki jim
bodo omogočale boljšo komunikacijo in produk�vnost.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Outlook?
Kako ustvari� svoj račun?
Kako pošilja� pošto in kje lahko najdejo prejeto?
Kako prilagodi� svoj nabiralnik in pogled?
Kako organizira� in upravlja� svojo elektronsko pošto?
Kako ustvari� ﬁltre?
Kako naredi� lasten podpis?
Kako doda�, upravlja� in iska� s�ke v imeniku?
Kako uporablja� Outlookov koledar?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

09

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi uporablja� storitev
Microso� Outlook.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft Outlook za napredne
uporabnike
Outlook je najbolj priljubljen pri poslovnih uporabnikih.

- FinancesOnline 2022

Na tej delavnici bodo udeleženci postali strokovnjaki za uporabo Microso� Outlooka in z
uporabo njegovih številnih funkcij op�mizirali svojo produk�vnost.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Outlook?
Katere so osnovne in napredne funkcije Microso� Outlooka?
Kakšne so možnos� pošiljanja in prejemanja pošte?
Kako ﬁltrira� pošto?
Kako prilagodi� nabiralnik in pogled?
Kako organizira� in upravlja� svojo pošto (vključno z ignoriranjem, označevanjem in pogojnim oblikovanjem)?
Kako najbolje uporabi�, doda� in upravlja� s�ke?
Kako upravlja� z Outlookovim koledarjem (vključno z ustvarjanjem sestankov in opravil) in
kako ga deli� s sodelavci?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki že pozna osnove
Microso� Outlooka in jih želi še
izboljša�.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

10

Delavnica
Microsoft Word za začetnike
Ocenjuje se, da se Word uporablja na več kot milijard napravah po vsem svetu.

- Core

Na tej delavnici bodo udeleženci zakorakali v svet Microso� Worda in spoznali osnove, ki jim
bodo omogočale boljše ustvarjanje besedil.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Word?
Katere so osnovne funkcije Worda?
Katere bližnjice na �pkovnici lahko olajšajo ustvarjanje vsebin?
Kako deﬁnira� pogled strani?
Kako ustvari� različne vrste dokumentov?
Kako doda� slike, grafe in simbole?
Kako poda� komentarje na vsebino?
Kako ustvari� naslove in kazalo?
Kako ustvari�, shrani� in odpre� dokumente?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi uporablja� storitev
Microso� Word.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4h

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft Word za napredne
uporabnike
Microsoft Word je najbolj priljubljen program za obdelavo besedil.

- Chrone 2019

Na tej delavnici bodo udeleženci postali strokovnjaki za uporabo Microso� Worda in z lahkoto
ustvarjali tudi kompleksnejša besedila.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Word?
Katere so osnovne in napredne funkcije na Microso� Worda?
Kakšne so možnos� soustvarjanja dokumentov?
Kako ustvari� dokumente, tudi iz predlog in PDF-jev?
Kako krmari� po dokumen�h (vključno z iskanjem besedila, ustvarjanjem zaznamkov, uporabo iskalnika in vstavljanjem hiperpovezav)?
Kako oblikova� dokumente (vključno z oblikovanjem lastnih naslovov in podnaslovov ter
uporabo tem)?
Kako oblikova� nogo in glavo dokumenta ter vstavi� številke strani?
Kako naredi� običajno kazalo in kazalo tabel ter prilog?
Kako uporabi� napredne funkcije �skanja?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki že pozna osnove
Microso� Worda in jih želi še izboljša�.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4h

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev
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Delavnica
Microsoft Excel za začetnike
Microsoft Excel ima približno ima približno 750 milijonov uporabnikov.

- Towards data science 2021

Na tej delavnici bodo udeleženci zakorakali v svet Microso� Excela in spoznali osnove, ki jim
bodo omogočale lažjo obdelavo številskih podatkov.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Excel?
Katere so osnovne funkcije Excela?
Kako vnes� podatke v tabelo?
Kako doda� različne liste v dokument?
Katere bližnjice na �pkovnici lahko olajšajo obdelavo podatkov?
Kako ustvari� grafe?
Kakšne so razlike med številkami, besedili in datumi?
Kako �ska� Excel liste?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi uporablja� storitev
Microso� Excel.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4h

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft Excel za napredne
uporabnike
Excel je eden najbolj razširjenih programskih paketov na svetu.

- Towards data science 2021

Na tej delavnici bodo udeleženci postali strokovnjaki za uporabo Microso� Excela in se naučili
kompleksne obdelave številskih podatkov.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� Excel?
Katere so osnovne in napredne funkcije Microso� Excela?
Kako spremeni� pogled?
Kako vnes� in upravlja� različne vrste podatkov?
Kako uvozi� podatke iz drugih datotek in izvozi� podatke v besedilne datoteke?
Kako uporablja� sintakso in kodo za lažje delo?
Kako ustvari� vr�lne tabele?
Kako poveza� Excel z drugimi aplikacijami?
Kako samostojno ustvari� kompleksne funkcije obdelave podatkov?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljenega predavatelja.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki že pozna osnove
Microso� Excela in jih želi še izboljša�.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
domen bukovec

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft PowerPoint za
začetnike
Na svetu obstaja več kot 500 000 000 uporabnikov PowerPointa.

- SlideLizard 2019

Na tej delavnici bodo udeleženci zakorakali v svet Microso� PowerPointa in spoznali osnove, ki
jim bodo omogočale lažje ter boljše ustvarjanje predstavitev.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� PowerPoint?
Katere so osnovne funkcije PowerPointa?
Kakšen je pomen alinej?
Kako umes�� besedila, slike in grafe?
Kako names�� barve in pisave v dokumentu?
Kako nastavi� velikost prosojnic?
Kako naredi� osnovne animacije?
Kako oblikova� tabele in grafe?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu
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primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki želi uporablja� storitev
Microso� PowerPoint.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
tina cajnkar

Maksimalno
10
udeležencev

Delavnica
Microsoft PowerPoint za napredne
uporabnike
Kar 89 % anketiranih je odgovorilo, da je predstavitvena programska oprema, ki jo najpogosteje
uporabljajo, PowerPoint.
- Presentationpanda 2021

Na tej delavnici bodo udeleženci postali strokovnjaki za uporabo Microso� PowerPointa in se
naučili kompleksnega oblikovanja predstavitev.
Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:
Kaj je Microso� PowerPoint?
Katere so osnovne in napredne funkcije na Microso� PowerPointu?
Kako izdela� in uredi� PPT predloge?
Kako z animacijami ustvari� dinamične predstavitve?
Kako uporabi� ikone, oblike, združenja, graﬁkone, miselni vzorce, tabele za privlačne
predstavitve?
Kako ustvari� obrazce?
Kakšne so možnos� izvoza?
Katere so najpogostejše napake na Microso� PowerPointu?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
prak�čna preizkušnja programske
opreme,
usposobljen predavatelj.

Na spletu

primerno za
Osebo, ki je vešča uporabe računalnika.
Posameznika, ki že pozna osnove
Microso� PowerPointa in jih želi še
izboljša�.
Nekoga, ki želi izboljša� svoje digitalne
spretnos�.

trajanje 4H

delavnico vodi
tina cajnkar

Maksimalno
10
udeležencev

16

O nas
statistika
Aktualna sta�s�ka izvedenih delavnih in predavanj iz različnih področji pri podjetju Eventnika:

7%
65 delavnic o organizaciji dogodkov

18%

12 delavnic o podjetništvu
38 delavnic o pripravi govorov

45%

25 spletnih delavnic

38%

17
Reference
Z nami so sodelovala in nam zaupajo različna podjetja ter ins�tucije:

O nas
priporočila
Iskreno mnenje �s�h, ki so delavnice in predavanja obiskali, pomeni največ.

Tale napredna delavnica je fenomenalna in vredna veliko več, kot si misliš. Osebno sem mislila, da
poznam že skoraj vse o aplikaciji zoom, a glej ga zlomka, naučila sem se ogromno novih stvari. In kar
je najboljše, je to, da sem lahko vse novosti tudi sama sprobala in nisem samo gledala, kako to naredi
nekdo drug. Poleg tega pa je predavateljica Nika tak sonček in center znanja, da že samo v pogovoru
z njo vedno izveš nekaj novega :)

- Karin Močnik, podjetnica

18
Delavnica je bila sproščena, tudi zabavna, uporabna in deﬁnitivno koristna. Všeč mi je
neposredni pristop, suvereno in postopno vodenje, interaktivnost. Pridobljene veščine lahko
sproti preizkušaš, ugotavljaš, kaj deluje in kaj/zakaj ne. Čeprav sem Zoom že uporabljala, sem
se naučila veliko novega (vstaviti sliko, spremeniti ime, na različne načine deliti zaslon, vključiti
mikrofon za predvajanje posnetkov ...). Delavnico bi priporočala sodelavcem v šolstvu in vsem,
ki potrebujejo Zoom v službene ali zasebne namene.

- Anita, učiteljica na srednji šoli, Novo mesto

Želela bi izpostaviti Nikino poglobljeno znanje in poznavanje orodja Zoom. Udeležila sem se
nadaljevalnega predavanja, kjer smo res podrobno spoznali uporabnost te aplikacije, ki jo sedaj redno
uporabljam tako za sestanke, kot dogodke in delavnice na projektu katerega vodim znotraj Centra
Noordung. Tudi delavnica, pri kateri smo obdelali vse korake prenosa dogodka na splet in orodja,
katera pri tem uporabljamo, je bila neprecenljiva za te nove pogoje dela v katerih smo pristali zaradi
COVID-19.

- Tanja Tamše, projektni vodja

O nas
predavatelji

Predavateljica
nIKA MOČNIK

Nika Močnik je direktorica podjetja Eventnika in uspešna podjetnica že od leta 2012, ko je
ustanovila svoj s.p. in nato leta 2014 še d.o.o. Prav tako je ustvarila uspešni poslovni
znamki (Luxury bride in Pravljični trenutek), ki jih je nato prodala naprej. Prak�čne izkušnje
ima tako na vseh področjih podjetništva, svoje teore�čno znanje pa nadgrajuje s študijem
podjetništva in ekonomije. Svoje znanje deli na številnih mentorskih programih (npr.
Podjetnice začetnice pri Spirit Slovenija) in različnih delavnicah. Do sedaj je izvedla že 65
delavnic o organizaciji dogodkov, 12 delavnic o podjetništvu, 38 delavnic o pripravi
govorov in 25 spletnih delavnic o zoomu in podobnih orodjih.
Za svoje delo pri organizaciji dogodkov je prejela nagrado Conventa Best mee�ng event
award 2015 (skupaj z ekipo TEDxLjubljana za organizacijo prvega TEDx dogodka na letalu
med letom), bronasto nagrado za družbeno inovacijo leta (World of Synergy: Inclusive
Leadership) in Best event award ﬁnalist 2019 (World of Synergy: Inclusive Leadership).

Opravljeni programi in
izobraževanja
“Advanced management in tourism”
(IEDC Bled)
“Leadership” (IFMSA)
“Time management” (IFMSA)
“Project management” (IFMSA)
“Interna�onal peer educa�on training”
(IFMSA)

Opravljeni tečaji
“Javno nastopanje”
(Zavod DOBER STIK)
“Train the trainer”
(Zavod DOBER STIK)
“eFacilitator: veščine spletne
facilitacije”
(Olos Ins�tute)
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O nas
predavatelji

Predavatelj

DOMEN BUKOVEC

Domen Bukovec je strokovnjak za IT, ki je v svetu računalnikov,
programske in strojne opreme že od leta 2010. IT strokovnjak in projektni
vodja je bil v dveh večjih podjetjih (Amplexor Adria�c in SymphonyEYC),
trenutno pa svoje znanje v praksi uporablja v podjetju Eventnika.
Prak�čne izkušnje ima iz ustvarjanja programskih rešitev, reševanja
tehničnih težav in upravljanja baz podatkov. Svoje znanje predaja na
delavnicah, kjer posreduje znanje iz digitalnih kompetenc.
Njegov večji programerski dosežek je postavljanje lastnega serverja za
shranjevanje baz podatkov, ki omogoča omejen dostop, prav tako pa je za
potrebe vodenja podjetja ustvaril kompleksne Excel razpredelnice, ki
omogočajo standardizacijo poslovanja.

Opravljeni tečaji
“Javno nastopanje”
(Zavod DOBER STIK)
“Train the trainer”
(Zavod DOBER STIK)
“eFacilitator: veščine spletne
facilitacije”
(Olos Ins�tute)
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O nas
predavatelji

Predavateljica
tina cajnkar

Tina Cajnkar je strokovnjakinja za graﬁčno podobo in oblikovanje spletnih strani. V
podjetju Eventnika je odgovorna za oblikovanje graﬁčne podobe Eventnike in partnerskih
dogodkov ter projektov. Za potrebe podjetja je ustvarili tudi spletno stran, blog in
trgovino ter jo SEO op�mizirala. Prak�čne izkušnje ima tudi iz oblikovanja drugih
digitalnih in �skanih graﬁčnih materialov, kot so npr. plaka�, letaki, PPT predstavitve.
Svoje znanje predaja na delavnicah, kjer posreduje znanje iz oblikovanja graﬁčne podobe
in oblikovanja spletnih strani.

21

Večji dosežki Tine Cajnkar so vključitev njenega plakata v razstavo najboljših
�pografsko-fotografskih prikazov značilnih slovenskih jedi ali njihovih sestavin v
Slovenskem etnografskem muzeju, ustvarjanja SEO op�mizirane spletne strani, ki se
glede na želeno ključno besedo, rangira na prvo mesto po organskem iskanju, in
oblikovanje videoanimacij pri zaključnem projektu Ekošole.

O nas
eventnika
Podjetje Eventnika je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki na enem mestu združuje strokovnjake iz
različnih strok. Smo mnenja, da se celo življenje učimo in neprestano rastemo, tako podjetje kot
posamezniki. Naša ekipa je zelo samoinicia�vna in sama išče načine, kje in kako lahko zrastemo. Smo
ena redkih agencij, ki pridobljeno znanje na področju organizacije dogodkov in podjetništva z
veseljem predaja naprej, zato organiziramo izobraževanja na tema�ke, ki jih obvladamo.
Za več informacij o ceni in specifikacijah same izvedbe, stopite v stik z nami.

nika@eventnika.si

041 921 635
Nika Močnik

