
Delavnice in predavanja

podjetništvo
Podjetništvo lahko razumemo kot transformacijo sveta z reševanjem 
problemov. Pri začetnih fazah vzpostavitve podjetja pa se podjetniki 
ne ukvarjajo samo z oblikovanjem rešitve za svojo ciljno publiko, 
ampak tudi z drugimi izzivi, ki jim otežujejo zagonsko fazo. Oblikovane 
delavnice in predavanja so namenjeni lažjemu vstopu na trg ter 
op�mizaciji podjetništva, kar bo omogočilo uspešnejše delovanje. 



Kazalo

04
Skoči v podjetništvo! - predavanje za 

podjetnike začetnike
Podjetniki začetniki imate v prvih mesecih ogromno vprašanj. 
Tukaj so na enem mestu zbrane vse pomembne informacije za 

uspešen podjetniški začetek. 

05
Računovodstvo za podjetnike začetnike

Prispevki, dohodnina, DDV, plače... Ko začenjate s svojim prvim 
podjetjem, veliko izrazov ne razumete točno, zato smo na enem 

mestu zbrali odgovore na vsa pomembna računovodska vprašanja. 

06
Delaj pametneje, ne težje – predavanje o 

organizaciji časa
Kako organizira� svoj čas, da boste delo opravljali bolj 

efek�vno? Cilj je dela� manj, a naredi� veliko več!

07
Uporaba Google orodij za komunikacijo in 

organizacijo
Prak�čna uporaba koledarja za organizacijo svojega 

dela in prostega časa.

08
Brez strahu pred publiko – delavnica 

javnega nastopanja
Prak�čne vaje za dobro pripravo na govor, izboljšanje 

svoje telesne govorice in soočanja s tremo.
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09
Javno nastopanje po principih TEDx 

govorov

Vsebina govora je najbolj pomemben element javnega 
nastopa. Naučite se pripravi� dobro vsebino, ki bo navdušila!

10
Ustvari svojo spletno stran – wordpress za 

začetnike

Vsak podjetnik potrebuje spletno stran za začetek svojega 
posla. Kako lahko osnovno spletno stran postavite sami, 

izveste na tej delavnici. 

11
Kako v Canvi narediti osnovno grafično 

podobo podjetja

Dobra grafična podoba privablja nove kupce. Nauči se 
sam ureja� svoje grafične elemente v preprostem 

orodju Canva!

12-16
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STATISTIKA, REFERence, PREDAVATELJI

Kazalo
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Skoči v podjetništvo! - predavanje za 
podjetnike začetnike

Predavanje z vprašanji

To predavanje omogoča posameznikom zaznane poslovne priložnos� prenes� v realnost in jim 
ustvari odlično formalno podlago za lasten razvoj podjetja.

Zaznavanje poslovnih priložnosti se je v Sloveniji v povprečju podvojilo v zadnjih petih letih, Slovenija pa 
je na šestem mestu v evropskem merilu glede na delež ljudi, ki menijo, da je podjetništvo dobra izbira 
kariere.

- GEM Slovenija 2020

Na predavanju bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

S.p. ali d.o.o.? Kako odpre� enega in drugega ter kaj vse potrebujejo?
Kakšni stroški nastanejo ob odprtju podjetja in koliko znašajo?
Katere dokumente potrebujejo za odprtje podjetja?
Kaj so to prispevki in kako se obračunajo?
Ali je kakšna razlika med davčnimi zavezanci in DDV zavezanci?
Kdaj potrebujejo davčno blagajno?
Kako je sestavljena plača?
Kakšne vrste pogodb obstajajo in kakšne so razlike?
Zakaj se prijavi� na razpise in kakšne so njihove prednos� ter pas�? 
Ali imajo lahko redno zaposlitev in podjetje "za zraven"?
Kje lahko najdejo podporo pri ustanovitvi podjetja?

kaj je vključeno
4 ure predavanj, ki temeljijo na teoriji 
in praksi,
delo na primerih iz občinstva, 
usposobljen predavatelj, ki ima 
prak�čne izkušnje.

primerno za
Posameznika, ki ima že oblikovano 
podjetniško idejo in jo želi realizira�. 
Osebo, ki ima hobi, vendar želi iz njega 
naredi� kariero. 
Nekoga, ki že ima zaposlitev, vendar se 
želi v prostem času lo�� lastne 
podjetniške po�. 

predavanje vodi
nika močnik

Maksimalno 
30 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo
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Računovodstvo za podjetnike začetnike

Predavanje z vprašanji

Na tem predavanju bodo udeleženci izvedeli odgovore na računovodska vprašanja in zagate, ki 
so se jim porajala, vendar niso vedeli, kje bi našli rešitev.

Slovenija je pod evropskim povprečjem glede lahkote, s katero lahko nova in rastoča podjetja pridobijo 
dobre in strokovne pravne ter računovodske storitve.

- GEM Slovenija 2020

Na predavanju bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj je DDV in kako se obračuna?
Kdaj posta� zavezanec za DDV?
Kaj je to dohodnina in ali jo moram plačeva� vsak mesec?
Kaj je DDV in kako se obračuna?
Ali posta� normiranec ali ne?
Kaj so to prispevki in kako se obračunajo?
Kako izda� račune in kdaj potrebujejo davčno blagajno?
Kakšne so prednos� in slabos� različnih oblik izplačil (pogodba o zaposlitvi, avtorska in 
podjemna pogodba, študentsko delo)?
Kakšni so prispevki za samozaposlene?
Kako je z dopustom, bolniško, porodniško in nego otroka?
Kako je sestavljena plača (neto, bruto, drugi bruto)?
Kakšni so dodatki k plači (malica, prevoz, regres)?

kaj je vključeno
4 ure predavanj, ki temeljijo na teoriji 
in praksi,
delo na primerih iz občinstva, 
usposobljen predavatelj, ki ima 
prak�čne izkušnje.

primerno za
Posameznika, ki je v fazi odpiranja 
podjetja. 
Osebo, ki že ima odprto podjetje, 
vendar nima razjasnjenih 
računovodskih terminov. 
Nekoga, ki bi rad bolje spoznal, kako 
deluje računovodstvo.

predavanje vodi
nika močnik

Maksimalno 
30 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo
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Delaj pametneje, ne težje – predavanje o 
organizaciji časa

Delavnica

Na tej delavnici bodo udeleženci spoznali, kako se opolnomoči� s pravilno organizacijo časa in 
odkrili nove tehnike ter orodja, ki jim bodo pri tem pomagala.

Če lastnik podjetja ali zaposleni na začetku dneva porabi 10-12 minut za načrtovanje, bo prihranil do 2 
uri časa, ki bi ga sicer zapravil.

- Trafft 2021

Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kako lahko organizacija časa pripomore k uspehu in izboljšanju njihovega življenja?
Katere so najpogostejše napake pri organizaciji časa?
Katere cilje želijo doseči (v zasebnem in poslovnem življenju)?
Kaj jih ovira pri doseganju njihovih ciljev?
Kako zmanjša� število kriznih situacij?
Kdaj in kako reči NE?
Kaj je Eisenhowerjeva matrika?
Katera (brezplačna) orodja jim lahko pomagajo pri organizaciji časa?

primerno za
Zaposlenega posameznika, ki je 
preobremenjen in nima nikoli dovolj 
časa.
Osebo, ki ne ve, kako bi lahko bila bolj 
produk�vna. 
Nekoga, ki želi doseči boljše rezultate.

delavnico vodi
nika močnik

Maksimalno 
20 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo

kaj je vključeno
4 ure delavnic, ki temeljijo na teoriji in 
praksi,
delo na primerih iz občinstva, 
pridobivanje prak�čnega znanja, ki ga 
lahko posameznik še is� dan prenese v 
prakso.
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Uporaba Google orodij za komunikacijo in 
organizacijo – Gmail in Google koledar

Delavnica

Na tej delavnici bodo udeleženci odkrili, kako ustvari� svoj Google koledar in spoznali, kakšne 
možnos� personalizacije ter op�mizacije jim omogoča Gmail. 

Manj kot 1 od 5 ljudi (18 %) ima ustrezen sistem organizacije časa.
- Development Academy, 2021

Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj sta Google koledar in Gmail?
Kako lahko Google koledar in Gmail uporabijo za organizacijo časa?
Kje lahko najdejo Google koledar?
Katere so pomembnejše funkcije Google koledarja?
Kako lahko delijo Google koledar z drugimi?
Katere so pomembnejše funkcije Gmaila?
Kakšne možnos� filtriranja omogoča Gmail?
Kakšne dodatne funkcije omogoča Gmail?

kaj je vključeno
4 ure delavnic,  ki temeljijo na teoriji in 
praksi,
prak�čna preizkušnja programske 
opreme, 
usposobljen predavatelj.

primerno za
Osebo, ki že pozna Gmail.
Posameznika, ki je že uporabljal ali že 
slišal za Google koledar, vendar ga sam 
še ni veliko uporabljal.
Nekoga, ki želi izboljša� svojo 
organizacijo časa.

delavnico vodi
Domen bukovec

Maksimalno 
10 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu 
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Brez strahu pred publiko – delavnica 
javnega nastopanja

Delavnica

Na tej delavnici se bodo udeleženci naučili obvlada� profesionalne predstavitvene in govorniške 
veščine, izboljša� udeležbo na sestankih ter razvi� samozavest. 

Le 8 % tistih, ki imajo strah pred javnim nastopanjem, poišče strokovno pomoč kljub dokumentiranemu 
negativnemu vplivu na kariero in višino plače. 

- Magnetic Speaking

Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kako premaga� živčnost in tesnobo zaradi javnega nastopa?
Kako se pripravi� na javni nastop?
Kaj naj bo vsebina javnega nastopa?
Kako strukturira� javni nastop?
Katere elemente javnega nastopa ne smejo zanemari�?
Kaj je neverbalna komunikacija in kako jo pri javnem nastopanju obrni� v svoj prid?
Kako se poveza� s svojim občinstvom?
Kako se znaj� pred občinstvom, tudi v stresnih situacijah? 

kaj je vključeno
2 uri delavnic, ki temeljita na teoriji in 
praksi,
2 uri prak�čnih vaj (oblikovanje lastne 
predstavitve in nastop), 
celostno spoznavanje javnega 
nastopanja.

primerno za
Osebo, ki ji javni nastopi povzročajo 
stres in težave. 
Zaposlenega posameznika, ki ga je 
strah predstavitev pred vodstvenim 
kadrom. 
Nekoga, ki želi sproščeno preda� svoje 
ideje širši množici.

delavnico vodi
nika močnik

Maksimalno 
12 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo
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Javno nastopanje po principih 
TEDx govorov

Delavnica

Na tej delavnici se bodo udeleženci naučili, kako ustvari� govor po principu TEDx-a, ki bo skrbno 
pripravljen, govorjen po spominu in bo prenesel idejo ter navdušil publiko.

Ideja ni le zgodba ali seznam dejstev. Dobra ideja uporabi dokaze ali opažanja in iz tega ustvari večji 
zaključek.

- TEDx Speaker Guide

Na delavnici bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kakšne so sestavine dobrega govora?
Kaj je �sto, kar naredi razliko, da si ljudje govor zares zapomnijo?
Kakšne vrste govorov poznamo?
Kakšna naj bo struktura govorov? 
Kako zače� in kako dobro zaključi� svoj govor? 
Kakšne metode uporabi� za zapomljivost govora? 
Kaj je telesna govorica in kako jo lahko uporabimo v svoje dobro?
Kaj sporoča naš glas in kako ga nadzorova�?
Kateri so (ne)potrebni pripomočki na odru? 
Kako oblikova� prezentacijo (PPT)?
Kdaj in kako vadi� svoj govor? 
 

kaj je vključeno
2  ure predavanj, ki temeljijo na teoriji 
in praksi,
2 uri prak�čnih vaj (oblikovanje 
lastnega govora in nastop), 
celostno odkrivanje značilnos� TEDx 
govorov.

primerno za
Osebo, ki želi dvigni� svoje govorniške 
sposobnos� na višji nivo. 
Posameznika, ki se zaveda, da običajni 
govori ne pus�jo želenega učinka. 
Nekoga, ki želi sproščeno preda� svoje 
ideje širši množici. 

delavnico vodi
nika močnik

Maksimalno 
12 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo
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Ustvari svojo spletno stran – 
wordpress za začetnike

Predavanje

Na tem predavanju se bodo udeleženci naučili, kako ustvari� odzivno spletno mesto na Word-
pressu, ki bo izgledalo odlično na vseh napravah.

WordPress je najbolj priljubljen sistem za upravljanje spletnih vsebin, ki poganja 34 % vseh spletnih 
mest na internetu.

- KINSTA 2021

Na predavanju bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj je Wordpress?
Kako in kje kupi� domeno spletne strani?
Kako izgleda Wordpress nadzorna plošča?
Kako zače� projekt na Wordpressu?
Kako naj� in izbra� temo spletne strani? 
Kako ustvari� strani in blog objave?
Kako vizualno prilagodi� spletno stran?
Kako naredi� navigacijo na strani?
Kako doda� YouTube posnetek in naredi� foto galerijo?
Kaj je »plugin«?
Kako naredi� osnovno SEO op�mizacijo?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
celosten pregled ustvarjanja spletne 
strani,
podrobna razlaga, ki temelji na teoriji 
in praksi.

primerno za
Osebo, ki želi ustvari� lastno spletno 
stran.
Posameznika, ki želi svoje podjetje 
dvigni� na višji nivo. 
Nekoga, ki ga zanima učenje novih 
veščin. 

predavanje vodi
Tina cajnkar

Maksimalno 
20 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo
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Kako v Canvi narediti osnovno 
grafično podobo podjetja

Predavanje

Na tem predavanju se bodo udeleženci naučili, kako v Canvi ustvari� osnovno grafično podobo 
podjetja, ki jim bo omogočilo večjo prepoznavnost in konkurenčnost.

Canvo vsak mesec uporablja več kot 30 milijonov uporabnikov in je od ustanovitve omogočila izdelavo 
že več kot 3 milijarde designov.

- Canva 2020

Na predavanju bodo udeleženci spoznali odgovore na naslednja vprašanja:

Kaj je celostna grafična podoba (CGP) in zakaj je pomembna?
Kateri so sestavni elemen� CGPja?
Kateri so osnovni mediji, preko katerih se sporoča CGP?
Kaj je Canva?
Katere so osnovne funkcije v Canvi?
Kako ustvari� različne medije (poslovne kar�ce, letake, objave na družbenih omrežjih)?
Kako uporabi� obstoječe predloge in jih uskladi� z lastnim CGPjem?
Kako ustvari� nove grafične elemente?
Kako naloži� obstoječe grafične elemente?

kaj je vključeno
4 ure intenzivnega dela,
celosten pregled ustvarjanja spletne 
strani,
podrobna razlaga, ki temelji na teoriji 
in praksi.

primerno za
Osebo, ki ima podjetje in želi ustvari� 
lastno grafično podobo.
Posameznika, ki se želi poda� v 
podjetništvo in se zaveda pomena 
grafične podobe.
Nekoga, ki ga zanima učenje novih 
veščin. 

Maksimalno 
20 

udeležencevtrajanje 4hNa spletu ali v živo

predavanje vodi
Tina cajnkar
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statistika

O nas

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

65 delavnic o organizaciji dogodkov

12 delavnic o podjetništvu

38 delavnic o pripravi govorov

25 spletnih delavnic

45%

38%

18%

7%

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

O nas

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

13

Nika osnovno delavnico Zooma pripravi odlično strukturirano in zelo zabavno. Predstavi res uporabne 
ključne funkcije, katerih si sami ponavadi ne gremo pogledat. Opremi te z znanjem za super sledenje 
Zoom dogodkom ter pove tudi neprecenljive informacije za tiste, ki dogodke organiziramo. Primeri so 
res življenjski in ravno zato zelo jasni ter te dodobra nasmejijo. Hvala Niki in njeni tehnični pomočnici 
Anji za delavnico, ki le v enem popoldnevu zapolni nešteto lukenj v znanju!

  
- Katarina, vodja plesne šole Siente

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

Udeležba na delavnici o osnovah ZOOMa me je prijetno presenetila! Bala sem se da, bo zame ali preveč 
osnovna (saj zoom že poznam) ali pa dolgočasna. Ampak ta delavnica je vse prej kot to! Zabavali smo 
se cel čas. Vsak je lahko testiral vsak gumb posebej, delil svoj ekran, vprašal karkoli, itd. in moja 
pozornost je bila ves čas 100%. Nika je resnično izjemna! Nezanimive in zakomplicirane zadeve je iz več 
zornih kotov razložila, tako da zares razumeš in NE obupaš pri tem, da bi razumel. NORO DOBR!
- Nuša, podjetnica



predavatelji 

O nas

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). 

nIKA MOČNIK
Predavateljica

Opravljeni tečaji 

“Javno nastopanje” 
(Zavod DOBER STIK) 

“Train the trainer” 
(Zavod DOBER STIK) 

“eFacilitator: veščine spletne 
facilitacije” 

(Olos Ins�tute)

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)
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DOMEN BUKOVEC
Predavatelj

Opravljeni tečaji 

“Javno nastopanje” 
(Zavod DOBER STIK) 

“Train the trainer” 
(Zavod DOBER STIK) 

“eFacilitator: veščine spletne 
facilitacije” 

(Olos Ins�tute)

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. 

predavatelji 

O nas
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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. 

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.
 

tina cajnkar
Predavateljica

eventnika

O nas

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.
 

predavatelji 

O nas
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Za več informacij o ceni in specifikacijah same izvedbe, stopite v stik z nami.

nika@eventnika.si 041 921 635 
Nika Močnik


