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Priročnik Uporabniška navodila Microsoft PowerPoint 2013 je nastal v okviru programa 
Microsoft Student Partners (MSP) na Ekonomsko-poslovni fakulteti (EPF) Univerze v Mariboru. 
Študentje v okviru bolonjske univerzitetne usmeritve Elektronsko poslovanje in bolonjske 
magistrske usmeritve Management informatike in e-poslovanja aktivno sodelujejo v programu 
MSP in pripravljajo uporabniška navodila in delavnice za različne Microsoftove pripomočke. 
Več o delovanju MSP na EPF in obeh usmeritvah najdete na spletnem mestu  
http://e-poslovanje.epf.uni-mb.si.  
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1 Uvod 
PowerPoint je del zbirke programov "Office", ki združuje vrsto različnih programov za 
ustvarjanje dokumentov, preglednic in predstavitev ter upravljanje e-pošte. Omogoča 
multimedijske predstavitve (ki jo drugače imenujemo tudi diaprojekcija in jo bomo v 
nadaljevanju dokumenta tudi uporabljali) na diapozitivih, ki jih sami poljubno sestavimo. 

Izdelano diaprojekcijo si najlažje predstavljamo kot zaporedje diapozitivov, ki jih predvajamo 
med predavanjem oziroma predstavitvijo. Z njim lahko drugim jasno ter na interaktiven način 
prikažemo zamisli, poslovni projekt, izdelek, ali karkoli drugega.  

Uporabniška navodila Microsoft PowerPoint 2013 so namenjena tako začetnikom, kot tudi 
zahtevnejšim uporabnikom. Zajemajo šest glavnih poglavij, v katerih so natančneje opisani 
postopki za delo s programom. Uporabniška navodila vam pomagajo pri oblikovanju 
edinstvenih in privlačnih diaprojekcij ter diapozitivov ter zajemajo snov, ki je potrebna za 
pripravo osnovnih in tudi nekoliko zahtevnejših diaprojekcij. 
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2 Ustvarjanje in upravljanje 
diaprojekcij 

Kot pri drugih programih Office, lahko ustvarimo PowerPoint diaprojekcijo od začetka ali iz 
predloge. Pri oblikovanju diaprojekcije, lahko nadzorujemo njen izgled ne le z uporabo različnih 
tem in z oblikovanjem, temveč tudi s pomočjo matrice diapozitivov. Ustvarjenim diaprojekcijam  
dodelimo različne lastnosti in jih lahko pošljemo tudi po elektronski pošti. Prav tako jih lahko 
natisnemo v različnih oblikah.   

To poglavje zajema načine za ustvarjanje diaprojekcij, uporabljanje tem, ustvarjanje in 
spreminjanje matrice diapozitivov, in konfiguriranje lastnosti ter možnosti. 

2.1 Ustvarjanje diaprojekcij 
Ko ustvarjamo novo diaprojekcijo nam PowerPoint ponuja različne možnosti: 

 Ustvarjanje prazne diaprojekcije, ki vsebuje samo diapozitiv z naslovom in kateri nato 
lahko dodajamo najrazličnejše oblike diapozitivov. 

 Ustvarjanje diaprojekcije iz predloge. 
 Ustvarjanje diaprojekcije iz tekstovnega ali Word dokumenta. 

 

 

2.1.1 Ustvarjanje prazne diaprojekcije 

Zaženemo PowerPoint. Na začetnem zaslonu pritisnemo tipsko ESC ali kliknemo na ikono 
Prazna predstavitev. 
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2.1.2 Ustvarjanje diaprojekcije iz predloge 

1. Na začetnem zaslonu enkrat kliknemo želeno predlogo, izberemo želeno barvno shemo 
nato kliknemo gumb Ustvari. 

2. Na začetnem zaslonu dvakrat kliknemo na želeno temo in jo ustvarimo s privzeto 
barvno shemo. 

ALI 

1. V iskalno polje na začetnem zaslonu vnesemo vrsto predloge oziroma ključno besedo 
nato pritisnemo Enter.  

 

2. Želeno predlogo lahko dodamo na seznam s svojih predlog tako da kliknemo na gumb 
žebljiček. Želeno predlogo odpremo kot je zavedeno v točki 1. in 2.  

2.1.3 Ustvarjanje diaprojekcije iz tekstovnega dokumenta 

1. Ustvarimo tekstovni dokument z naslovi, ki bodo v PowerPoint diaprojekciji naslovi 
posameznih diapozitivov.  

2. Zaženemo PowerPoint.  
3. Kliknemo gumb Odpri.  
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4. Izberemo mesto kamor smo shranili tekstovno datoteko in kliknemo gumb Prebrskaj. 
5. Izberemo Vse datoteke.  

 

 
6. Poiščemo tekstovno datoteko ter kliknemo gumb Odpri. 
7. Naslovi v tekstovnem dokumentu so v PowerPoint diaprojekciji naslovi posameznih 

diapozitivov. 
 

2.1.4 Ustvarjanje diaprojekcije iz Word dokumenta 

1. Ustvarimo Word dokument, ki vsebuje naslove in vsebino, ki jo želimo imeti v 
PowerPoint diaprojekciji. 

2. Naslove označimo s slogom Naslov1, naslednjo stopnjo besedila s slogom Naslov2, še 
naslednjo stopnjo besedila s slogom Naslov3. 

3. Shranimo. 
4. Zaženemo PowerPoint. Kliknemo gumb Odpri. 
5. Izberemo mesto kamor smo shranili tekstovno datoteko in kliknemo gumb Prebrskaj. 
6. Izberemo Vse datoteke.  
7. Poiščemo Wordovo datoteko ter dvokliknemo nanjo, da ustvarimo PowerPoint 

diaprojekcijo. 
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ALI 

1. Da vstavimo nove diapozitive iz tekstovne datoteke v obstoječo PowerPoint 
diaprojekcijo, jo odpremo in naredimo sledeče:  

a. Na podoknu z diapozitivi se s miško postavimo na mesto kamor bomo vstavili 
nove diapozitive. 

 

 
 
 

2. Na zavihku Vstavljanje kliknemo gumb Nov diapozitiv in izberemo Diapozitivi iz 
orisa. 

3. Izberemo Vsi orisi ali Vse datoteke.  
4. Izberemo želeno tekstovno datoteko in kliknemo gumb Odpri. 
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2.2 Oblikovanje diapozitivov z uporabo Matrice 
diapozitiva 

Oblikovanja diaprojekcije se lahko lotimo na dva načina: 
 Z uporabo vnaprej pripravljenih tem. Pri tem imamo na razpolago uporabo različnih 

barvnih shem, slogov ozadja, pisav in učinkov. Vse našteto pa lahko tudi prilagodimo 
lastnim željam in potrebam. 

 Z uporabo matrice diapozitiva, pri čemer lahko sami upravljamo s postavitvijo 
elementov na diapozitivih in s tipi diapozitivov.  

2.2.1 Dodajanje teme  

1. Na zavihku Načrt, v Teme, kliknemo na želeno temo.  
2. Če je želena tema ni shranjena v galeriji tem, odpremo spustni meni in kliknemo Iskanje 

tem.  
3. Poiščemo želeno temo ter kliknemo Odpri. 

 

 

2.2.2 Urejanje teme 

Na zavihku Načrt, v Različice, kliknemo na želeno različico teme. 

ALI 

Na zavihku Načrt, v Različice, odpremo spustni meni in po želji urejamo barve, pisave, učinke 
ali sloge ozadja teme.   

2.2.3 Ustvarjanje prilagojene barvne sheme  

1. Dodamo barvno shemo, ki je blizu želeni barvni shemi. 
2. Na zavihku Načrt, v Različice, odpremo spustni meni in kliknemo Barve. Nato kliknemo 

Prilagodi barve.  
3. Odpre se okno Ustvarjanje novih barv tem, v katerem barve spremenimo po želji. 
4. Barvno shemo poimenujemo in kliknemo Shrani. 
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2.2.4 Ustvarjanje prilagojenega seta pisave 

1. Na zavihku Načrt, v Različice, odpremo spustni meni in kliknemo Pisave. Nato 
kliknemo Prilagodi pisave.  

2. Odpre se okno Ustvarjanje novih pisav tem, v katerem pisave besedil v naslovu in 
telesu diapozitivov spremenimo po želji. 

3. Shemo pisav poimenujemo in kliknemo Shrani. 

 

2.2.5 Shranjevanje prilagojene teme 

1. Ustvarimo temo z želenimi barvami, pisavami, učinki in ozadjem. 
2. Na zavihku Načrt, v skupini Teme, odpremo spustni meni in kliknemo Shrani trenutno 

temo. 
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2.2.6 Dodajanje postavitve diapozitiva 

1. Odpremo zavihek Ogled. 
2. Da dodamo postavitev posameznemu diapozitivu, diapozitive prikažemo v Navadnem 

pogledu ali v Razvrstilniku diapozitivov. 

 

ALI 

1. Da dodamo postavitev več diapozitivom, diapozitive prikažemo v Razvrstilniku 
diapozitivov in označimo želene diapozitive. 

2. Na zavihku Osnovno, v skupini Diapozitivi kliknemo gumb Postavitev in v spustnem 
meniju izberemo želeno postavitev. 
 

2.2.7 Ponastavitev diapozitivov na privzeto postavitev 

1. Izberemo diapozitiv ali diapozitive, ki jih želimo ponastaviti na privzeto postavitev 
2. Na zavihku Osnovno, v skupini Diapozitivi, kliknemo gumb Ponastavi. 

 

2.2.8 Prikaz zavihka Matrica diapozitiva  

Na zavihku Ogled, v skupini Pogledi matrice, kliknemo na gumb Matrica diapozitiva, da 
diapozitivi dobijo spodnjo ureditev. 
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2.2.9 Izklop zavihka Matrica diapozitiva 

Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Zapri, kliknemo na gumb Zaprti pogled matrice. 

2.2.10 Urejanje Matrice diapozitiva 

1. V Podoknu za krmarjenje izberemo matrico diapozitiva, ki jo želimo urejati. 
2. Da določimo elemente, ki jih bo urejala matrica diapozitiva: 

a. Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Postavitev matrice, kliknemo gumb 
Postavitev matrice. 

b. V oknu Postavite matrice obkljukamo elemente, ki jih hočemo urejati z matrico, 
nato kliknemo gumb V redu.  

 

3. Da vstavimo sliko na vse diapozitive: 
a. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Slike, kliknemo gumb Slike. 
b. V oknu Vstavi sliko, poiščemo mesto želene slike in kliknemo gumb Vstavi. 
c. Na diapozitivu z matrico oblikujemo in uredimo sliko, ki se pojavi na vseh 

diapozitivov. 

2.2.11 Dodajanje vsebine na postavitev 

1. Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Postavitev matrice, kliknemo gumb Vstavi 
označbo mesta. 

 

 

 

2. V spustnem meniju izberemo vsebino, ki jo želimo dodati. Izbiramo lahko med vsebino, 
besedilom, sliko, grafikoni, tabelo, SmartArt oblikami, mediji in spletno sliko.  

3. Na želenem mestu na diapozitivu narišemo kjer hočemo imeti vsebino. 
4. Z orodji na zavihku Orodja za risanje spreminjamo obliko, postavitev in ostale lastnosti 

dodane vsebine. 
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2.2.12 Urejanje ozadja 

1. Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Ozadje, kliknemo gumb Slogi ozadja. 
2. Izberemo želeno ozadje. 

 

 

 

ALI 

1. Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Ozadje, kliknemo gumb Slogi ozadja, 
izberemo Oblikovanje ozadja. 

2. V podoknu Oblikovanje ozadja lahko določimo polnilo, barvo in prosojnost. 

  

 

3. Kliknemo gumb Uporabi za vse, da oblikovano ozadje uporabimo na vseh diapozitivih. 
4. Da skrijemo grafiko matrice diapozitiva na želenem diapozitivu obkljukamo Skrij 

grafike v ozadju v podoknu Oblikovanje ozadja.   

2.2.13 Urejanje elementov glave in noge 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Besedilo, kliknemo gumb Glava in noga. 
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2. V oknu Glava in noga izberemo elemente, ki jih želimo prikazati. Nastavimo lahko 
datum in čas, številko diapozitiva in nogo diapozitiva. 

 

3. Če izberemo Datum in čas, lahko izbiramo med možnostjo samodejne posodobitve 
ali nespremenljivo možnostjo posodobitve. 

4. Da onemogočimo prikazovanje glave in noge na naslovnem diapozitivu, obkljukamo 
možnost Ne prikaži na naslovnem diapozitivu. 

5. Kliknemo gumb Uporabi ali Uporabi za vse. 

2.2.14 Urejanje diapozitiva neodvisno od matrice diapozitiva 

1. Izberemo želeni diapozitiv. 
2. Na zavihku Matrica diapozitiva, v skupini Postavitev matrice odkljukamo možnost 

Naslov in Noga. 

 

 

 

3. V skupini Postavitev matrice, kliknemo gumb Vstavi označbo mesta in dodamo 
želene elemente. 

2.2.15 Dodajanje postavitve k matrici diapozitiva 

Na zavihku Matrica diapozitiva, v meniju Uredi matrico, kliknemo gumb Vstavi postavitev. 
 
 

  



Uporabniška navodila: PowerPoint 2013

 

16 
 

2.2.16 Odstranjevanje postavitve/ev od matrice diapozitiva 

V podoknu za diapozitive označimo diapozitiv ali diapozitive, ki jih želimo izbrisati in pritisnemo 
tipko Delete ali na zavihku Matrica diapozitiva, v meniju Uredi matrico, kliknemo gumb 
Izbriši.  

  

2.3 Prilagoditev možnosti in pogledov 
V PowerPointu 2013 so nam informacije o diaprojekciji dostopne na zavihku Datoteka, v 
skupini Informacije. Tukaj lahko nastavimo nekaj osnovnih podatkov, vklopimo pa si lahko 
tudi podrobnejša pogleda informacij, to sta Dodatne lastnosti in Plošča z dokumenti. 

 Do lastnosti diaprojekcije dostopamo na zavihku Datoteka, in nato Informacije. 

 

 

Določene lastnosti lahko spreminjamo neposredno v Informacijah, za podrobnejše urejanje 
lastnosti pa uporabimo okno Predstavitev-lastnosti, ki jo odpremo tako, da kliknemo 

trikotnik  in izberemo Dodatne lastnosti. 
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2.3.1 Nastavitev in sprememba osnovnih lastnosti 

Na zavihku Datoteka, Informacije kliknemo želeno lastnost, da jo aktiviramo in jo nato 
spremenimo.  

2.3.2 Prikaz Plošče z dokumenti 

Na zavihku Datoteka, Informacije, kliknemo gumb Lastnosti in izberemo Prikaži ploščo z 
dokumenti. Lastnosti, ki jih lahko urejamo se nahajajo na zavihkih Povzetek in Po meri. 
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2.3.3 Prikaz okna Lastnosti 

Na zavihku Datoteka, Informacije, kliknemo gumb Lastnosti in izberemo Dodatne lastnosti. 

2.3.4 Velikost diapozitiva 

1. Na zavihku Načrt, v skupini Prilagodi, kliknemo gumb Velikost diapozitiva in nato 
Velikost diapozitiva po meri… 

2. V oknu Velikost diapozitiva: 
a. V spustnem meniju izberemo želeno velikost (standardno ali širokozaslonsko) 

ALI 

b. V spustnem meniju izberemo Velikost diapozitivov po meri…  
c. V oknu Velikost diapozitiva izberemo želeno velikost ali pa jo po želji 

nastavimo. 
d. Kliknemo gumb V redu. 

2.3.5 Določitev usmeritve diapozitiva, opomb, izročkov in orisov 

1. Na zavihku Načrt, v skupini Prilagodi, kliknemo gumb Velikost diapozitiva ter nato 
Velikost diapozitiva po meri… 

2. V oknu Velikost diapozitiva lahko nato izbiramo med ležečo ali pokončno 
usmerjenostjo diapozitivov ter med ležečo ali pokončno usmerjenostjo opomb, 
izločkov in orisov. 
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2.3.6 Prikaz različnih pogledov diapozitiva 

PowerPoint nam omogoča več vrst pogledov: 

 Navaden pogled 
 Orisni pogled 
 Pogled Razvrstilnik diapozitivov  
 Pogled Stran opomb 
 Pogled za branje 
 Diaprojekcija 

 

Na zavihku Ogled, v skupini Pogledi predstavitve, kliknemo gumb Navaden, Orisni pogled, 
Razvrstilnik diapozitivov, Stran opomb ali Pogled za branje. 

ALI 

V desnem kotu statusne vrstice kliknemo gumb Navaden, Razvrstilnik diapozitivov ali 
Pogled za branje. 

2.3.7 Prikaz diapozitiva v sivini 

Na zavihku Ogled, v skupini Barvno/sivine, kliknemo gumb Sivine. 

2.4 Priprava diapozitivov za tiskanje ali shranjevanje 
PowerPoint nam omogoča, da svojo diaprojekcijo natisnemo na najrazličnejše načine. Tiskamo 
lahko vse diapozitive, samo določene diapozitive, diapozitiv na katerem se trenutno nahajamo 
ali pa natisnemo določen obseg diapozitiv.  Izbiramo lahko med tiskanjem diapozitivov, 
opomb, orisov in izročkov. Prav tako lahko nastavimo koliko diapozitivov želimo natisniti na 
eni strani. 
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2.4.1 Tiskanje izbranega dela diapozitiva 

Na zavihku Datoteka, Natisni, v skupini Nastavitve lahko izbiramo med naslednjimi 
možnostmi: 

o Natisni vse diapozitive  
o Natisni izbor – natisnemo samo posamezne diapozitive, ki smo jih predhodno 

določili. 
o Natisni trenutni diapozitiv – natisnemo samo diapozitiv na katerem se 

trenutno nahajamo. 
o Obseg po meri – natisnemo samo določen obseg diapozitivov. 
o Kliknemo gumb Natisni. 

 

 

 

 

2.4.2 Tiskanje opomb 

Na zavihku Datoteka, Natisni, v skupini Nastavitve izberemo Strani opomb. Po želji uredimo 
ostale nastavitve in kliknemo gumb Natisni. 

2.4.3 Tiskanje orisov 

Na zavihku Datoteka, Natisni, v skupini Nastavitve izberemo Oris. Po želji uredimo ostale 
nastavitve in kliknemo gumb Natisni. 
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2.4.4 Tiskanje izročkov 

1. Na zavihku Datoteka, Natisni, v skupini Nastavitve odpremo spustni meni in v galeriji 
Izročki izberemo želenega (na voljo so naslednje možnosti: 1 diapozitiv, 2 diapozitiva, 
3 diapozitivi, 4 diapozitivi vodoravno, 6 diapozitivov vodoravno, 9 diapozitivov 
vodoravno, 4 diapozitivi navpično, 6 diapozitivov navpično, 9 diapozitivov navpično).  

2. Po želji uredimo ostale nastavitve in kliknemo gumb Natisni. 

2.4.5 Preverjanje funkcij, ki jih starejše različice PowerPointa ne 
podpirajo  

1. Na zavihku Datoteka, Informacije, kliknemo gumb Preveri, ali je prišlo do težav, nato 
izberemo Preveri združljivost.  

2. Odpre se okno Preverjevalnik združljivosti za Microsoft PowerPoint, ki nam sporoči, 
če se v naši diaprojekciji nahajajo funkcije, ki niso podprte v starejših verzijah 
PowerPointa. 

2.4.6 Vzdrževanje združljivosti s prejšnjimi različicami 
PowerPointa 

Ko shranjujemo diaprojekcijo izberemo želeno prejšnjo različico PowerPoint datoteke. 

2.4.7  Priprava diaprojekcije na prenos na drug računalnik 

1. Na zavihku Datoteka, Izvozi, izberemo Paket predstavitve za CD, nato kliknemo 
gumb Paket za CD. 

2. V oknu Paket za CD navedemo Ime CD-ja, nato kliknemo gumb Možnosti. 
3. V oknu Možnosti lahko naredimo eno izmed spodnjih opravil, nato kliknemo gumb V 

redu: 
o Izberemo možnost vključitve povezanih datotek ter vdelane pisave TrueType. 
o Določimo geslo. 
o Pregledamo diaprojekcije z iskanjem neprimernih ali zasebnih podatkov. 
o Kliknemo V redu. 

4. Vstavimo prazen CD in kliknemo na gumb Kopiranje na CD. 

ALI 

1. Na zavihku Datoteka, Izvozi, izberemo Paket predstavitve za CD, nato kliknemo 
gumb Paket za CD. 

2. V oknu Paket za CD kliknemo gumb Kopiraj v mapo. V oknu Kopiraj v mapo nato 
določimo ime mape in mesto ter kliknemo gumb V redu. 

3. Če želimo v vključiti povezane datoteke kliknemo Da. 
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2.4.8 Ustvarjanje diaprojekcije kot videoposnetka 

1. Na zavihku Datoteka, Izvozi kliknemo gumb Ustvari videoposnetek 
2. V skupini Ustvari videoposnetek, izberemo v prvem spustnem meniju Internet in 

DVD 
3. Če smo posneli čase in glasovne posnetke lahko v drugem spustnem meniju izbiramo 

med Ne uporabi tempiranj in glasovnih posnetkov ali Uporabi posnete čase in 
glasovne posnetke. V istem meniju lahko izberemo Snemanje časov in glasovnih 
posnetkov ali Predogled časov in glasovnih posnetkov.  

4. Če izberemo možnost Ne uporabi tempiranj in glasovnih posnetkov, moramo 
določiti tudi število sekund na posameznem diapozitivu. 

5. Kliknemo gumb Ustvari videoposnetek.  
6. V oknu Shrani kot poiščemo mapo kamor bomo shranili videoposnetek, določimo ime 

ter vrsto datoteke in kliknemo gumb Shrani. 

2.4.9 Deljenje diaprojekcije z Office Presentation Services 

1. Na zavihku Datoteka, Skupna raba, kliknemo Predstavi v spletu. 
2. Če hočemo omogočiti gledalcem prenos diaprojekcije v oknu Predstavi v spletu 

obkljukamo to možnost. 
3. Kliknemo gumb Predstavi v spletu. 
4. Ko je storitev opravljena hiperpovezavo kopiramo ali pa jo preko elektronske pošte 

posredujemo gledalcem. 
5. Kliknemo gumb Začni predstavitev. 
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2.5 Razporeditev in predstavitev diaprojekcije 
V poglavju bomo spoznali kako izdelati diaprojekcijo po meri, jo deliti, snemati čas, ki ga 
potrebujemo za celotno diaprojekcijo, kako se premikati med diapozitivi in katere pripomočke 
lahko uporabljamo pri samem nastopu.  

2.5.1 Izdelava diaprojekcije po meri 

1. Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Začni diaprojekcijo, kliknemo gumb 
Diaprojekcija po meri in izberemo Diaprojekcije po meri. 

 

2. V oknu Diaprojekcije po meri kliknemo gumb Nova. 
3. V oknu Določitev diaprojekcije po meri vtipkamo ime diaprojekcije v polje Ime 

diaprojekcije. 
4. V skupini Diapozitivi v predstavitvi, obkljukamo diapozitive, ki jih želimo vključiti in 

kliknemo gumb Dodaj. 
5. V skupini Diapozitivi v diaprojekciji po meri izberemo želeni diapozitiv, ki ga želimo 

premakniti in ga s puščicami premikamo gor/dol. 
6. Ko končamo z urejanjem kliknemo gumb V redu.  
7. V oknu Diaprojekcije po meri kliknemo gumb Zapri, da se vrnemo na diapozitiv ali 

gumb Pokaži, da zaženemo diaprojekcijo. 

2.5.2 Priprava diaprojekcije za deljenje 

1. Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Priprava, kliknemo gumb Pripravi diaprojekcijo. 
2. V oknu Priprava diaprojekcije naredimo sledeča opravila in kliknemo gumb V redu: 

o  Obkljukamo vrsto diaprojekcije 
o V skupini Možnosti diaprojekcije izberemo možnosti, ki jih želimo uporabljati, 

določimo lahko tudi barvo peresa in barvo laserskega kazalnika. 
o V skupini Pokaži diapozitive določimo, ali želimo pokazati vse diapozitive, 

samo določene ali diapozitive, ki smo jih predhodno že uredili v diaprojekciji po 
meri. 

o V skupini Premikanje med diapozitivi določimo način s katerim bomo 
preklapljali med diapozitivi (ročno ali z uporabo časov). 

o Če diaprojekcijo prikazujemo na primarnem monitorju, v skupini Več 
monitorjev izberemo to možnost ter določimo ločljivost diaprojekcije. 

o Če želimo prikazati opombe predstavitelja na enem zaslonu in diaprojekcijo na 
drugem zaslonu, obkljukamo možnost Pokaži pogled predstavitelja. 
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2.5.3 Zagon diaprojekcije po meri 

Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Začni diaprojekcijo, kliknemo gumb Diaprojekcija po 
meri, nato izberemo diaprojekcijo, ki jo želimo zagnati. 

ALI 

V orodni vrstici spodaj desno kliknemo na gumb Diaprojekcije. 

2.5.4 Premikanje med diapozitivi 

Da se premaknemo na naslednji diapozitiv naredimo eno od sledečih opravil: 
 Kliknemo na obstoječi diapozitiv. 
 Izvedemo desni klik na obstoječi diapozitiv, nato kliknemo Naslednji. 
 v navigacijski vrstici kliknemo puščico za naprej. 
 na tipkovnici pritisnemo tipko N, Enter, Page Down, puščico desno, puščico dol, ali 

preslednico.  

Da se premaknemo na prejšnji diapozitiv naredimo eno od sledečih opravil: 
 Izvedemo desni klik na obstoječi diapozitiv, nato kliknemo Prejšnji. 
 V navigacijski vrstici kliknemo puščico za nazaj. 
 na tipkovnici pritisnemo tipko P, Page Up, puščico levo, puščico gor, ali tipko 

Backspace.  

Da se premaknemo na določeni diapozitiv naredimo eno od sledečih opravil: 
 Na tipkovnici pritisnemo številko diapozitiva, nato pritisnemo tipko Enter. 
 V navigacijski vrstici kliknemo gumb Prikaži vse diapozitive in izberemo želeni 

diapozitiv. 
 Da se vrnemo na začetek diaprojekcije pritisnemo oba miškina gumba ter ju držimo za 

2 sekundi. 

2.5.5 Snemanje časa diaprojekcije 

1. Prikažemo prvi diapozitiv 
2. Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Priprava, kliknemo gumb Vadi čas predstavitve.  

 

3. Ko se diaprojekcija konča nas PowerPoint obvesti, da lahko čas diaprojekcije shranimo. 
Če to želimo kliknemo Da. 
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2.5.6 Izvedba diaprojekcije na enem zaslonu in uporaba pogleda 
predstavitelja na drugem  

1. Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Priprava, kliknemo gumb Pripravi diaprojekcijo. 
2. V skupini Več monitorjev izberemo zaslon, na katerem želimo diaprojekcijo predvajati 

gledalcem. 
3. Obkljukamo možnost Prikaži pogled predstavitelja. 
4. Kliknemo gumb V redu. 
5. Preklopimo na pogled Diaprojekcije.  

ALI 

1. Na zavihku Diaprojekcija, v skupini Monitorji, izberemo zaslon, na katerem želimo 
diaprojekcijo predvajati gledalcem. 

2. Obkljukamo možnost Uporabi pogled predstavitelja. 
3. Preklopimo na pogled Diaprojekcije.  

 

2.5.7 Uporaba peresa, označevalnika ali laserskega kazalnika 

1. Da spremenimo Laserski kazalnik v Pero, pritisnemo Ctrl+P. 
2. Da spremenimo Laserski kazalnik v Puščico pritisnemo Ctrl+A. 

ALI 

Izvedemo desni klik na diapozitivu in pri Možnosti kazalca izberemo med Laserskim 
kazalnikom, Perom ali Označevalnikom. 
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3 Vstavljanje in oblikovanje 
diapozitivov 

V sledečem poglavju si bomo pogledali kako dodajati, brisati in skrivati diapozitive, kako 
oblikovati ozadje ter kako dodajati, oblikovati in urejati oblike.  Pogledali bomo kako ustvarimo 
odseke v diaprojekciji in kako jih premikamo med diapozitivih. 

3.1 Vstavljanje in urejanje diapozitivov 
V diaprojekcijo lahko vstavimo različne vrste diapozitivov. Različne teme diaprojekcij nam 
ponujajo različen nabor diapozitivov. 

3.1.1 Dodajanje diapozitivov 

1. V Navadnem pogledu ali v pogledu Razvrstilnik diapozitivov, kliknemo diapozitiv 
za katerim hočemo dodati novi diapozitiv. 

2. Na zavihku Osnovno v skupini Diapozitivi naredimo naslednje: 
o Če želimo dodati diapozitiv s specifično 

postavitvijo elementov, kliknemo na puščico 
pri gumbu Nov diapozitiv, da se prikaže 
spustni meni iz katerega izberemo želeni 
diapozitiv 

o Če želimo dodati nov diapozitiv z obstoječo 
postavitvijo elementov kliknemo gumb Nov 
diapozitiv. 

o Če želimo dodati nov diapozitiv, ki bo 
identičen diapozitivu ki se nahaja pred njim, 
kliknemo puščico pri gumbu Nov diapozitiv 
in izberemo Podvojevanje izbranih 
diapozitivov. 

ALI 

Izvedemo desni klik na diapozitiv nato naredimo eno izmed naslednjih opravil: 

o Če hočemo dodati nov diapozitiv izberemo Nov diapozitiv 
o Če želimo dodati nov diapozitiv, ki bo identičen prejšnjemu izberemo Dvojnik 

diapozitiva. 
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3.1.2 Brisanje diapozitivov 

Izvedemo desni klik na izbrani diapozitiv ali več diapozitivov nato izberemo Izbriši diapozitiv. 

3.1.3 Skrivanje diapozitivov 

Izvedemo desni klik na izbrani diapozitiv ali več diapozitivov nato izberemo Skrij diapozitiv. 

 

3.2 Oblikovanje ozadja 
PowerPoint nam omogoča, da oblikujemo ozadje diapozitivov po lastnih željah. Določimo 
lahko barvo ozadja, vstavimo sliko kot ozadje ali pa izberemo med različnimi teksturami ozadja. 
Vse to urejamo v oknu Oblikovanje ozadja. 

 

 

 

Na razpolago so nam različne teksture
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3.2.1 Prikaz okna za oblikovanje ozadja  

Na zavihku Načrt, v skupini Prilagodi kliknemo na gumb Oblikuj ozadje. 

3.2.2 Urejanje ozadja diapozitivov 

1. V oknu Oblikuj ozadje lahko naredimo:  
o Izberemo Enobarvno polnilo in mu določimo Barvo ter Prosojnost 
o Izberemo Polnilo s prelivom in mu določimo Vrsto, Smer, Kot, Ustavitve 

preliva, Barvo, Položaj, Prosojnost ter Svetlost. 
o Izberemo Polnilo s sliko ali teksturo ter vstavimo sliko iz Datoteke na našem 

računalniku ali s Spleta.  Po potrebi določimo Prosojnost, Odmik od osi, 
Prilagoditev velikosti osi ter Poravnavo. 

o Izberemo Polnilo z vzorcem ter izberemo Vzorec, barvo Ospredja vzorca ter 
barvo Ozadja vzorca. 
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3.3 Vstavljanje in urejanje oblik 
Na diapozitive lahko vstavljamo najrazličnejše oblike, jih urejamo, spreminjamo ter jim 
dodajamo besedilo. Omogočeno nam je tudi kopiranje oblikovanja med oblikami. 

 

3.3.1 Vstavljanje oblik 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Ilustracije kliknemo gumb Oblike. 

 

2. Odpre se spustni meni z galerijo oblik. 
3. Kliknemo na želeno obliko nato naredimo eno izmed sledečih opravil: 

o Kliknemo na diapozitiv, da vstavimo obliko v njeni privzeti velikosti. 
o Z miško potegnemo po diapozitivu, da obliko dobimo v želeni velikost. 
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3.3.2 Urejanje oblik 

1. Kliknemo na obliko, ki jo želimo urediti. Če želimo naenkrat urediti več oblik pritisnemo 
ter med klikanjem na oblike držimo tipko Ctrl. 

2. Na zavihku Orodja za risanje v skupini Slogi oblik kliknemo lahko naredimo: 
o Če želimo dodati ali spremeniti barvo polnila, kliknemo na Polnilo oblike in 

izberemo želeno barvo. Če ne želimo polnila izberemo Brez polnila 
o Če ne želimo barvo, ki se ne nahaja med standardnimi barvamo izberemo Več 

barv polnila. Na zavihku Standardno lahko izberemo barvo, ali pa jo na zavihku 
Po meri sami določimo. 

o Če želimo obliki dodati prosojnost kliknemo Več barv polnila in na zavihku Po 
meri določimo prosojnost. 

o Da obliki dodamo sliko kliknemo Slika v spustnem meniju. V oknu Vstavljanje 
slike izberemo lokacijo kjer se slika nahaja. 

o Da obliki dodamo prehajanje kliknemo Prehajanje v spustnem meniju ter 
izberemo želeno. Če v galeriji prehajanja ni želenega izberemo na Več 
prehajanj, da se nam v oknu Oblikovanje oblike prikaže več izbire.  

o Da obliki dodamo teksturo kliknemo Tekstura v spustnem meniju ter izberemo 
želeno. Če v galeriji teksture ni želenega izberemo na Več tekstur, da se nam v 
oknu Oblikovanje oblike prikaže več izbire. 

3. V skupini Slogi oblik kliknemo na Oris oblike in s kapalko določimo barve, določimo 
pa lahko tudi slog črte in debelino črte.  

4. V skupini Slogi oblik kliknemo na Učinke oblike. Za slog oblike lahko izbiramo med 
Senco, Odsevom, Žarenjem, Mehkimi robovi, Poševnostjo ali Rotacijo. 

 

3.3.3 Dodajanje besedila obliki 

1. Izberemo želeno obliko ter nanjo napišemo besedilo 
2. Na zavihku Orodja za risanje v skupini Slogi Word Art kliknemo slog, ki ga želimo. 
3. Da po želji oblikujemo določen slog kliknemo Polnilo besedila, Oris besedila ter 

Besedilni učinki. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava, izberemo vrsto pisave, velikost črk ipd.  
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3.3.4 Kopiranje oblikovanja med oblikami 

1. Kliknemo obliko, katere oblikovanje hočemo kopirati. 
2. Na zavihku Osnovno, v skupini Odložišče, enkrat kliknemo gumb Preslikovalnik oblik 

(čopič), nato kliknemo obliko na katero želimo prenesti oblikovanje. 

ALI 

1. Dvokliknemo na gumb Preslikovalnik oblik v skupini Odložišče, na zavihku Osnovno, 
nato enkrat kliknemo na obliko s katere želimo kopirati oblikovanje in nato enkrat 
kliknemo na obliko na katero želimo kopirati oblikovanje. 

2. Kliknemo Preslikovalnik oblik, da ga izklopimo ali pritisnemo tipko Esc. 

3.3.5 Dodajanje lastnosti oblike vsem nadaljnjim oblikam aktivne 
diaprojekcije 

Izvedemo desni klik na želeno obliko, nato izberemo Nastavi kot privzeto obliko. 
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3.4 Razvrščanje in združevanje oblik in diapozitivov 
V podpoglavju bomo prikazali in odstrani ravnilo, mrežne črte in smernice ter podokno izbora. 
Pogledali bomo tudi kako združujemo in usklajujemo posamezne oblike, jim spreminjamo 
vrstni red ter jih razdružujemo. Spoznali bomo tudi načine ustvarjanja odsekov diaprojekcije 
ter delo z njimi. 

PowerPoint 2013 nam na različne načine pomaga pri razvrščanju vsebine na diapozitivih: 
 Z uporabo horizontalnega in vertikalnega ravnila, ki merita razdaljo od središča 

diapozitiva. 
 Z uporabo mrežnih črt, ki so v pomoč pri razporejanju različnih objektov na diapozitivih. 
 Z uporabo vodil. 

Privzete nastavitve mrežnih črt in vodil nastavimo v oknu Mreža in vodila, kjer jih lahko 
spremenimo in jih nastavimo za privzeta. 

 

 
 
 

 

 

 

  

Horizontalno ravnilo

Vertikalno  
ravnilo 

Mrežne črte

Vodila 
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3.4.1 Prikaz in odstranitev ravnila 

Na zavihku Ogled, v skupini Prikaži obkljukamo (da prikažemo) ali odkljukamo (da 
odstranimo) Ravnilo. 

 

ALI 

Pritisnemo tipke Shift+Alt+F9. 

3.4.2 Prikaz in odstranitev mrežnih črt 

Na zavihku Ogled, v skupini Prikaži obkljukamo (da prikažemo) ali odkljukamo (da 
odstranimo) Mrežne črte. 

 

ALI 

Pritisnemo tipke Shift+F9. 

3.4.3 Upravljanje mrežnih črt in smernic 

1. Na zavihku Ogled, v skupini Prikaži kliknemo na ikono skrajno desno spodaj, da 
odpremo okno Mreža in vodila.  

 

2. Obkljukamo tiste lastnosti, ki jih želimo vklopiti in kliknemo gumb V redu. 
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3.4.4 Prikaz Podokna izbora 

Na zavihku Osnovno, v skupini Urejanje, kliknemo gumb Izberi in nato Podokno izbora … 

 

3.4.5 Usklajevanje oblik 

1. Izberemo dve ali več oblik, za katere želimo, da se uskladijo. 
2. Na zavihku Orodja za risanje, v skupini Razporedi, kliknemo gumb Poravnaj in 

izberemo med danimi možnostmi. 

3.4.6 Razvrščenje oblik po diapozitivu 

1. Izberemo tri ali več oblik, ki jih želimo razvrstiti. 
2. Na zavihku Orodja za risanje, v skupini Razporedi, kliknemo gumb Poravnaj in 

izberemo Razporedi navpično ali Razporedi vodoravno. 

3.4.7 Združevanje oblik 

1. Izberemo dve ali več oblik, ki jih hočemo združiti. 
2. Na zavihku Orodja za risanje, v skupini Razporedi, kliknemo gumb Skupina in 

izberemo Združi. 

3.4.8 Razdruževanje oblik 

1. Aktiviramo skupino oblik. 
2. Na zavihku Orodja za risanje, v skupini Razporedi, kliknemo gumb Skupina in 

izberemo Razdruži.  
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3.4.9 Spreminjanje vrstnega reda oblik 

1. Izberemo eno ali več oblik, ki jih želimo premakniti. 
2. Izvedemo desni klik, nato lahko naredimo: 

o Izberemo možnost Postavi v ospredje in nato Postavi v ospredje, da oblika 
prikazana prva po vrsti. 

o Izberemo možnost Postavi v ospredje in nato Postavi naprej, da obliko 
prestavimo za eno pozicijo naprej. 

o Izberemo možnost Pošlji v ozadje in nato Pošlji v ozadje, da je oblika 
prikazana zadnja po vrsti. 

o Izberemo možnost Pošlji v ozadje in nato Pošlji nazaj, da obliko postavimo za 
eno pozicijo nazaj. 

ALI 

V oknu Podokno izbora … kliknemo gumb Bring Forward ali gumb Move Backward. 
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3.5 Upravljanje odsekov diaprojekcije 
Z daljšo diaprojekcijo lažje opravljamo, če jo razdelimo na odseke. V navadnem pogledu in v 
razvrstilniku diapozitivov so odseki označeni z naslovom, ki se prikaže nad prvim 
diapozitivom posameznega odseka. V drugih pogledih se naslovi odsekov na prikazujejo. 
Odseke lahko poimenujemo in jih premikamo po diaprojekciji. 

 

Odseki v navadnem pogledu 

 

Odseki v pogledu razvrstilnik diapozitivov 
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3.5.1 Ustvarjanje odseka diaprojekcije 

1. V Navadnem pogledu, se v Podoknu diapozitivov postavimo nad prvi diapozitiv 
novega odseka. 

2. Izvedemo desni klik in nato Dodaj odsek. 

ALI 

1. V pogledu Razvrstilnik diapozitivov, se v Podoknu diapozitivov postavimo levo od 
prvega diapozitiva novega odseka. 

2. Izvedemo desni klik in nato Dodaj odsek. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Diapozitivi kliknemo na gumb Odsek in izberemo Dodaj nov 
odsek. 

3.5.2 Preimenovanje odseka diaprojekcije 

Na zavihku Osnovno, v skupini Diapozitivi kliknemo na gumb Odsek in izberemo Preimenuj 
odsek. 

ALI 

V oknu Podokno diapozitivov izvedemo desni klik na naslov odseka in izberemo Preimenuj 
odsek. 

3.5.3 Premikanje odsekov po diaprojekciji 

1. V Navadnem pogledu, v pogledu Razvrstilnik diapozitivov ali v Orisnem pogledu 
izberemo odsek, ki ga želimo premakniti. 

2. Odsek potegnemo na novo lokacijo ali pa ga izrežemo in prilepimo na novi lokaciji. 
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4 Oblikovanje vsebine 
diapozitivov 

V tem poglavju se bomo ukvarjali z vsebino diapozitivov. Pogledali si bomo kako oblikovati 
besedilo, na kakšen način lahko vstavimo tabele, grafikone, slike, grafike SmartArt, zvočne 
posnetke in videe ter kako jih lahko oblikujemo, da je naša diaprojekcija čim bolj zanimiva.  

4.1 Vstavljanje in oblikovanje besedil 
Besedilu na diapozitivih lahko določimo: 

 Postavitev – besedilo se lahko nahaja na levi oziroma desni strani diapozitive ali na 
sredini. Obenem lahko besedilo poravnamo tudi na vrh, na dno ali na sredino 
diapozitiva. 

 Velikost znakov – izbiramo lahko med različnimi velikostmi znakov. Določimo lahko, 
da se celo besedilo prikaže v velikih ali malih tiskanih črkah. Nastavimo lahko, da se 
celotno besedilo prikaže kot povedi. 

 Razmik med znaki – nastavimo lahko razmik med posameznimi znaki besedila. 
 Razmik med odstavki – nastavimo lahko razmik med posameznimi odstavki besedila. 
 Barvo – besedilu lahko barvo dodamo iz obstoječe barvne sheme ali pa jo sami 

ustvarimo.  
 Usmerjenost – besedilo lahko zasukamo za 90 ali 270 stopinj ali pa ga naložimo. 
 Slog in učinke – izbiramo lahko med osnovnimi slogi besedila, kot je krepko ali ležeče 

besedilo oziroma posežemo po bolj dramatičnih učinkih besedila kot je senčenje ali 
žarenje besedila. 

4.1.1 Prestavitev vrstice besedila na nižjo raven 

Kliknemo levo od vrstice besedila nato pritisnemo tipko Tab. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb Povečaj raven seznama. 
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4.1.2 Prestavitev vrstice besedila na višjo raven 

Kliknemo levo od vrstice besedila nato pritisnemo tipki Shift+Tab. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb Zmanjšaj raven seznama. 

 

4.1.3 Sprememba sloga pisave izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava ali v Mini orodni vrstici izberemo želeni slog pisave. 

4.1.4 Sprememba velikosti pisave izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava ali v Mini orodni vrstici kliknemo gumb Povečaj 
velikost pisave, da povečamo črke ali Zmanjšaj velikost pisave, da pomanjšamo črke. 

 

Če želimo pisavi velikost nastaviti na določeno številko, na zavihku Osnovno, v skupini Pisava 
ali v Mini orodni vrstici izberemo število ki ga želimo. 

Da spremenimo male črke v velike črke in obratno to naredimo na zavihku Osnovno, v skupini 
Pisava v spustnem meniju Spremeni velike/male črke. 

 

4.1.5 Sprememba barve pisave izbranega besedila 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava ali v Mini orodni vrstici kliknemo želeno barvo 
v barvni paleti. 

2. Če v barvni paleti ne najdemo želene barve jo prikažemo, nato kliknemo Več barv… Na 
zavihku Standardno ali na zavihku Po meri izberemo barvo. 
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4.1.6 Sprememba razmikov v izbranem besedilu 

Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava kliknemo gumb Razmik znakov in izberemo med 
možnostmi Zelo tesno, Tesno, Navadno, Ohlapno, Zelo ohlapno ali Več presledka…, če 
želimo dodatne nastavitve. 

ALI 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Pisava kliknemo gumb Razmik znakov in izberemo 
Več presledka…, če želimo dodatne nastavitve. 

2. V oknu Pisava, na zavihku Razmik med znaki, v spustnem meniju lahko izbiramo med 
možnostmi Navaden, Razširjen, Stisnjen. 

3. Vtipkamo želeno dolžino razmika 
4. Kliknemo gumb V redu. 

4.1.7 Sprememba postavitve izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek ali v Mini orodni vrstici kliknemo želeno postavitev 
(Leva poravnava, Center, Desna poravnava, Obojestranska poravnava). 

 

ALI 

Pritisnemo tipki Ctrl+L za levo poravnavo, Ctrl+E za center, Ctrl+R za desno poravnavo ali 
Ctrl+J za obojestransko poravnavo. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb Poravnaj besedilo in izberemo 
želeno postavitev. 
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4.1.8 Sprememba zamika izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek ali v Mini orodni vrstici kliknemo gumb Povečaj 
raven seznama ali Zmanjšaj raven seznama. 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb skrajno desno spodaj, da odpremo 
okno Odstavek. 

1. V oknu Odstavek, v skupini Zamikanje, spremenimo nastavitve Pred besedilom 
2. Kliknemo gumb V redu. 

4.1.9 Sprememba razmika med vrsticami izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb Razmik vrstic, nato izberemo želeni 
razmik.  

 

ALI 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb skrajno desno spodaj, da odpremo 
okno Odstavek. 

1. V oknu Odstavek, v skupini Razmik, spremenimo nastavitve Pred ali Za, ali Razmik 
med vrsticami. 

2. Kliknemo gumb V redu. 

4.1.10 Sprememba smeri izbranega besedila  

Kliknemo kjerkoli v območju besedila, nato na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo 
gumb Smer besedila in izberemo med možnostmi Vodoravno, Zasuk celotnega besedila za 
90 stopinj, Zasuk celotnega besedila za 270 stopinj ali Naloženo. 

4.1.11 Kopiranje oblikovanja izbranega besedila 

1. Označimo želeno besedilo. 
2. Na zavihku Osnovno, v skupini Odložišče ali v Mini orodni vrstici enkrat kliknemo 

gumb Preslikovalnik oblik. 
3. Kliknemo na besedilo na katerega hočemo kopirati oblikovanje. 
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4.1.12 Večkratno kopiranje oblikovanja izbranega besedila 

1. Označeno imam izbrano besedilo. 
2. Na zavihku Osnovno, v skupini Odložišče ali v Mini orodni vrstici dvakrat kliknemo 

gumb Preslikovalnik oblik. 

 

3. Kliknemo na besedilo na katerega hočemo kopirati oblikovanje. 
4. Ko končamo kliknemo gumb Preslikovalnik oblik, da ga deaktiviramo. 

4.1.13 Odstranitev oblikovanja izbranega besedila 

Na zavihku Osnovno, v skupini Pisave kliknemo gumb Počisti celotno oblikovanje. 

ALI 

Kliknemo tipki Ctrl+Preslednica. 
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4.2 Vstavljanje in oblikovanje WordArt oblik 
WordArt nam omogoča, da besedilu dodamo različne učinke. Mednje štejemo oris in polnilo 
besedila, sence, odseve, žarjenje in tridimenzionalno vrtenje. Obenem pa lahko izbiramo med 
vnaprej pripravljenimi WordArt oblikami, ki so nam v PowerPointu že na voljo. 

 

4.2.1 Ustvarjanje WordArt oblike 

Na zavihku Vstavljanje, v skupini Besedilo kliknemo gumb WordArt, nato izberemo želeno 
obliko. 

4.2.2 Oblikovanje ozadja WordArt oblike 

Na zavihku Orodja za risanje lahko: 

V skupini Slogi oblik, v WordArt galeriji izberemo slog, ki ga želimo. 

 

ALI 

V skupini Slogi oblik v galerijah Polnilo oblike, Oris oblike in Učinki oblike izberemo želene 
nastavitve. 

4.2.3 Oblikovanje besedila WordArt oblike 

Na zavihku Orodja za risanje lahko: 

V skupini Slogi WordArt, v WordArt galeriji izberemo slog, ki ga želimo. 

 

ALI 

V skupini Slogi WordArt v galerijah Polnilo besedila, Oris besedila in Besedilni učinki 
izberemo želene nastavitve 
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4.3 Vstavljanje in oblikovanje  seznamov 
Večina diaprojekcij vsebuje besedilo, ki je urejeno v sezname. Seznam lahko razčlenimo vse do 
devete stopnje, po osnovni nastavitvi pa s pisanjem vedno začnemo na prvi, najvišji stopnji 
seznama. Oznake na posameznih stopnjah se med seboj razlikujejo. Za oznake seznama lahko 
uporabimo najrazličnejše simbole, ali pa izbiramo med številkami in črkami.  

     

Vrste oznak seznamov 

4.3.1 Oblikovanje besedila v stolpce 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo gumb Stolpci, iz izberemo med 
možnostmi En stolpec, Dva stolpca, Trije stolpci. 

ALI 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo gumb Stolpci in izberemo 
možnost Več stolpcev… 

2. V oknu Stolpci določimo želeno število stolpcev in razmik med njimi. 
3. Kliknemo gumb V redu. 

4.3.2 Znižanje stopnje seznama 

S kurzorjem se postavimo na seznam, nato na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo 
gumb Povečaj raven seznama. 

ALI 

Kliknemo na levo stran seznama nato pritisnemo tipko Tab. 
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4.3.3 Zvišanje stopnje seznama 

S kurzorjem se postavimo na seznam, nato na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo 
gumb Zmanjšaj raven seznama. 

ALI 

Kliknemo na levo stran seznama nato pritisnemo tipki Shift+Tab. 

4.3.4 Pretvorba izbranega besedila v seznam 

1. Označimo želeno besedilo. 
2. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo na gumb Oznake. 

4.3.5 Sprememba oznak seznama 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo na puščico gumba Oznake, da 
odpremo spustni meni. 

2. Izberemo želeni slog seznama. 

 

ALI 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo na puščico gumba Oznake, da 
odpremo spustni meni. 

2. Izberemo možnost Označevanje in oštevilčevanje. 
o V oknu Označevanje in oštevilčevanje izberemo na zavihku Označeno, želeno 

obliko oznake, ji določimo velikost in barvo. 
o Če želimo obliko oznake, ki nam ni na voljo kliknemo gumb Prilagodi, nato v 

oknu Simbol izberemo želeno oznako in kliknemo gumb V redu. 
o Če želimo za oznako uporabiti sliko kliknemo gumb Slika in izberemo lokacijo 

želene slike. 
3. Kliknemo V redu. 

4.3.6 Sprememba izbranega besedila v številčni seznam 

Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek kliknemo gumb Oštevilčevanje. 
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4.3.7 Sprememba sloga oznak v številčnem seznamu 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo na puščico gumba Oštevilčevanje, 
da odpremo spustni meni. 

2. Izberemo želeni slog številčnega seznama  

ALI 

1. Na zavihku Osnovno, v skupini Odstavek, kliknemo na puščico gumba Oštevilčevanje, 
da odpremo spustni meni. 

2. Izberemo možnost Označevanje in oštevilčevanje. 
o V oknu Označevanje in oštevilčevanje izberemo na zavihku Številke in črke 

želeni slog, velikost in barvo. 

 

3. Kliknemo V redu. 
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4.4 Vstavljanje in oblikovanje hiperpovezav 
Diaprojekcijo lahko obogatimo tudi z vsebinami, ki se nahajajo na drugih virih. Te informacije 
se lahko nahajajo na skritih diapozitivih ali v drugih diaprojekcijah, v dokumentu na računalniku 
ali na spletni strani. V takih primerih vstavimo hiperpovezavo do želenega mesta.    

Hiperpovezavo lahko dodamo besedi, grafikonu, tabeli ali obliki. Ko nato kliknemo nanjo se 
preusmerimo neposredno na povezano lokacijo. Oblikovanje besede, grafikona, tabele ali 
oblike, ki vsebuje hiperpovezavo ne vpliva na samo delovanje le-te. Ko pa izbrišemo objekt, ki 
vsebuje hiperpovezavo se izbriše tudi povezava. 

 

4.4.1 Povezava do dokumentov  

Pritisnemo tipki Ctrl+K, da odpremo okno Vstavljanje hiperpovezave. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Povezava, kliknemo gumb Hiperpovezava. 

 

2. V oknu Vstavljanje hiperpovezave izberemo možnost Mesto v tem dokumentu. 
3. Kliknemo na želeni diapozitiv. 
4. Kliknemo gumb V redu. 
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4.4.2 Povezava izbranih objektov k datoteki 

Pritisnemo tipki Ctrl+K, da odpremo okno Vstavljanje hiperpovezave. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Povezava, kliknemo gumb Hiperpovezava 
2. V oknu Vstavljanje hiperpovezave izberemo možnost Obstoječa datoteka ali 

spletna stran.  
3. Izberemo želeno lokacijo 
4. Kliknemo gumb V redu. 

4.4.3 Povezava do spletnih strani 

Pritisnemo tipki Ctrl+K, da odpremo okno Vstavljanje hiperpovezave. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Povezava, kliknemo gumb Hiperpovezava 
2. V oknu Vstavljanje hiperpovezave izberemo možnost Obstoječa datoteka ali 

spletna stran. Naredimo lahko: 
o V Naslov vtipkamo naslov želene spletne strani 
o Kliknemo gumb Prebrskane strani in izberemo želen naslov 

3. Kliknemo gumb V redu. 

4.4.4 Povezava do spletne pošte 

Pritisnemo tipki Ctrl+K, da odpremo okno Vstavljanje hiperpovezave. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Povezava, kliknemo gumb Hiperpovezava 
2. V oknu Vstavljanje hiperpovezave izberemo možnost E-poštni naslov. 
3. Vpišemo potrebne podatke. 
4. Kliknemo gumb V redu. 

 
Za preverjanje delovanja hiperpovezav moramo diaprojekcijo odpreti pogled
Razvrstilnik diapozitivov ali Pogled za branje. 
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4.5 Vstavljanje in oblikovanje tabel 
Kadar želimo v diaprojekciji prikazati ogromno količino podatkov je smiselno, da jih 
organiziramo v tabele. 

PowerPoint nam omogoča različne načine ustvarjanja tabel: 
 Z določitvijo želenega števila stolpcev in vrstic. 
 Risanje tabele. 
 Če tabela že obstaja v Microsoft Word ali Excel dokumentu, jo lahko na diapozitiv 

prekopiramo. 

Če želimo uporabiti podatke iz Excela lahko naredimo sledeče: 
 Podatke kopiramo in jih na diapozitiv prilepimo kot tabelo. 
 Podatke lahko kot objekt vdelamo na delovni list. 
 Diapozitivu s tabelo dodamo povezavo do Excel dokumenta, da se spremembe 

narejene v Excelu prikažejo tudi v tabeli na diapozitivu. 

4.5.1 Vstavljanje tabele 

1. Na izbranem diapozitivu kliknemo na gumb Vstavi tabelo. 
2. V oknu Vstavi tabelo določimo število stolpcev in število vrstic 
3. Kliknemo gumb V redu. 

 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Tabele, kliknemo gumb Tabela. 
2. S premikanjem miške navzdol in v desno določimo število vrstic in stolpcev.  
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4.5.2 Risanje tabele 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Tabele, kliknemo gumb Tabela, da odpremo spustni 
meni, nato izberemo Nariši tabelo. 

2. Na diapozitivu z miško potegnemo navzdol in v desno, da narišemo okvir tabele. 
3. Na zavihku Orodja za tabele, v skupini Nariši obrobe, kliknemo gumb Nariši tabelo 

in narišemo še posamezne vrstice in stolpce.  

4.5.3 Vstavljanje tabele iz Worda 

1. V Wordovem dokumentu kliknemo na tabelo, da jo aktiviramo. 
2. Tabelo kopiramo. 
3. Preklopimo na PowerPoint, na želen diapozitiv, in tabelo prilepimo. 

4.5.4 Vstavljanje podatkov iz Excela kot tabele 

1. V Excelovem dokumentu izberemo želene podatke. 
2. Podatke kopiramo. 
3. Preklopimo na PowerPoint, na želen diapozitiv, in podatke prilepimo. 
4. Če želimo spremeniti privzete nastavitve lepljenja, kliknemo gumb Možnosti lepljenja 

in izberemo želeno. 

4.5.5 Vstavljanje delovnega lista 

1. V Excelovem dokumentu izberemo in kopiramo želene podatke. 
2. Preklopimo na PowerPoint, na želeni diapozitiv, izvedemo desni klik in izberemo 

Možnosti lepljenja, nato kliknemo Vdelaj. 

ALI 

1. Na delovnem zvezku, ki vsebuje delovni list zagotovimo, da je delovni list ki ga želimo 
vgraditi aktiven, nato shranimo in zapremo delovni zvezek. 

2. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Besedilo, kliknemo gumb Predmet. 
3. V oknu Vstavi predmet izberemo Ustvari iz datoteke, nato kliknemo Prebrskaj … 
4. V oknu Prebrskaj poiščemo lokacijo shranjenega delovnega zvezka in dvakrat kliknemo 

nanj. 
5. Kliknemo gumb V redu. 

4.5.6 Sprememba velikosti delovnega zvezka 

S kurzorjem pokažemo na okvir objekta delovnega lista nato potegnemo navzven, da delovni 
list povečamo ali navznoter, da delovni list pomanjšamo. 

4.5.7 Urejanje vgrajenega delovnega zvezka 
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1. Dvokliknemo na objekt delovnega zvezka. 
2. Uporabimo tehnike iz Excela za njegovo urejanje. 

4.5.8 Spreminjanje podatkov v tabeli 

Za spreminjanje podatkov v tabeli uporabljamo znane tehnike urejanja (dodajanje, brisanje, 
ipd.) 

4.5.9 Brisanje tabele 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Vrstice in stolpci kliknemo gumb Izbriši 
in v spustnem meniju izberemo možnost Izbriši tabelo. 

4.5.10 Spreminjanje strukture tabele 

Ko ustvarimo tabelo jo lahko oblikujemo na različne načine: 
 Dodamo vrstice in stolpce. 
 Izbrišemo vrstice in stolpce. 
 Spajamo več celic v eno celico. 
 Razdelimo celice v več celic. 
 Urejamo velikost vrstic in stolpcev. 
 Urejamo velikosti tabele. 

4.5.11 Dodajanje vrstice v tabelo 

V zadnji celici zadnje vrstice pritisnemo tipko Tab, da vstavimo novo vrstico na spodnjem delu 
tabele. 

ALI 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Vrstice in stolpci izberemo med 
možnostmi Vstavi zgoraj ali Vstavi spodaj, da novo vrstico vstavimo nad pozicijo kurzorja v 
tabeli ali pod pozicijo kurzorja v tabeli. 
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4.5.12 Dodajanje stolpca v tabelo 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Vrstice in stolpci izberemo med 
možnostmi Vstavi levo ali Vstavi desno, da novi stolpec vstavimo levo od pozicije kurzorja v 
tabeli ali desno od pozicije kurzorja v tabeli. 

 

4.5.13 Brisanje vrstice ali stolpca 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Vrstice in stolpci kliknemo gumb Izbriši 
in v spustnem meniju izberemo možnost Izbriši stolpce ali Izbriši vrstice. Izbriše se tista vrstica 
oziroma stolpec tabele, kjer se nahaja kurzor. 

4.5.14 Izbira elementov tabele 

Da izberemo celico tabele kliknemo ob njenem levem robu, da se puščica spremeni v črno 
puščico, ki kaže desno navzgor. 

Da izberemo stolpec, se s kurzorjem postavimo nad zgornji rob stolpca in kliknemo, ko se 
prikaže črna puščica, usmerjena navzdol.  

ALI 

Kliknemo celico v tabeli, nato na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Tabela 
izberemo gumb Izberi in v spustnem meniju izberemo možnost Izberi stolpec. 

Da izberemo vrstico, se s kurzorjem postavimo ob levi rob vrstice in kliknemo, ko se prikaže 
črna puščica, usmerjena v desno. 

ALI 

Kliknemo celico v tabeli, nato na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Tabela 
izberemo gumb Izberi in v spustnem meniju izberemo možnost Izberi vrstico. 

Da izberemo več celic, kliknemo na celico, nato pritisnemo in držimo tipko Shift in izberemo 
še ostale celice.  

ALI 

S kurzorjem potegnemo po želenih celicah, stolpcih ali vrsticah. 

Da izberemo celotno tabelo kliknemo v celico v tabeli nato na zavihku Orodja za tabele – 
Postavitev, v skupini Tabela izberemo gumb Izberi in v spustnem meniju izberemo možnost 
Izberi tabelo. 
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4.5.15 Razdelitev celice v dve ali več celic 

1. Kliknemo v celico, ki jo želimo razdeliti 
2. Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Spajanje, kliknemo gumb Razdeli 

celice. 
3. V oknu Razdeli celice določimo želeno število stolpcev in vrstic. 
4. Kliknemo gumb V redu. 

 

 

4.5.16 Spojitev dveh ali več celic v vrstico ali stolpec 

1. Izberemo celice, ki jih želimo spojiti 
2. Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Spajanje, kliknemo gumb Spoji 

celice. 

ALI 

1. Na zavihku Orodja za tabele – Načrt, v skupini Nariši obrobe, kliknemo gumb Radirka 
in izbrišemo obrobe med celicami, ki jih želimo spojiti. 

2. Ponovno kliknemo na gumb Radirka, da ga deaktiviramo.  

4.5.17 Velikost stolpca, vrstice, tabele  

Da spremenimo širino stolpca, se postavimo na desni rob celice v stolpcu in potegnemo 
navzven ali navznoter. 

ALI 

Kliknemo na celico, nato na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Velikost celice 
določimo širino. 

Da spremenimo višino vrstice, se postavimo na spodnji rob in potegnemo navzgor ali navzdol. 

ALI 

Kliknemo na celico, nato na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Velikost celice 
določimo višino. 

Da spremenimo velikost tabele se postavimo na zunanji rob tabele in ga potegnemo v želeni 
smeri. 

ALI 

Kliknemo na celico, nato na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Velikost tabele 
določimo višino in širino. 
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4.5.18 Urejanje tabele 

Besedilo v tabeli lahko urejamo na enak način kot ostalo besedilo na diapozitivih. Obenem pa 
lahko tudi: 

 Poravnamo besedilo horizontalno in vertikalno glede na celico. 
 Določimo usmerjenost besedila. 
 Celici določimo robove. 
 Dodamo hitre sloge, obrobe, polnila in učinke besedila. 

Poleg možnosti urejanja besedila v tabeli lahko urejamo tudi samo tabelo: 
 Tabeli dodamo vnaprej pripravljen slog. 
 Personaliziramo slog, ki ga želimo dodeliti tabeli. 
 Dodamo senčenje, obrobe, in učinke tabele. 

4.5.19 Poravnava besedila v tabeli 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Poravnava izbiramo med možnostmi 
Leva poravnava, Center ali Desna poravnava. 

4.5.20 Usmerjenost besedila v tabeli 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Poravnava kliknemo gumb Smer 
besedila in v spustnem meniju izberemo med možnostmi Vodoravno, Zasuk celotnega 
besedila za 90 stopinj, Zasuk celotnega besedila za 270 stopinj, Naloženo.  

4.5.21 Določitev obrobe celic 

Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Poravnava kliknemo gumb Robovi celice 
in v spustnem meniju izbiramo med možnostmi Navadno, Brez, Ozko, Široko. 

ALI 

1. Na zavihku Orodja za tabele – Postavitev, v skupini Poravnava kliknemo gumb 
Robovi celice in v spustnem meniju izberemo Robovi po meri. 

2. V oknu Oblikovanje besedila v celici, določimo želene dimenzije obrob. 

4.5.22 Dodajanje sloga tabeli 

Na zavihku Orodja za tabele – Načrt, v skupini Slogi tabel, izberemo želeni slog. 

4.5.23 Urejanje izbranih celic 

Na zavihku Orodja za tabele – Načrt, v skupini Slogi tabel, kliknemo na Senčenje, Obrobe in 
Učinki in izberemo želene nastavitve. 
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4.5.24 Ustvarjanje prilagojenega sloga tabele 

Na zavihku Orodja za tabele – Načrt, v skupini Možnosti slogov tabele, obkljukamo želene 
nastavitve. 

4.5.25 Dodajanje hitrega sloga WordArt 

1. Na zavihku Orodja za tabele – Načrt, v skupini Slogi WordArt, kliknemo gumb Hitro 
izbiranje sloga in izberemo želeni slog. 

2. Kliknemo na Polnilo besedila, Oris besedila in Besedilni učinki, da izberemo želene 
nastavitve.  

4.6 Vstavljanje in oblikovanje grafikonov 
Podatke na diapozitivih lahko uredimo in prikažemo v grafikonih. PowerPoint nam omogoča, 
da izbiramo med različnimi vrstami grafikonov. Ko grafikon dodamo se nam zraven prikaže 
tudi Excelova delovna tabela kamor vnesemo želene podatke, ki se nemudoma prikažejo tudi 
na grafikonu.   

 

  



Uporabniška navodila: PowerPoint 2013

 

56 
 

4.6.1 Vstavljanje grafikonov 

Na izbranem diapozitivu kliknemo na gumb Vstavi graf 

 

 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Ilustracije kliknemo gumb Grafikoni. 
2. Na levi strani okna Vstavljanje grafikona izberemo želeno kategorijo in na desni strani 

okna želen slog grafikona. 
3. Kliknemo gumb V redu. 
4. Odpre se nam Excelov delovni list, v katerega vstavimo želene podatke. 
5. Podatki, ki bodo vidni v grafikonu so obrobljeni z modro obrobo. Ko dodajamo nove 

podatke v Excelov delovni list moramo poskrbeti, da se nahajajo znotraj modrih obrob. 
6. Ko podatke uredimo zapremo Excel-ov delovni list.   

4.6.2 Vstavljanje grafikonov iz Excela 

1. V Excelovem delovnem zvezku kliknemo na želeni grafikon, da ga aktiviramo. 
2. Grafikon kopiramo. 
3. Preklopimo na PowerPoint, na želeni diapozitiv in prilepimo grafikon. 

4.6.3 Odpiranje delovnega lista in urejanje podatkov grafikona 

1. Izvedemo desni klik na grafikon. 
2. Izberemo Uredi podatke. 
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4.6.4 Prikaz celotnega grafikona vodoravno namesto navpično 

1. Odpremo delovni list grafikona. 
2. Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Podatki, kliknemo gumb Preklopi 

vrstico/stolpec. 

 
Gumb Preklopi vrstico/stolpec je aktiviran samo, ko je odprt delovni list. 

 

4.6.5 Izbira podatkov na delovnem listu za urejanje 

1. Če želimo izbrati celico kliknemo nanjo. 
2. Če želimo izbrati stolpec kliknemo na glavo stolpca. 
3. Če želimo izbrati vrstico kliknemo na glavo vrstice. 
4. Če želimo izbrati več celic, stolpcev ali vrstic, pritisnemo in držimo tipko Shift med 

klikanjem nanje ALI z kurzorjem povlečemo po želenih objektih. 
5. Če želimo izbrati celotni delovni zvezek kliknemo gumb Izberi vse.  

4.6.6 Spreminjanje vrste, postavitve in elementov grafikona 

Že obstoječemu grafikonu lahko kadarkoli spremenimo vrsto. Izbiramo lahko med desetimi 
kategorijami, nekatere so dvodimenzionalne in druge tridimenzionalne.   
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Vsaka vrsta grafikona nam ponuja različne postavitve. Postavitve pa vsebujejo naslednje 
elemente: 

 Celotno območje grafikona.  
 Površina grafikona, ki je območje med vertikalno in horizontalno osjo grafikona. 
 Legenda grafikona, ki razjasnjuje v grafikonu uporabljene vrednosti. 
 Vertikalna in horizontalna os. 
 Oznake osi, ki ponazarjajo kategorije, vrednosti ali serije posamezne osi. 
 Mrežne črte. 
 Podatki, ki jih predstavimo z grafikonom.  
 Naslov in podnaslov grafikona.  

 

 

 

4.6.7 Sprememba vrste izbranega grafa 

1. Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Vrsta, kliknemo gumb Spremeni 
vrsto grafikona. 

2. Na levi strani okna Spreminjanje vrste grafikona izberemo želeno kategorijo in na 
desni strani okna želen slog grafikona. 

4.6.8 Dodajanje trenutne postavitve izbranemu grafu 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Hitra postavitev in izberemo želeno postavitev. 

  

Območje grafikona 

Oznake osi Legenda

Površina grafikona

Predstavljeni podatki 
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4.6.9 Dodajanje in odstranjevanje osi 

1. Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo 
gumb Dodaj element grafikona, izberemo možnost Osi in izbiramo med Primarna 
vodoravna ali Primarna navpična ali oboje. 

2. Kliknemo na želeno os na grafu, da jo odstranimo. 

4.6.10 Dodajanje in odstranjevanje naslova osi 

1. Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo 
gumb Dodaj element grafikona, izberemo možnost Naslov osi in izbiramo med 
Primarna vodoravna ali Primarna navpična ali oboje. 

2. Kliknemo na želeno os na grafu, da jo odstranimo. 

4.6.11 Dodajanje in odstranjevanje naslova grafikona 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Naslov grafikona in izbiramo med možnostmi 
Brez, Nad grafikonom ali Prekrivni naslov na sredini. 

4.6.12 Dodajanje in odstranjevanje oznak podatkov 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Oznake podatkov in izbiramo med možnostmi 
Brez, Pokaži ali Podatkovni oblaček. 

4.6.13 Dodajanje in odstranjevanje podatkovne tabele 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Podatkovna tabela in izbiramo med 
možnostmi Brez, S ključi legende, ali Brez ključev legende. 

4.6.14 Dodajanje in odstranjevanje intervalov napak 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Intervali napak in izbiramo med možnostmi 
Brez, Standardna napaka, Odstotek ali Standardni odklon. 

4.6.15 Dodajanje in odstranjevanje mrežnih črt 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Mrežne črte in izbiramo med možnostmi 
Primarna glavna vodoravna, Primarna glavna navpična, Primarna pomožna vodoravna 
ali Primarna pomožna navpična. 
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4.6.16 Dodajanje in odstranjevanje legende 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Legenda in izbiramo med možnostmi Brez, 
Desno, Zgoraj, Levo ali Spodaj.  

4.6.17 Dodajanje in odstranjevanje črt grafikona 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Črte in izbiramo med možnostmi Brez, ali 
Spustne črte.  

4.6.18 Dodajanje in odstranjevanje trendne črte 

Na zavihku Orodja za grafikone – Načrt, v skupini Postavitve grafikona, kliknemo gumb 
Dodaj element grafikona, izberemo možnost Trendna črta in izbiramo med možnostmi Brez, 
ali Linearno, Eksponentno, Linearna napoved ali Premikanje povprečja. 

 
Grafikonom lahko dodajamo tudi slike, oblike ali besedilne oblačke. 

4.6.19 Spreminjanje velikosti izbranega grafikona 

S kurzorjem pokažemo na okvir grafikona in potegnemo navzven, da grafikon povečamo ali 
navznoter, da grafikon pomanjšamo. 

4.6.20 Izbira elementa grafikona 

1. Enkrat kliknemo na želeni element. 
2. Če element ni dobro razviden in je težko klikniti nanj naredimo sledeče: 

o Na zavihku Orodja za grafikone – Oblika, v skupini Trenutni izbor v spustnem 
meniju izberemo želeni element. 

4.6.21 Spreminjanje velikosti izbranega elementa grafikona 

1. Kliknemo na želeni element. 
2. S kurzorjem pokažemo na okvir elementa in potegnemo navzven, da element 

povečamo ali navznoter, da element pomanjšamo. 

4.6.22 Sprememba položaja izbranega elementa grafikona 

S kurzorjem se postavimo na okvir elementa in ko se pojavijo štiri puščice element potegnemo 
v želeno smer.  
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4.6.23 Vrtenje grafikona 

1. Izvedemo desni klik na področje grafikona nato izberemo možnost 3D vrtenje… 
2. V oknu Oblikovanje območja grafikona, v skupini 3D-vrtenje določimo kot zasuka 

posamezne osi.  

4.6.24 Urejanje grafikona 

Grafikone lahko urejamo in oblikujemo po svojih željah tako da jim dodamo vnaprej 
pripravljene sloge. Obenem pa lahko posamezne elemente grafikona oblikujemo ločeno od 
sloga celotnega grafikona:  

 Za celotno območje grafikona lahko 
določimo polnilo ozadja, barvo obrobe in 
slog ter učinke (senčenje in robovi, 
rotiranje, velikost in pozicija grafikona). 
Dodamo lahko tudi besedilo, ki se prikaže, 
ko s kurzorjem preletimo grafikon. 

 Za površina grafikona veljajo enaka 
pravila urejanja. Določimo lahko polnilo 
ozadja, obrobe in slog ter različne učinke. 

 Legendi grafikona lahko določimo 
polnilo ozadja, barvo obrobe in slog ter 
učinke. Prav tako določimo kje se bo 
nahajala. 

 Vertikalni in horizontalni osi lahko 
dodamo polnilo ozadja, barvo obrobe in 
slog ter učinke. Določimo lahko 
minimalno in maksimalno vrednost, vrsto 
glavne in pomožne kljukice ter mesto 
oznak. Izbiramo lahko tudi med različnimi 
formati oznak osi (številka, valuta, datum, 
odstotek, ipd.).  

 Naslovom lahko določimo polnilo ozadja, barvo obrobe in slog ter učinke. Določimo 
lahko tudi poravnavo in usmerjenost naslovov. 

4.6.25 Dodajanje sloga grafikonu  

Na zavihku Orodja za grafikone - Načrt, v skupini Slogi grafikona, izberemo želeni slog.  

4.6.26 Dodajanje sloga izbranemu elementu grafikona  

1. Označimo želeni element. 
2. Na zavihku Orodja za grafikone - Oblika, v skupini Slogi oblik, izberemo želeni slog. 
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4.6.27 Urejanje izbranega elementa grafikona 

Na zavihku Orodja za grafikone – Oblika, v skupini Slogi oblik, kliknemo na Polnilo oblike, 
Oris oblike ali Učinki oblike in izberemo želene nastavitve. 

4.6.28 Dodajanje sloga WordArt besedilu v izbranem grafikonu 

Na zavihku Orodja za grafikone – Oblika, v skupini Slogi WordArt, izberemo želeni slog. 

4.6.29 Urejanje WordArt sloga v izbranem grafikonu 

Na zavihku Orodja za grafikone – Oblika, v skupini Slogi WordArt, kliknemo na Polnilo 
besedila, Oris besedila in Besedilni učinki, da izberemo želene nastavitve.  

4.7 Vstavljanje in oblikovanje SmartArt grafik 
Ko želimo v svoji diaprojekciji predstaviti proces, hierarhijo ali relacijo nam na pomoč priskočijo 
grafike SmartArt. Omogočajo ustvarjanje dinamičnih in vizualno privlačnih diagramov. 
Izbiramo lahko med naslednjimi vrstami grafik: 

 Seznam – ko želimo predstaviti informacije, ki niso zaporedne. 
 Proces – ko želimo prikazati korake v postopku ali na časovni premici. 
 Krožni proces – ko želimo prikazati neprekinjen postopek.  
 Hierarhija – za ustvarjanje organigrama. 
 Relacija – ko želimo ponazoriti povezave. 
 Matrika –  ko želimo prikazati drevo odločitev. 
 Piramidni – ko želimo prikazati sorazmerne relacije z največjo komponento na vrhu ali 

na dnu. 
 Slika 

 

 Ko izberemo želeno vrsto grafike se le-ta pojavi na diapozitivu skupaj z oknom za besedilo, 
kamor vnesemo želene podatke (če se okno za besedilo ne pokaže samodejno ga odpremo s 
klikom na gumb levega robu grafike). 
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Želeno besedilo lahko tako vnesemo v oknu za besedilo ali pa neposredno na samo grafiko na 
mesto označeno z [besedilo]. 

Po izboru grafike in vnosu besedilo lahko kadarkoli spremenimo vrsto grafike, grafiki pa lahko 
po želji spreminjamo tudi barve in slog.  
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4.7.1 Ustvarjanje SmartArt grafik iz seznama 

1. Izvedemo desni klik na seznam. 
2. Izberemo Pretvori v SmartArt in izberemo želeno grafiko. 

ALI 

1. Izvedemo desni klik na seznam 
2. Izberemo Pretvori v SmartArt in izberemo možnost Več grafik SmartArt … 
3. V oknu Izberite grafiko SmartArt na levi strani izberemo kategorijo in na desni želeno 

grafiko. 
4. Kliknemo gumb V redu. 

4.7.2 Ustvarjanje SmartArt grafike brez seznama 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Ilustracije kliknemo gumb SmartArt. 
2. V oknu Izberite grafiko SmartArt na levi strani izberemo kategorijo in na desni želeno 

grafiko. 
3. Kliknemo gumb V redu. 

ALI 

Na diapozitivu kliknemo gumb Vstavi SmartArt.  

4.7.3 Dodajanje besedila SmartArt grafiki  

Kliknemo na obliko in natipkamo besedilo. 

ALI 

1. Kliknemo na puščico na levi strani okvirja grafike. 
2. Odpre se okno Tukaj vnesite besedilo. 

ALI 

1. Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Ustvarjanje slike kliknemo na gumb 
Podokno z besedilom. 

2. Odpre se okno Tukaj vnesite besedilo. 

4.7.4 Premikanje elementov v SmartArt grafiki 

Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Ustvarjanje slike kliknemo gumb Premakni 
navzgor ali gumb Premakni navzdol.  

4.7.5 Sprememba vrstnega reda elementov v SmartArt grafiki 

Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Ustvarjanje slike kliknemo gumb Od desne 
proti levi.  
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4.7.6 Brisanje elementa iz SmartArt grafike 

V grafiki kliknemo na želeni element in pritisnemo tipko Delete. 

ALI 

V oknu Tukaj vnesite besedilo kliknemo na želeni element in pritisnemo tipko Delete. 

4.7.7 Sprememba barvne sheme SmartArt grafike 

Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Slogi SmartArt kliknemo gumb Spremeni 
barve in izberemo želeno barvno shemo. 

4.7.8 Dodajanje sloga SmartArt grafiki 

Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Slogi SmartArt, iz galerije izberemo želeni 
slog. 

4.7.9 Dodajanje sloga izbranemu elementu SmartArt grafike 

1. Kliknemo na želeni element 
2. Na zavihku Orodja za SmartArt – Oblika, v skupini Slogi oblik, iz galerije izberemo 

želeni slog. 

4.7.10 Ponastavitev nastavitev grafike 

Na zavihku Orodja za SmartArt – Načrt, v skupini Ponastavi, kliknemo gumb Ponastavi sliko.  

 
Za spreminjanje velikosti, oblike ali postavitve SmartArt grafike uporabljamo enake
tehnike kot pri drugih grafičnih elementih.   

 

4.8 Vstavljanje in oblikovanje slik 
V PowerPoint diaprojekcije lahko vstavljamo tudi najrazličnejše slike. PowerPoint 2013 jih v 
osnovi deli na: 

 Slike, ki so shranjene na računalniku ali na napravah, ki so povezane z računalnikom 
(npr.: digitalni fotoaparat). 

 Slike s spleta (slike s spletnih iskalnikov, Office.com, iz oblaka). 

PowerPoint nam omogoča tudi zajemanje zaslonskih slik.  Zajamemo lahko celoten 
zaslon ali pa ga obrežemo. 
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4.8.1 Vstavljanje slike iz datoteke 

1. Na izbranem diapozitivu kliknemo gumb Vstavi sliko. 
2. V oknu Vstavi sliko poiščemo lokacijo želene slike nato kliknemo gumb Vstavi (ali pa 

odpremo spustni meni in izberemo možnosti Poveži z datoteko ali Vstavi in poveži). 

 

4.8.2 Vstavljanje slike z interneta 

1. Na izbranem diapozitivu kliknemo gumb Spletne slike. 
2. V oknu Vstavljanje slike izberemo spletni vir (Office.com, Bing … ) 
3. Vnesemo ključno besedo in pritisnemo tipko Enter. 
4. Dvokliknemo na sliko, ki jo želimo vnesti. 

 

Ko sliko dodamo jo lahko urejamo po lastni željah. Sliko lahko obrežemo ali pa ji določimo 
želeno velikost, ji spremenimo kontrast ali jo prebarvamo in dodamo slog, obrobo in umetniške 
učinke. Pri tem uporabljamo ukaze, ki so na voljo na zavihku Orodja za slike – Oblika: 

 V skupini Prilagodi so nam na voljo ukazi za odstranitev ozadja, sliko lahko prilagodimo 
tako da jo izostrimo ali zmehčamo. Dodamo ji lahko umetniški učinek ali pa jo stisnemo.  

 Predelek Slogi oblik nam omogoča, da sliki dodamo vnaprej pripravljeni slog ali pa 
izberemo in dodamo posamezni učinek oziroma obrobo.  

 V skupini Razporedi lahko sliko postavimo naprej oziroma nazaj ali pa jo poravnamo 
glede na diapozitiv oziroma druge elemente diapozitiva. Sliko lahko zasukamo, 
zrcalimo navpično ali vodoravno. Več posameznih slik pa lahko z ukazom Združi 
združimo v en objekt. 

 V skupini Velikost upravljamo z velikostjo slike, lahko pa jo tudi obrežemo. 
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4.8.3 Dodajanje sloga sliki 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Slogi slik kliknemo na želeni slog. 

ALI 

1. Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Slogi slik kliknemo gumb skrajno desno 
spodaj, da prikažemo podokno Oblikuj sliko 

2. V oknu Oblikuj sliko nastavimo želene vrednosti v kategorijah (Senčeno, Odsev, 
Žarenje, Mehki robovi, 3D-oblika, 3D-vrtenje, Umetni učinki) 

4.8.4 Dodajanje umetniških učinkov sliki 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Prilagodi kliknemo gumb Umetniški učinki in 
izberemo želeni učinek. 

 

4.8.5 Dodajanje učinkov sliki 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Slogi slik kliknemo gumb Učinki slike, 
izberemo kategorijo in nato želeni učinek. 

 

4.8.6 Sprememba svetlosti, kontrasta ali barve slike 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Prilagodi kliknemo gumb Popravki, da 
izostrimo ali zmehčamo sliko in določimo svetlost ali kontrast. 

 

 Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Prilagodi kliknemo gumb Barva, da uredimo 
lastnosti povezane z barvo. 
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4.8.7 Spreminjanje velikosti in oblike slike 

Okvir slike potegnemo navzven, da jo povečamo ali navznoter, da jo pomanjšamo.  

ALI 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Velikost določimo vrednosti višine in širine. 

ALI 

Na zavihku Orodja za slike – Oblika, v skupini Velikost kliknemo gumb skrajno desno spodaj, 
da prikažemo okno Oblikuj sliko – Velikost, kjer določimo vrednosti višine in širine. 

 
Za spreminjanje velikosti, oblike ali postavitve slike uporabljamo enake tehnike kot v
drugih Office 2013 programih.   

4.9 Vstavljanje in oblikovanje multimedijskih vsebin 
PowerPoint 2013 nam omogoča, da v diaprojekcijo dodamo zvočne ali video posnetke. Zvočni 
posnetke lahko naložimo s spleta ali pa iz računalnika, omogočeno pa nam je tudi, da zvočni 
posnetek posnamemo kar v PowerPointu. Predvajanje zvočnega posnetka lahko nastavimo 
tako, da se samodejno začne, ko se prikaže prvi diapozitiv, da se začne predvajati, ko kliknemo 
z miško, ali da se predvaja skozi vse diapozitive. Na diapozitiv lahko vstavimo video posnetek 
s spleta ali iz računalnika ter zanj nastavimo samodejno predvajanje ali predvajanje po kliku. 
PowerPoint nam omogoča tudi, da video in zvočne posnetke obrežemo na želeno dolžino.  

4.9.1 Vstavljanje zvočnega posnetka iz računalnika 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Predstavnost, kliknemo na gumb Zvok in v spustnem 
meniju izberemo Zvok v mojem računalniku… 

2. V oknu Vstavi zvok poiščemo lokacijo našega posnetka in kliknemo nanj. 
3. Kliknemo gumb Vstavi. 

4.9.2 Vstavljanje zvočnega posnetka s spleta 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Predstavnost, kliknemo na gumb Zvok in v spustnem 
meniju izberemo Spletni zvočni posnetek… 

2. V oknu Vstavljanje zvoka vtipkamo ključno besedo, da najdemo zvočni posnetek. 
3. Kliknemo gumb Vstavi. 

 
Ko kliknemo na ikono zvočnega  posnetka se v spodnjem levem kotu prikaže naslov
in dolžina posnetka.  
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4.9.3 Snemanje in vstavljanje zvoka 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Predstavnost, kliknemo na gumb Zvok in v spustnem 
meniju izberemo Snemaj zvok … 

2. V oknu Snemaj zvok določimo ime posnetka in pritisnemo gumb Snemaj (rdeča pika). 
3. Ko posnemamo kliknemo gumb Stop (modri kvadrat). 
4. Kliknemo gumb V redu, da vstavimo pravkar narejen posnetek. 

4.9.4 Vstavljanje videoposnetka iz računalnika 

1. Na želenem diapozitivu kliknemo gumb Vstavi video.  
2. V oknu Vstavljanje videoposnetkov izberemo možnost Iz datoteke. 
3. V oknu Vstavi videoposnetek poiščemo lokacijo našega posnetka in kliknemo nanj. 
4. Kliknemo gumb Vstavi. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Predstavnost, kliknemo na gumb Video in v 
spustnem meniju izberemo Videoposnetek v mojem računalniku… 

2. V oknu Vstavi videoposnetek poiščemo lokacijo našega posnetka in kliknemo nanj. 
3. Kliknemo gumb Vstavi. 

4.9.5 Vstavljanje videoposnetka s spleta 

1. Na želenem diapozitivu kliknemo gumb Vstavi video. 

ALI 

1. Na zavihku Vstavljanje, v skupini Predstavnost, kliknemo na gumb Video in v 
spustnem meniju izberemo Spletni videoposnetek… 

2. V oknu Vstavljanje videoposnetkov vtipkamo ključno besedo, da najdemo zvočni 
posnetek. 

3. Kliknemo gumb Vstavi.  

4.9.6 Urejanje izgleda izbrane ikone zvoka ali videoposnetka 

1. Na zavihku Orodja za zvok – Oblika, v 
skupinah Prilagodi, Slogi slik ali Slogi 
videa nastavimo želene lastnosti. 
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4.9.7 Sprememba velikosti video okna 

Okvir okna videoposnetka potegnemo navzven, da videoposnetek povečamo ali navznoter, da 
ga pomanjšamo. 

ALI 

Na zavihku Orodja za videoposnetke – Oblika, v skupini Velikost nastavimo višino in širino 
okna, nato pritisnemo Enter. 

4.9.8 Obrezovanje video okna 

1.  Na zavihku Orodja za videoposnetke – Oblika, v skupini Velikost kliknemo gumb 
Obreži. 

2. Po želji obrežemo okno videoposnetka nato kliknemo na gumb Obreži, da shranimo 
spremembe. 

4.9.9 Obrezovanje videoposnetka 

1. Na zavihku Orodja za videoposnetke – Predvajaj, v skupini Urejanje kliknemo gumb 
Obreži video. 

2. V oknu Obrezovanje videoposnetka kliknemo novo začetno točko videoposnetka, če 
želimo obrezati začetek videoposnetka ali novo končno točko, če želimo obrezati konec 
videoposnetka. 

4.9.10 Urejanje pojemanja 

Na zavihku Orodja za videoposnetke – Predvajaj, v skupini Urejanje nastavimo vrednosti pri 
Odtemnitev in Zatemnitev . 
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4.9.11 Nastavitev možnosti predvajanja zvočnega posnetka 

1. Na zavihku Orodja za videoposnetke – Predvajaj, v skupini Možnosti zvoka lahko 
nastavimo: 

o Glasnost – na vrednosti Nizko, Srednje, Visoko, Nemo. 
o Določimo lahko ali se predvajanje začne ob kliku ali samodejno.  
o Po želji lahko obkljukamo naslednje možnosti: Predvajanje po diapozitivih (ko 

se prikaže naslednji diapozitiv se zvočni posnetek prejšnjega diapozitiva še 
vedno predvaja); Skrij med predstavitvijo (ikona zvočnega posnetka je skrita); 
Zankaj do zaustavitve (zvočni posnetek se nenehno znova predvaja dokler ni 
ročno zaustavljen); Previj po predvajanju (ko je zvočni posnetek končan se 
previje na začetek). 
 

2. Na zavihku Orodja za videoposnetke – Predvajaj, v skupini Zvočni slogi kliknemo 
gumb Predvajaj v ozadju, da se samodejno nastavijo vse lastnosti, ki jih potrebujemo, 
da se zvočni posnetek odvija od začetnega diapozitiva do konca diaprojekcije. 

4.9.12 Nastavitev možnosti predvajanja videoposnetka 

Na zavihku Orodja za videoposnetke – Predvajaj, v skupini Možnosti videoposnetka lahko 
nastavimo: 

o Glasnost – na vrednosti Nizko, Srednje, Visoko, Nemo. 
o Določimo lahko ali se predvajanje začne ob kliku ali samodejno.  
o Po želji lahko obkljukamo naslednje možnosti: Celozaslonski način; Skrij, ko 

se ne predvaja (videoposnetek je skrit, ko se ne predvaja); Zankaj do 
zaustavitve (videoposnetek se nenehno znova predvaja dokler ni ročno 
zaustavljen); Previj po predvajanju (ko je videoposnetek končan se previje na 
začetek). 

 

 

 

  



Uporabniška navodila: PowerPoint 2013

 

72 
 

5 Prehodi in animacije 
5.1 Dodajanje prehodov  
Prehodi med diapozitivi so animaciji podobni učinki, ki se pojavijo v pogledu diaprojekcije, ko 
se premaknemo iz enega diapozitiva na drugega. Nadzorujemo lahko hitrost učinka vsakega 
prehoda, lahko pa dodamo tudi zvoke. 

Prehode med diapozitivi lahko spreminjamo, nastavljamo različne lastnosti ali čase prehodov 
ter jih odstranjujemo iz nekaterih ali vseh diapozitivov v diaprojekciji. 

Osnovne prehode najdemo v galeriji prehodov. Prehodi so razdeljeni v tri kategorije: Fino, 
Razburljivo in Dinamična vsebina. 

Nekaterim prehodom lahko zraven smeri ipd. dodamo še druge učinke, ki jih najdemo preko 
gumba Možnosti učinkov. 

5.1.1 Dodajanje vizualnih prehodov izbranemu diapozitivu 

1. Postavite se na diapozitiv, kateremu želite dodati prehod. 
2. Na zavihku Prehodi, v skupini Prehod na ta diapozitiv, v galeriji prehodov izberemo 

tistega, ki ga želimo uporabiti. 
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5.1.2 Sprememba smeri prehoda 

Na zavihku Prehodi, v skupini Prehod na ta diapozitiv, kliknemo na gumb Možnosti učinkov 
in izberemo smer prihoda. 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 Predvajanje zvoka ob prehodu diapozitiva 

1. Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, kliknemo v okence s spustnim 
menijem. 

 

 

3. Prikaže se nam seznam na katerem kliknemo zvok, ki ga želimo. 
4. Če želimo dodati svoj zvok, v seznamu kliknemo Drug zvok in v pogovornem oknu 

Dodaj zvok poiščemo in izberemo zvočno datoteko, ki jo želimo uporabiti, in nato 
kliknemo Odpri. 
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5.1.4 Uporaba enakega prehoda v celotni diaprojekciji 

Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, kliknemo gumb Uporabi za vse.  

5.1.5 Odstranjevanje prehodov med diapozitivi  

1. Na zavihku Prehodi, v skupini Prehod na ta diapozitiv, v galeriji prehodov izberemo 
Brez. 

2. Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, kliknemo gumb Uporabi za vse. 
 

5.2 Dodajanje animacijskih učinkov vsebini diapozitivov 
Z animacijo se lahko osredotočimo na pomembne točke, nadziramo potek informacij in 
diaprojekcijo naredite bolj zanimivo za gledalce. Animacijske učinke lahko uporabimo v 
besedilu ali predmetih na posameznih diapozitivih, v besedilu in predmetih na matrici 
diapozitiva ali ogradah postavitve diapozitivov po meri. Le to dosežemo z dodajanjem vizualnih 
učinkov, vključno z vhodnimi in izhodnimi učinki, s spremembami v velikosti ali barvah ter celo 
spremembami v gibanju. 

Animacijske učinke najdemo v galeriji animacij. Razdeljeni so v tri kategorije: Vhod, Poudarek, 
Izhod in Poti gibanja. Imena animacij odražajo osnovni učinek za vsako animacijo, kateri pa 
lahko potem nastavimo še številne druge lastnosti in jo povsem prilagodimo svojim potrebam 
in potrebam diaprojekcije. 

 Vhodni učinki. Predmet lahko na primer v središče preide postopoma, prileti na 
diapozitiv iz kota ali se odbije od zaslona. 

 Izhodni učinki. Če uporabimo te učinke, predmet lahko odleti z diapozitiva, izgine iz 
zaslona ali pa se v obliki spirale umakne z diapozitiva. 

 Učinki za poudarek. S temi učinki se predmet poveča ali pomanjša, spremeni barvo 
ali se zavrti v središče. 

 Pot gibanja. Te učinke uporabimo, če želimo, da se predmet premika gor ali dol, levo 
ali desno ali v vzorcu zvezde oz. kroga (med drugimi učinki). 

Uporabimo lahko vsako animacijo posebej ali združimo več učinkov skupaj.  
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5.2.1 Dodajanje animacij  

1. Kliknite predmet, ki ga želite animirati. 
2. Na zavihku Animacije, v skupini Animacije, v galeriji animacij izberemo tistega, ki ga 

želimo uporabiti. 
 

ALI 

1. Na zavihku Animacije, v skupini Dodatna animacija, kliknemo gumb Dodaj 
animacijo. Nato na koncu galerije animacij izberemo kategorijo (Več vhodnih 
učinkov/ Vel učinkov za poudarek/ Več izhodnih učinkov/ Več poti gibanja) 

2. Nato v pogovornem oknu, ki se nam odpre izberemo poljubni učinek. 
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5.2.2 Predogled animacij 

Na zavihku Animacije, v skupini Predogled, kliknite gumb Predogled .  

 

5.2.3 Odstranitev animacije 

Na zavihku Animacije, v galeriji animacij izberite Brez .  

 

5.2.4 Dodajanje več animacij 

Na zavihku Animacije, v skupini Dodatna animacija, kliknemo gumb Dodaj animacijo in 
izberemo animacijo, ki jo želimo dodati. 

5.2.5 Kopiranje animacij 

1. Označimo predmet, katerega animacijo želimo kopirati. 
2. Na zavihku Animacije, v skupini Dodatna animacija, kliknemo gumb Preslikovalnik 

animacij  ( ) in nato kliknemo predmet, na katerega želimo 
animacijo prekopirati. 
 

5.2.6 Spreminjanje vrstnega reda animacijskih učinkov 

Na zavihku Animacije, v skupini Časovna izbira v razdelku Preuredi animacijo izberete 
Premakni naprej ali Premakni nazaj. 
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5.3 Spreminjanje učinkov animacij 
V nadaljevanju si bomo pogledali, kako spremenimo obstoječe animacijske učinke. Po uporabi 
določenega animacijskega učinka, lahko le tega dodelamo in prilagodimo. Glede na osnovni 
učinek animacije in animiranega predmeta lahko nastavite eno ali več od naslednjih nastavitev 
za animacijo: 

 barva, 
 smer, 
 zaporedje, 
 število korakov, 
 oblika, 
 izginotje, 
 trajanje; 

Razpoložljive možnosti učinkov se pa razlikujejo glede na posamezno animacijo. Vsem tako ne 
moremo nastaviti enakih učinkov, saj se le ti za posamezne animacije med seboj razlikujejo. 

5.3.1 Izbor animacije za nadaljnjo oblikovanje 

1. Na diapozitivu kliknite številko animacije 
2. Na zavihku Animacija, v skupini Dodatna animacija, kliknite gumb Podokno z 

animacijo ,nato v oknu izberite animacijo, ki jo želite urejati. 
 

5.3.2 Urejanje osnovnih možnosti učinkov izbrane animacije 

Na zavihku Animacija, v skupini Animacija, kliknite gumb Možnosti učinka . 
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5.3.3 Urejanje dodatnih možnosti učinkov izbrane animacije 

1. Na zavihku Animacije, v razdelku Dodatna animacija kliknemo gumb Podokno z 

animacijo . 

2. V Podokno z animacijo, z desno tipko miške kliknite na animacijo, katero želite 
premeniti. 

3. V meniju ki se prikaže izberite Možnosti učinka. 
4. V podoknu Animacija, z desno tipko miške kliknite animacijo, izberite Možnosti 

učinek, nato pa v pogovornem oknu Možnosti učinka, na zavihku Učinek, lahko 
spremenite nastavitve. 

  

 
Vse nastavitve, ki smo jih pred tem že navedli, lahko nastavimo tudi preko podokna z
animacijo. 
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5.4 Urejanje poti gibanja 
Animacijske učinke poti gibanja uporabljamo, če želimo, da se predmeti na diapozitivu 
premikajo v zaporedju, ki uspešno posreduje zgodbo. 

5.4.1 Nastavitev poti gibanja 

1. Kliknite predmet, ki ga želite animirati. 

2. Na zavihku Animacija, v skupini Dodatna animacija, kliknite gumb Dodaj 
animacijo. 

3. Podrsajte navzdol do odseka Poti gibanja in izberite pot. 

 

4. Če ne vidite želene poti gibanja, na dnu galerije kliknite Več poti gibanja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kliknite animacijo, da vidite predogled načina premikanja predmeta po diapozitivu. 

  

5. Ko izberete želeno pot gibanja, kliknite V redu. 
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5.4.2 Spreminjanje višine in širine poti gibanja 

Primite rob poti gibanja in povlecite, da nastavite željeno višino in širino. 
 

5.4.3 Spreminjanje oblike poti gibanja 

Na zavihku Animacija, v skupini Animacija, v odseku Poti gibanja izberite tisto, ki želite. 

ALI 

Če želite izvajati zadeve, kot je sprememba obstoječe smeri poti gibanja, urejanje posameznih 
točk poti gibanja ali zaklepanje (da druge osebe ne morejo spreminjati animacije) ali 
odklepanje animacije, na zavihku Animacija, v skupini Animacija, kliknite Možnosti učinka. 
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5.5 Določitev časovnega okvirja prehodov in animacijskih 
učinkov 

Vsem animacijam in prehodom lahko določimo časovni okvir. Pri prehodu lahko določimo 
začetek prehoda, trajanje in pa zvok ob prehodu. Animacijam pa še lahko določimo zakasnitev, 
kar pomeni, da se animacija predvaja po določenem številu sekund, ki smo ga vnesli. 

5.5.1 Nastavitev časovnega okvirja za prehode 

Ročna sprožitev prehoda  

Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, v razdelku Premakni diapozitiv, izberite 
potrditveno polje Ob kliku miške. 

Avtomatska sprožitev prehoda 

1. Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, v razdelku Premakni diapozitiv 
odkljukajte potrditveno polje Ob kliku miške. 

2. Izberite potrditveno polje Po in vnesite čas. 

Sprememba hitrost prehoda izbranega diapozitiva  

Na zavihku Prehodi, v skupini Časovna izbira, v polju trajanje vnesite število sekund, kako 
dolgo naj prehod traja. 

 

 

  



Uporabniška navodila: PowerPoint 2013

 

82 
 

5.5.2 Nastavitev časovnega okvirja za animacijski učinek 

Ročna sprožitev animacijskega učinka 

1. Ob strani kliknite besedilo ali predmet, ki vsebuje animacijski učinek, za katerega želite 
nastaviti začetni čas. 

2. Na zavihku Animacija, v skupini Časovna izbira, v okencu Začni izberite Začni ob 
kliku. 

 

 

 

3. Za sprožitev animacije s klikom na izbrani predmet, Na zavihku Animacija, v skupini 
Dodatna animacija, kliknite gumb Sprožilec in izberite Ob kliku. Nato še iz seznama, 
ki se vam prikaže izberite za kateri element diapozitiva želite sprožilec nastaviti. 

 

 

Avtomatska sprožitev animacijskega učinka 

Na zavihku Animacija, v skupini Časovna izbira, v okencu Začni izberite Začni s prejšnjim.  

 
V tem primeru se animacijski učinek začne ob istem času kot prejšnji učinek na
seznamu (to pomeni, da en klik izvede več animacijskih učinkov). 
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Avtomatska sprožitev, takoj po prenehanju prejšnjega animacijskega učinka 

Na zavihku Animacija, v skupini Časovna izbira, v okencu Začni izberite Začni po prejšnjem. 

 
V tem primeru se, da se animacijski učinek začne takoj, ko se zadnji preneha predvajati
(to pomeni, da ni treba znova klikniti, da bi se začel naslednji animacijski učinek). 

 
 
Sprememba trajanja animacijskega učinka 

Na zavihku Animacija, v skupini Časovna izbira, v okencu Trajanje, vnesite število sekund, 
kako dolgo se naj animacija izvaja. 

 

Zakasnitev začetka animacijskega učinka 

Na zavihku Animacija, v skupini Časovna izbira, v okencu Zakasnitev, vnesite število sekund, 
po katerih se bo animacija začela izvajati. 
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5.5.3 Urejanje animacij  

Seznam vseh animacij na diapozitivu si lahko ogledate v podokno opravil »Animacija«. V 
podoknu opravil »Animacija« so prikazane pomembne informacije o animacijskih učinkih, kot 
so vrsta učinka, vrstni red več medsebojno povezanih učinkov, ime predmeta, za katerega bo 
učinek uporabljen, in trajanje učinka. 

Če želite odpreti podokno opravil »Animacija«, na zavihku Animacije v skupini Dodatne 
animacije kliknite Podokno z Animacijo. 

 

 

 V podoknu opravil številke prikazujejo vrstni red, po katerem se odvijajo animacije. 
Torej številka pomeni število klikov do tistega učinka. Neoštevilčene animacije se 
izvršijo po prehodni animaciji, glede na zvezo oz. zamik, ki smo ga nastavili. Številke v 
podoknu opravil ustrezajo oštevilčenim oznakam, ki niso natisnjene, in so prikazane 
na diapozitivu. 

 Časovne premice predstavljajo trajanje učinkov. Barva ustreza kategoriji animacije 
(zelena, rumena, rdeča ali modra). 

 Opis označuje predmet, ki je animiran. 
 Ikone predstavljajo vrsto animacijskega učinka. Zelena zvezda označuje vhodni 

učinek, rumena označuje poudarek, izhodni učinek označuje rdeča zvezda, črta z 
zeleno in rdečo piko pa označuje pot gibanja. Posebne animacije niso označene z 
ikonami 

Učinki so prikazani v podoknu opravil »Animacija« v vrstnem redu, v katerem jih dodate. 
Ogledati si lahko tudi ikone, ki označujejo začetek animacijskih učinkov v povezavi z drugimi 
dogodki na diapozitivu. Če si želite ogledati začetek ikon vseh animacij, kliknite ikono menija 
ob animacijskem učinku in izberite Skrij dodatno časovno premico. 
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Na voljo imate več vrst ikon, ki označujejo začetek animacijskih učinkov. Možnosti vključujejo: 
 Začni ob kliku (ikona miške, prikazana tukaj): animacija se začne, ko kliknete miško. 
 Začni s prejšnjim (brez ikone): animacijski učinek se začne, ko se prejšnji učinek na 

seznamu začne predvajati Ta nastavitev združuje več učinkov hkrati. 
 Začni po prejšnjem (ikona ure): animacijski učinek se začne, ko se prejšnji učinek na 

seznamu preneha predvajati. 

Ob desnem kliku na učinek v podoknu animacije se prikaže spustni meni, s klikom na Možnosti 
učinka se prikaže pogovorno okno, ki je specifično vrsto učinka. Na posameznih zavihkih lahko 
učinku nastavimo številne lastnosti. 
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Prikaz podokna za animacijo 

Na zavihku Animacije v skupini Dodatna animacija kliknite gumb Podokno z animacijo. 

Sprememba vrstnega reda animacij 

V zgornjem desnem kotu Podokno z animacijo, kliknite puščici Premakni naprej ali Premakni 

Nazaj.  

 

Prikaz okna za učinke animacije 

V podoknu z animacijo kliknite na animacijo, kliknite puščico, ki se prikaže, in nato izberite 
Možnosti učinka.  

 

 

 

Dodajanje zvoka animaciji 

1. V podoknu z animacijo kliknite na animacijo, kliknite puščico, ki se prikaže, in nato 
izberite Možnosti učinka.  

2. V pogovornem oknu Razdelitev, na zavihku Učinek, v razdelku Izboljšave¸ izberete 
poljuben zvok. 

 

Zatemnitev, skriti ali spremeniti barvo besedila ali predmeta po končani animaciji 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Učinek, v razdelku Izboljšave, v oknu 
Po animaciji  iz seznama izberemo, kaj želimo, da se po končani animaciji, z animirano 
vsebino ali predmetom, zgodi. 
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Animiranje besedila  

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Učinek, v razdelku Izboljšave, v oknu 
Animiraj besedilo izberemo Vse hkrati/Po besedi/Po črki. 
 

Nastavitev sprožilca 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Časi, v oknu Začetek izberite Ob kliku/ 
S prejšnjim/ Po prejšnjem. 
 

Zakasnitev animacije 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Časi, v oknu Zakasnitev vnesite število 
sekund zakasnitve. 
 

Nastavitev časovnega okvirja (omejene možnosti) 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Časi, v oknu Trajanje izberite 5 sekund 
(zelo počasi)/ 3 sekunde (počasi)/ 2 sekundi (srednje)/ 1 sekunda (hitro)/ 0,5 
sekunde (zelo hitro). 
 

Združevanje odstavkov animiranega besedila 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Animacija besedila, v oknu Združi 
besedilo izberite Kot en predmet/ Vse odstavke hkrati/ Do ravni odstavka x. 
 

Sprememba vrstnega reda animacij besedila 

1. V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na seznamu 
izberemo Možnosti učinka. 

2. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Animacija besedila, izberite potrditveno 
polje V Podoknu animacije kliknemo na puščico pri posamezni animaciji in na 
seznamu izberemo Možnosti učinka. 

3. V pogovornem oknu, ki se prikaže, na zavihku Animacija besedila, v oknu V obratnem 
vrstnem redu. 
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6 Upravljanje več diaprojekcij 
hkrati 

6.1 Združitev vsebine večih različnih diaprojekcij 
V primeru, da na eni diaprojekciji dela več članov, lahko vsak naredi svoj del. Te dele 
posameznih članov potem lahko na enostaven način združimo v skupno diaprojekcijo. Na 
podoben način lahko naredimo tudi v primeru več različic ene diaprojekcije. V timskem delu in 
sodelovanju z drugimi je pogosto treba pregledati spremembe in se odločiti, katero verzijo 
vsebine obdržati. 

Velikokrat je potem tudi potrebna komunikacija med člani, in eden izmed načinov 
komuniciranja je preko komentarjev v naši PowerPoint diaprojekciji, ki jih vežemo na 
posamezen diapozitiv ali posamezno vsebino diapozitiva. 

V tem poglavju si bomo pogledali načine ponovne uporabe vsebin iz ene diaprojekcije v drugi, 
ki lahko združuje več različic, pogledali si bomo tudi primerjavo razlik in sprejemanje ali 
zavrnitvi spremembe ter upravljanje komentarjev. 

6.1.1 Prikaz več diaprojekcij 

Vsaka PowerPoint diaprojekcija, ki jo odpremo se prikaže v svojem oknu. Obstaja pa tudi 
možnost, da si lahko ogledate tudi več diaprojekcij hkrati in se tako sočasno premikate po 
različnih diaprojekcijah. Okna lahko med seboj razporedimo enega ob drugem ali prekrivajoče, 
da vidimo samo naslovne vrstice. 

Hkrati pa si lahko ogledate dva različna dela iste diaprojekcije tako, da drugega odprete v 
ločenem oknu. Vsako novo odprto okno  je  v naslovni vrstici opredeljeno s številko stopnje 
glede na ime datoteke. 

Ogled več diaprojekcij hkrati 

Na zavihku Ogled, v skupini Okno, kliknemo gumb Razporedi vse. 
Ukaz razporedi vse, nam vse odprte dokumente razporedi enega ob drugem. 

 
Ukaz razporedi vse, nam vse odprte dokumente razporedi enega ob drugem. 

 
Na zavihku Ogled, v skupini Okno, kliknemo gumb V kaskado. 

 
Ukaz v kaskado, nam odprte dokumente razporedi v enoten stolpec, ki se razprostre
tako, da lahko vidite naslove oken. 
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Ogled različnih delov iste diaprojekcije 

1. Na zavihku Ogled, v skupini Okno, kliknemo gumb Novo okno. 
2. Nato uporabimo ukaz Razporedi vse in se z miško pomaknite na dele posamezne 

prezentacije, ki jih želimo prikazati. 
 

 
Tak pogled nam omogoča prikaz iste datoteke v dveh različnih oknih 

 
 

6.1.2 Vnovična uporaba diapozitivov iz drugih prezentacij 

1. Odprimo diaprojekcijo, v katero želimo dodati diapozitiv. 
2. V oknu diapozitivov (na levi strani), kjer imamo prikazane vse diapozitive izberemo 

mesto, kam želimo dodati diapozitiv. 
 

 

 

3. Na zavihku Osnovno v skupini Diapozitivi kliknemo puščico pod možnostjo Nov 
diapozitiv in nato izberemo Znova uporabi diapozitive. 

4. V podoknu Znova uporabi diapozitive kliknemo Odpri PowerPointovo datoteko. 
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5. V pogovornem oknu Prebrskaj poiščite in kliknemo datoteko z diaprojekcijo, v kateri je 
shranjen želeni diapozitiv, in nato kliknemo Odpri. 

6. V podoknu Znova uporabi diapozitive naredite nekaj od tega: 
 Če želimo dodati en diapozitiv, ga kliknemo. 
 Če želimo dodati vse diapozitive, z desno tipko miške kliknemo kateri koli diapozitiv, 

nato pa izberemo Vstavi vse diapozitive. 
 

 
Če želimo, da diapozitiv, ki ga dodajate v ciljno diaprojekcijo, obdrži oblikovanje
prvotne, potrdite polje Ohrani izvorno oblikovanje, preden dodate diapozitiv v ciljno
diaprojekcijo. 
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6.2 Sledenje spremembam in reševanje razlik 
Power Point ne ponuja funkcije Sledenje spremembam, ki je na voljo v Wordu, obstaja pa nekaj 
drugih možnosti, ki bodo morda prav tako zadovoljive. 

Okvirček s pripombo lahko premikamo po diapozitivu. Dodamo lahko več pripomb in jih potem 
tudi spreminjamo. Če spremenimo pripombo drugega pregledovalca, se bodo na njem 
prikazale vaše začetnice in postali boste avtor pripombe. 

6.2.1 Primerjajanje in združevanje diaprojekcij ter pregled razlik 

Združitev dveh različic iste diaprojekcije 

1. Odprimo eno izmed različic iste diaprojekcije. 

2. Na zavihku Pregled, v skupini Primerjaj, kliknemo gumb Primerjaj . 
3. V pogovornem oknu Izberemo datoteko, ki jo želimo spojiti s trenutno diaprojekcijo 

poiščite in dvokliknemo različico, ki jo želimo združiti. 
 

Pregled združitve (Revizije) 

Na diapozitivu, kliknemo ikone reviziji  za prikaz podrobnosti revizije.  

ALI  

1. V podoknu Revizije (ki se samodejno odpre, ko združite dve različici), kliknemo 
Podrobnosti  

2. V polju Spremembe diapozitivov, kliknemo na katerokoli spremembo za prikaz 
podrobnosti.  

3. Na zavihku Pregled, v skupini Primerjaj kliknemo gumb Naslednja, da se premaknete 
na naslednji diapozitiv s spremembami.  
 

 

 

ALI 

1. V podoknu Revizije, izberemo Diapozitivi.  
2.  V podoknu diapozitivov (na levi strani), kliknemo kateri koli diapozitiv, da se prikaže 

izvirna različica vsebine in potem uredite spremenjeno različico v podoknu Revizije. 
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Sprejem/ zavrnitev popravkov 

Na zavihku Pregled, v skupini Primerjaj kliknemo Sprejmi ali Zavrni.  

ALI 

V podoknu Revizije, za posamezni diapozitiv kliknemo na puščico in izberemo Sprejmi 
spremembe tega pregledovalca / Zavrni spremembe tega pregledovalca/ Predogled 
animacije. 

ALI 

1. V podoknu Revizije, v pogledu Podrobnosti, kliknemo na posamezno spremembo. 
2. Na zavihku Pregled, v skupini Primerjaj, izberemo Sprejmi in nato eno izmed 

možnosti, ki so na razpolago. Ali pa Zavrni in nato eno izmed možnosti, ki so na 
razpolago.  
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Dokončanje postopka pregleda 

1. Na zavihku Pregled, v skupini Primerjaj kliknemo gumb Končaj pregledovanje 

. 
2. Nato se pojavi po pogovorno okno, ki ga, v primeru da želimo potrditi vse spremembe, 

ki ste jih naredili, potrdite. 

 

 

6.2.2 Upravljanje pripomb 

Vstavljanje pripomb 

1. Kliknemo diapozitiv ali predmet na diapozitiv, kateremu želimo dodati pripombo. 

2. Na zavihku Pregled, v skupini Pripombe, kliknemo gumb Nova pripomba . 
3. V podoknu Pripombe, ki se samodejno odpre na desni strani, v polje vnesite besedilo 

pripombe. 
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Prikaz podokna pripomb 

1. Na zavihku Pregled, v skupini Pripombe kliknemo gumb Prikaži pripombe.  

 

 

2. Za prikaz pripombe, na diapozitivu, kliknemo na ikono pripombe . 

3. Pripombe zaprete tako, da v podoknu Pripombe, zgoraj levo kliknete gumb Zapri. 

 

Premikanje med pripombami 

V podoknu pripombe, kliknemo gumb Prejšnja/ Naslednja . 

ALI 

Na zavihku Pregled, v skupini Pripombe, kliknemo gumb Prejšnja/ Naslednja. 

 

Urejanje pripombe 

V podoknu pripombe kliknemo pripombo, ki jo želimo spremeniti in nato spremenite besedilo. 

 

Odgovor na pripombo 

V podoknu pripombe kliknemo pripomb na katero želimo odgovoriti in v polje odgovor vpišite 
besedilo. 

 

Brisanje posamezne pripombe 

Z desno tipko miške kliknemo ikono komentar, in nato kliknemo Izbriši pripombo. 

ALI 

1. Kliknemo ikono komentar, nato pa na zavihku Pregled, v skupini Pripombe kliknemo 
gumb Izbriši.  
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Brisanje vseh pripomb diapozitivu 

1. Na zavihku Pogled, v skupini Pripombe kliknemo gumb Izbriši in nato izberete Izbriši 
vse oznake in rokopis na tem diapozitivu. 

 

Brisanje vseh pripomb v celotni diaprojekciji 

1. Na zavihku Pregled, v skupini Pripombe kliknemo gumb Izbriši in nato izberemo 
Izbriši vse pripombe in črnilo v tej predstavitvi. 

2. Za potrditev, v pogovornem oknu, ki se prikaže, kliknite Da. 
 

 

 

6.3 Zaščita in deljenje diaprojekcij 
V naslednjem poglavju si bomo pogledali, kako v Power Pointu zaščitimo dokument z geslom 
in tako drugim onemogočimo urejanje, kako nastavimo samopopravke in preverimo črkovanje, 
ter še nekatere nastavitve, ki se navezujejo na to. 

 

6.3.1 Samodejno popravljanje črkovanja ter vstavljanje besedila 
in simbolov 

S funkcijo »Samopopravki« lahko popravimo črkovalne napake in napačno črkovane besede ali 
vstavite simbole in druge dele besedila. Funkcija »Samopopravki« je privzeto nastavljena s 
seznamom običajnih napačno črkovanih besed in simbolov, vendar lahko spremenite seznam, 
ki ga uporablja ta funkcija. 
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Dodajanje besedilnega vnosa na seznam samopopravkov 

1. Kliknete zavihek Datoteka , kliknete Možnosti in izberete Preverjanje. 
Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta, nato kliknite Črkovanje in samopopravki. 

 
Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta, nato kliknite Črkovanje in samopopravki. 

 
2. V razdelku Možnosti samopopravkov kliknite gumb Možnosti samopopravkov. 
3. V pogovornem oknu Samopopravki, na zavihku Samopopravki obkljukajte potrditveno 

polje Popravljaj besedilo med vnosom. 
4. V polje Zamenjaj vnesite besedo ali besedno zvezo, ki jo pogosto narobe vnesete ali 

črkujete, na primer ponavadi. 
5. V polje Z vnesite pravilno črkovano besedo , na primer po navadi. 
6. Kliknite Dodaj. 
7. Kliknite V redu. 
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Spreminjanje vsebine besedilnega vnosa na seznamu sampopopravkov 

1. Kliknete zavihek Datoteka , kliknete Možnosti in izberete Preverjanje. 

 
Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta, nato kliknite Črkovanje in samopopravki. 

2. V razdelku Možnosti samopopravkov kliknite gumb Možnosti samopopravkov. 
3. V pogovornem oknu Samopopravki, na zavihku Samopopravki obkljukajte potrditveno 

polje Popravljaj besedilo med vnosom. 
4. Kliknite vnos na seznamu. Prikaže se v polju Zamenjaj. 
5. V polje Z vnesite nov vnos. 
6. Kliknite Zamenjaj. 

 

Preimenovanje besedilnega vnosa na seznamu samopopravkov 

1. Kliknete zavihek Datoteka , kliknete Možnosti in izberete Preverjanje. 

 
Če uporabljate Outlook, kliknite Pošta, nato kliknite Črkovanje in samopopravki. 

 

2. V razdelku Možnosti samopopravkov kliknite gumb Možnosti samopopravkov. 
3. V pogovornem oknu Samopopravki, na zavihku Samopopravki obkljukajte potrditveno 

polje Popravljaj besedilo med vnosom. 
4. Kliknite vnos na seznamu. Prikaže se v polju Zamenjaj. 
5. Kliknite Izbriši. 
6. V polje Zamenjaj vnesite novo ime. 
7. Kliknite Dodaj. 
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6.3.2 Popravljanje besede, ki je podčrtana z rdečo valovito črto 

Z desno tipko miške kliknite besedo in nato kliknite predlagano zamenjavo, ki jo želite. 

ALI: 

1. Na zavihku Pregled, v skupini Preverjanje, kliknite gumb Črkovanje . 
2. Odpre se podokno Črkovanje. 
3. Izberite Prezri/ Prezri vse/ Dodaj. 

 

 

6.3.3 Preverjanje črkovanja celotne diaprojekcije 

1. Na zavihku Pregled, v skupini Preverjanje, kliknite gumb Črkovanje.  
2. Za vsako besedo, ki je je podčrtana z valovito rdečo črto, v podoknu Črkovanje naredite 

eno od naslednjega:  
 Če želite prezreti označeno besedo, kliknite Prezri ali Prezri vse.  

 Če želite spremeniti označeno besedo, kliknite predlagani popravek, ali pa vnesite 
popravek tako, da kliknete polje Dodaj.  

 Če želite izbrisati podvojene besede, kliknite Izbriši.  

 Če želite dodati besedo v dodatni slovar, kliknite Dodaj. 
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6.4 Pregled diaprojekcije 
Poglavje pregled diaprojekcije zajema vse, kar je potrebno narediti, preden dokument delimo 
z drugimi, v to so zajete številne nastavitve, ki si jih bomo v tem poglavju pogledali. 

6.4.1 Preveri združljivost s prejšnjimi različicami PowerPointa  

Združljivostni način omogoča, da v programu Word 2013 med delom v dokumentu ni na voljo 
nobenih novih ali izboljšanih funkcij, tako da imajo uporabniki starejših različic Worda vse 
možnosti za urejanje. Združljivostni način ohrani tudi postavitev dokumenta. 

Ko v programu Microsoft Word 2013 odpremo dokument, ki je bil ustvarjen v starejši različici 
Worda, se vklopi združljivostni način in v naslovni vrstici okna dokumenta se 
prikaže Združljivostni način. 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Preveri, ali je prišlo 
do težav in nato kliknite Preveri združljivost. 
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6.4.2 Odstranitev podatkov pred uporabo diaprojekcije 

Smiselno je, da pregledamo osebne in skrite podatke in se odločimo, ali je te podatke primerno 
vključiti, preden kopijo dokumenta izročimo drugim. Morda bomo, preden bomo dokument 
dali v skupno rabo, želeli iz dokumenta in iz lastnosti datoteke dokumenta odstraniti nekatere 
informacije. 

Nekatere PowerPointove funkcije uporabljajo osebne informacije v lastnostih datoteke. Ko te 
informacije odstranite, te funkcije morda ne bodo delovale tako, kot želimo. Odstranitev 
osebnih informacij vpliva na naslednje funkcije: 

 pošlji prejemniku pošte (v pregled), 

 sledenje spremembe, 

 IRM (Information Rights Management), 

 komentarji (imena so odstranjena); 

 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Preveri, ali je prišlo 
do težav in nato kliknite Preglej dokument.¸ 

2. V pogovornem oknu Nadzornik dokumentov, počistite potrditvena polja za vrste 
informacij, ki jih ne želite pregledati, in nato kliknite Preglej. 

 

 

3. Po končanem pregledu diaprojekcije vam Nadzornik dokumentov poroča o podatkih, 
ki jih je našel. 

4. Kliknite Odstrani vse za vse vrste informacij, ki jih želite odstraniti. 
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6.4.3 Preverjanje dostopnosti 

Preverjanja dostopnosti se poslužujemo v primeru, ko se želimo prepričati, ali lahko vsi 
preberejo našo datoteko. Program nam z zastavico označi težave in nudi navodila, kako jih 
lahko rešite. 

Preverjevalnik dostopnosti z zastavico označi tri različne težave: napake, opozorila in namige. 

Napako vidimo, ko ljudje s posebnimi potrebami težko ali ne morejo razumeti datoteke zaradi 
vsebine. 

Ko v večini primerov, a ne v vseh, zaradi vsebine ljudje s posebnimi potrebami težko razumejo 
datoteko, bomo videli opozorilo. 

Pri vsebini, ki jo ljudje s posebnimi lahko razumejo, a bi lahko bila organizirana ali predstavljena 
tako, da bi izboljšala njihovo izkušnjo, vidimo namig. 

 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Preveri, ali je prišlo 
do težav in nato kliknite Preveri dostopnost. 

2. V podoknu Preverjalnik dostopnosti kliknite na razdelke, da se pokaže seznam 
diapozitivov na katerem je bila zaznana napaka. 

3. V seznamu napak kliknite na diapozitiv, da se premaknete na njega. 
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6.4.4 Zaščita diaprojekcije 

V Microsoft Officeu lahko uporabljamo gesla, da drugim ljudem preprečimo odpiranje in 
spreminjanje naših dokumentov, delovnih zvezkov in diaprojekcij. Če pozabimo geslo, je 
pomembno, da vemo, da Microsoft ne more pridobiti vaših pozabljenih gesel. 

Možnosti zaščite PowerPoint diaprojekcije najdemo na zavihku Datoteka,  Informacije, Zaščiti 
predstavitev.  

Nastavitev gesla 

1. Kliknite Datoteka, izberite Shrani kot in v pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite 
Orodja in izberite Splošne možnosti. 

2. V pogovornem oknu Splošne možnosti v polje Geslo za odpiranje vnesite besedilo, 
ki ga želite nastaviti za geslo in kliknite V redu. 

3. Nato v pogovornem oknu Potrdi geslo ponovno vnesite geslo in kliknite V redu. 
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4. V pogovornem oknu Shrani kot kliknite V redu 

 

 

 

 

ALI 

1. Kliknite Datoteka in na razdelku Informacije kliknite gumb Zaščiti predstavitev in 
izberite Šifriraj z geslom. 

2. V pogovornem oknu Šifriranje dokumenta vnesite geslo in kliknite V redu. 
3. V pogovornem oknu Potrdi geslo še enkrat vnesite geslo in kliknite V redu. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Uporabniška navodila: PowerPoint 2013

 

104 
 

Sprememba gesla odprte diaprojekcije 

1. Kliknite Datoteka, izberite Shrani kot in v pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite 
Orodja in izberite Splošne možnosti. 

2. V pogovornem oknu Splošne možnosti v polju Geslo za odpiranje vnesite pobrišite 
geslo in vpišite novo. 

3. Nato v pogovornem oknu Potrdi geslo ponovno vnesite geslo, ki ste ga vnesli v 
prejšnjem oknu, in kliknite V redu. 

4. V pogovornem oknu Shrani kot kliknite V redu. 
ALI 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Zaščiti predstavitev 
in izberite Šifriraj z geslom. 

2. V pogovornem oknu Šifriraj vsebine te datoteke pobrišite polje z geslom in vnesite 
novo geslo, kliknite V redu. 

3. V pogovornem oknu Potrdi geslo ponovno vnesite geslo, ki ste ga vnesli v prejšnjem 
oknu, in kliknite V redu. 
 

Brisanje gesla odprte diaprojekcije 

1. Kliknite Datoteka, izberite Shrani kot in v pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite 
Orodja in izberite Splošne možnosti. 

2. V pogovornem oknu Splošne možnosti v polju Geslo za odpiranje vnesite pobrišite 
geslo oz. gesli, če ste vnesli tudi geslo za spreminjanje in kliknite V redu. 

3. V pogovornem oknu Shrani kot kliknite V redu. 
ALI 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Zaščiti predstavitev 
in izberite Šifriraj z geslom. 

2. V pogovornem oknu Šifriraj vsebine te datoteke pobrišite geslo in kliknite V redu. 
 

Priprava diaprojekcije za pošiljanje 

Ko v diaprojekcijo vstavljamo številne multimedijske elemente, se njegova velikost znatno 
poveča. PowerPoint nam omogoča, da velike prezentacije zmanjšamo in sicer s stiskanjem 
predstavnostih datotek, ki smo jih vključili. Omogoča nam tudi vdelavo pisave kar pomeni, da 
lahko potem v katerikoli verziji uporabljamo našo pisavo, ki je sicer tista verzija morda ne 
podpira. 
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6.4.5 Stiskanje predstavnostnih datotek 

S stiskanjem predstavnostih datotek lahko izboljšate učinkovitost predvajanja in prihranite 
prostor na disku. 

1. Odprite diaprojekcijo, v kateri so video- ali zvočne datoteke. 
2. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Stisni predstavnost 

in izberite Kakovost predstavitve/ Interneta kakovost/ Nizka kakovost. 
3. Prikaže se pogovorno okno, ki nam pokaže rezultat stiskanja. 
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Razveljavitev stiskanja 

1. Odprite diaprojekcijo, v kateri so video- ali zvočne datoteke. 
2. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Stisni predstavnost 

in izberite Razveljavi. 
 

6.4.6 Vdelava pisave v diaprojekcijo 

Če vemo, da bomo diaprojekcijo prikazali v drugem računalniku, bi bilo morda dobro, da 
vdelamo v njo nekaj TrueType pisav. To bo zagotovilo, da bomo ob prikazu diaprojekcije na 
katerem koli računalniku imeli želene pisave, ki smo jih vdelali. 

1. Kliknite Datoteka, izberite Shrani kot in v pogovornem oknu, ki se odpre, kliknite 
Orodja in izberite Možnosti shranjevanja. 

2. Izberite Shranjevanje in na razdelku Ohrani kakovost pri skupni rabi predstavitve 
obkljukajte potrditveno polje Vdelaj pisave v datoteko. 

 

 

3. Nato naredite nekaj od tega: 
 Če želite vdelati samo znake, ki so potrebni za trenutno različico diaprojekcije, 

kliknite Vdelaj samo znake, ki so uporabljeni v predstavitvi.  
 Če želite vdelati vse znake vseh pisav, ki so prisotne v diaprojekciji tako da so na 

voljo drugi osebi, ki dela s predstavitvijo, kliknite Vdelaj vse znake. 
4. Shranite spremenjeno diaprojekcijo, ali pa shranite njeno kopijo, ki je za namenjena 

pošiljanju in deljenju z drugimi, izvirno datoteko pa zaprite brez shranjevanja 
sprememb. 
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6.4.7 Označitev diaprojekcije kot končne verzije 

Ko je diaprojekcija označena kot končna, so vnašanje, ukazi za urejanje in oznake preverjanja 
onemogočene ali izklopljene, diaprojekcija pa se spremeni v obliko samo za branje. Ukaz 
Označi kot končno vam pomaga, da druge obvestite, da je končna različica diaprojekcije v 
skupni rabi. Poleg tega pomaga preprečiti, da bi pregledovalci ali bralci nenamerno spreminjali 
diaprojekcijo. 

1. Kliknite zavihek Datoteka in v razdelku Informacije kliknite gumb Zaščiti predstavitev 
in izberite Označi kot končno. 

2. V pogovornem oknu, ki se samodejno odpre, kliknite V redu in nato kliknite V redu v 
oknu za potrditev. 
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Izklop končnega statusa 

V informacijski vrstici pod trakom, kadarkoli želite ponovno urejati diaprojekcijo, kliknite 
Uredi vseeno. 

 

 

ALI 

Zavihek Datoteka, Informacije, kliknemo na gumb Zaščiti predstavitev in izberemo Označi 
kot končno.  
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7 Zaključek 
S pomočjo uporabniških navodil za Microsoft PowerPoint 2013 se lahko hitro in enostavno 
naučimo kako pripraviti prezentacijo, ki bo zadovoljila tudi najzahtevnejše uporabnike. 

PowerPoint nam pomaga, da naše zamisli predstavimo na način, da bodo le te zanimive tudi 
za poslušalce oziroma tiste, katerim je namenjena. V današnji družbi čas igra zelo pomembno 
vlogo in vsi strmijo k temu, da bi ga čim bolje izkoristili. To še posebej velja na kakih sestankih, 
predstavitvah, ko nekomu želimo predstaviti svoje ideje, zamisli, ugotovitve, ipd. pri tem pa 
smo časovno omejeni in običajno nimamo na razpolago toliko časa, kot bi si želeli.  Tako 
moramo na atraktiven način predstaviti najpomembnejše teme. Pomembno pa je, da vemo, 
kako pravilno pripraviti predstavitev, sicer lahko dosežemo ravno nasprotni učinek.  

Pri pripravi predstavitve z Microsoftovim predstavitvenim programom PowerPoint moramo 
vedno imeti v mislih, da je to zgolj orodje za lažjo predstavitev naših zamisli. Brez ustrezne 
predhodne priprave in dobro pripravljene predstavitve namreč ne bomo dosegli želenega cilja. 

PowerPoint lahko namestite tudi na svoje mobilne naprave in tako uporabljajte PowerPoint 
kadarkoli in kjerkoli ga potrebujete. Na voljo pa je tudi Online PowerPoint. Prednost le tega je, 
da lahko svoje prezentacije daste v skupno rabo z drugimi in sodelujete z njimi v realnem času. 

 


