
 
Iskanje želenih elementov  
Kliknite poljuben zavihek na traku, da prikažete 
gumbe in ukaze.

 
Kontekstni zavihki  
Nekateri zavihki na traku se pojavijo le, ko jih potrebujete. Ko na primer vstavite ali izberete sliko, 
se prikaže zavihek Orodja za slike – Oblika.

 
Upravljanje predstavitev  
Kliknite zavihek Datoteka, če 
želite odpreti, shraniti, natisniti 
ali upravljati svoje predstavitve.

 
Uporaba podokna »Oblika« 
V tem priročnem podoknu 
lahko uporabite oblikovanje za 
slike, videe, oblike SmartArt in 
druge predmete.

 
Povečava ali pomanjšava  
Drsnik pomaknite v levo 
ali desno, da povečate ali 
pomanjšate podrobnosti 
diapozitiva.

 
Ogled več možnosti 
Kliknite to puščico, da v pogovornem oknu 
prikažete več možnosti.

 
Prikaz želene vsebine  
Preklapljajte med pogledi ali pa 
prikažite oz. skrijte opombe ter 
pripombe.

 
Ali potrebujete več prostora? 
Kliknite tukaj ali pritisnite 
kombinacijo tipk Ctrl + F1, da 
pokažete ali skrijete trak.

 
Iskanje pomoči  
Kliknite tukaj ali pritisnite tipko F1.

Priročnik za hitri začetek dela 
Microsoft PowerPoint 2013 se razlikuje od preteklih različic, zato smo vam za lažji začetek pripravili ta vodnik.



 
Iskanje spletnih predlog in tem 
V iskalno polje vnesite ključne besede, da poiščete 
predloge in teme na spletnem mestu Office.com.

 
Uporaba predstavljene teme 
Izberite vgrajeno temo, s katero boste ustvarili svojo naslednjo predstavitev. Teme so 
združljive tako s širokozaslonskimi (16:9) kot standardnimi (4:3) predstavitvami na zaslonu.

 
Odpiranje nedavne 
predstavitve 
Omogoča preprost dostop do 
predstavitev, ki ste jih odprli 
nedavno.

 
Začnite od začetka 
Če želite začeti novo predstavitev, 
kliknite Prazna predstavitev.

 
Izbira kategorije predlog 
Pod iskalnim poljem kliknite kategorijo predlog, če želite 
poiskati nekatere najbolj priljubljene predloge v PowerPointu.

 
Iskanje drugih datotek 
Poiščite predstavitve in 
datoteke, ki so shranjene 
v računalniku ali oblaku.

 
Različice tem 
Ko izberete temo, vam 
PowerPoint ponudi različice s 
poljubnimi barvnimi paletami in 
družinami pisav.

 
Vpis v Office 365 
Vpišite se svojim računom in 
dostopajte do datotek, ki ste 
jih shranili v oblak, s poljubne 
lokacije.

Priročnik za hitri začetek dela 
Ko PowerPoint 2013 uporabite prvič, imate za lažji začetek na voljo več možnosti – uporabite lahko predlogo, 
temo, nedavno datoteko ali prazno predstavitev.



Pridobivanje pomoči 
v programu PowerPoint 2013 
 
 
Če ste uporabljali starejše različice PowerPointa, verjetno želite odgovore na 
vprašanja, kje najti različne ukaze v programu PowerPoint 2013.  
 
Za lažji uvod v PowerPoint 2013 imate na voljo številne brezplačne vire, vključno 
z izobraževalnimi tečaji, uvodnimi temami pomoči in videi ter osnovnimi opravili. 
To gradivo prikažete tako, da kliknete PowerPointov gumb pomoči (vprašaj) 
v zgornjem desnem kotu PowerPointovega okna. 

Ustvarjanje zavihkov in skupin 
po meri na traku 
 
 
Na traku lahko ustvarite zavihke in skupine po meri ter dodate gumbe z želenimi 
ukazi. Z desno tipko miške kliknite poljuben zavihek ali skupino in nato kliknite 
Prilagodi trak.  

Nato dodajte ukaze iz polja PowerPointove možnosti. Ustvarite lahko na primer 
zavihek Pogosto in nato v skupino po meri na ta trak dodate določene ukaze, 
ki jih najpogosteje uporabljate.  
 
Če se zmotite, uporabite gumb Ponastavi, da se vrnete nazaj na privzete 
(»tovarniške«) nastavitve.  
 
Nekateri starejši ukazi v PowerPointu niso prikazani na traku, a so še vedno na 
voljo. V pogovornem oknu PowerPointove možnosti kliknite Prilagoditev traku 
in nato na seznamu Izberite ukaze v naboru izberite Ukazi, ki niso na traku. 
Poiščite ukaze, ki jih želite dodati na zavihek ali skupino po meri na traku.



Iskanje orodij in opravil 
Na spodnjem seznamu si lahko ogledate, kako najti nekatera pogosta orodja in opravila 
v programu PowerPoint 2013. 

Če želite ... Kliknite ... In nato preverite ...

Odpiranje, shranjevanje, tiskanje, skupna raba, pošiljanje, izvoz, 
pretvarjanje ali zaščita datotek  

Datoteka Pogled »Backstage« (kliknite ukaze v levem podoknu). 

Dodajanje diapozitivov, uporaba postavitve, spreminjanje pisav, 
poravnana besedila ali uporaba hitrih slogov.

Osnovno Skupine Diapozitivi, Odstavek, Risba in Urejanje.

Vstavljanje tabel, slik, oblik, grafike SmartArt in WordArt, grafikonov, 
pripomb, glave in noge, videa ali zvoka   

Vstavljanje Skupine Tabele, Slike, Ilustracije, Pripombe, Besedilo in Predstavnost.

Uporaba teme, spreminjanje barve teme, spreminjanje velikosti 
diapozitiva, spreminjanje ozadja diapozitiva ali dodajanje vodnega žiga

Načrt Skupine Teme, Različice in Prilagodi.

Uporaba ali prilagajanje časovnih izbir prehodov Prehodi Skupine Prehod na diapozitiv in Časovna izbira.

Uporaba ali prilagajanje časovne izbire animacije Animacije Skupine Animacija, Dodatna animacija in Časovna izbira. 

Začetek diaprojekcije, priprava diaprojekcije, določanje monitorjev 
za uporabo s pogledom predstavitelja 

Diaprojekcija Skupine Začni diaprojekcijo, Priprava in Monitorji. 

Preverjanje črkovanja, vnašanje in pregled pripomb ali primerjava 
predstavitev

Pregled Skupine Preverjanje, Pripombe in Primerjaj.

Zamenjava pogledov, urejanje pogleda matrice, prikaz mrežnih črt, vodil 
in ravnil, povečava, preklapljanje med PowerPointovimi okni ter uporaba 
makrov

Ogled Skupine Pogledi predstavitve, Pogledi matrice, Pokaži, Povečava, 
Okno in Makri.



Dostop do pogosto 
uporabljenih ukazov  
 
 
Orodna vrstica za hitri dostop levo zgoraj v PowerPointovem oknu je priročno 
mesto za dodajanje gumbov bližnjic za ukaze, ki jih najpogosteje uporabljate. 
 
Če želite dodati ali odstraniti ukaze, navedene v priročnem meniju, kliknite puščico 
spustnega menije zraven orodne vrstice za hitri dostop. 

Intuitivna orodna na dosegu 
prstov 

 
 
Določeni zavihki na traku so prikazani oz. so 
skriti, kar je odvisno od tega, kaj počnete. 
 
Ko na primer vstavite video ali ga izberete, 
se samodejno prikažejo zavihka Orodja za 
videoposnetke –  Predvajanje in Oblika. 
Prikažeta se, da lahko uporabite oblikovanje 
ali določite možnosti predvajanja za ta video. 
Te vrste kontekstnih zavihkov se prikažejo 
vsakič, ko vstavite ali izberete sliko, grafikon, 
tabelo, grafiko WordArt ali kateri koli drug 
predmet. 
 
Ko pri delu z diapozitivom z desno tipko 
miške kliknete ozadje diapozitiva, se prikaže 
priročni meni z možnostmi opravila. 
 
Podobno se prikaže mini orodna vrstica, 
ko želite izvesti hitra besedilna opravila, 
denimo zamik oznake ali uporabo krepkega 
oblikovanja besedila.

Če ukaz, ki ga želite dodati, ni naveden na seznamu, preklopite na zavihek na traku 
z želenim gumbom in ga nato tam kliknite z desno tipko miške. V priročnem meniju 
kliknite Dodaj v orodno vrstico za hitri dostop.  



Spremembe v temah  
 
 
Ko uporabite vgrajeno temo in želite spremeniti barve in pisave, lahko izbirate med 
različicami teme v načrtovalniku na začetnem zaslonu ali na zavihku Načrt. 

Nova privzeta velikost 
diapozitiva 
 
 
Večina TV-sprejemnikov in videov uporablja širokozaslonsko obliko in visoko 
ločljivost kot tudi PowerPoint. V preteklih različicah je bilo razmerje diapozitivov 
(4:3). V programu PowerPoint 2013 je privzeta nastavitev 16:9, ki jo lahko 
spremenite na zavihku Načrt. 
 
Če uporabljate diapozitive preteklih različic PowerPointa ali predstavljate na 
starejših monitorjih oz. projektorjih, boste razmerje višine in širine želeli nastaviti 
na 4:3. To naredite tako, da kliknete Načrt > Velikost diapozitiva in nato izberete 
4:3 – lahko pa nastavite velikost po meri.Če vam predstavljene kombinacije niso všeč, lahko v Pogledu matrice spremenite 

barve, pisave in učinke teme.  
 
Kliknite Ogled > Matrica diapozitiva, da v skupini Ozadje prikažete možnosti 
barv, pisav in učinkov. 



Nastavitev pogleda 
predstavitelja je samodejna 
 
 
Če ste v prejšnjih različicah PowerPointa uporabljali pogled predstavitelja, ste 
morda naleteli na težave pri njegovi nastavitvi. V programu PowerPoint 2013 smo 
to težavo odstranili. 
 
Tako da le priključite projektor in monitor, PowerPoint pa bo samodejno uporabil 
prave nastavitve. Seveda lahko po želji med monitorjem in projektorjem 
preklapljate tudi ročno. 
 
Pogled predstavitelja ne potrebuje več monitorjev. Zdaj lahko vadite in uporabljate 
vsa orodja v pogledu predstavitelja že na enem zaslonu.

PowerPoint v napravah 
na dotik 
 
 
PowerPoint 2013 lahko zadaj uporabljate v napravah na dotik, v katerih je 
nameščen Windows 8. Z običajnimi potezami dotika lahko vlečete, tapate, se 
pomikate, povečujete/pomanjšujete in se panoramsko pomikate po predstavitvah.



Shranjevanje predstavitev 
v oblak  
 
 
Oblak je kot shramba datotek na nebu. Dostop je mogoč, kadar koli imate 
vzpostavljeno povezavo. Če potujete ali se pogosto selite in potrebujete dostop 
do svojih datotek, vam priporočamo, da jih shranite v oblak. 
 
OneDrive predstavlja brezplačno storitev v oblaku, kjer lahko varno dostopate do 
svojih datotek in jih dajete v skupno rabo z drugimi. Vse, kar potrebujete za vpis 
v OneDrive, je brezplačen Microsoftov račun.

Vpis v Office 365 
 
 
Če želite shranjevati datoteke v oblak in jih dajati v skupno rabo z drugimi, 
se vpišite v Microsoft Office.  
 
V PowerPointu ali drugem Officeovem programu poiščite svoje ime na traku desno 
zgoraj. Ko se vpišete, lahko preklopite med računi in spremenite svoj profil. 



Sodelovanje z uporabniki, ki nimajo nameščenega 
programa PowerPoint 2013 
Pri skupni rabi ali izmenjavi datotek z osebami, ki uporabljajo starejšo različico PowerPointa veljajo nekatere omejitve.

V programu 
PowerPoint 2013 ... Kaj se zgodi? Kaj naj naredim?

Odprete predstavitev, ki je 
bila ustvarjena s programom 
PowerPoint 2007 ali 
starejšim. 

V programu PowerPoint 2013 bo v naslovni vrstici izpisan napis 
[Združljivostni način]. To pomeni, da je vaša predstavitev trenutno 
shranjena v starejši obliki zapisa datoteke, ki ne prepozna novejših funkcij, 
kot so vgrajeni video, novi učinki prehodov, odseki itd. 

Če želite uporabljati vse funkcije, ki so na voljo v programu PowerPoint 2013, 
boste morali predstavitev shraniti v najnovejši obliki zapisa datoteke.  

Z delom lahko nadaljujete v združljivostnem načinu, a če nihče od oseb, 
s katero ste predstavitev dali v skupno rabo, ne uporablja programa 
PowerPoint 2007 ali starejše različice, vam priporočamo, da datoteko 
spremenite v najnovejšo obliko zapisa.  

Če želite spremeniti datoteko, kliknite Datoteka > Informacije > Pretvori.

Predstavitev shranite v obliko 
zapisa za PowerPoint 2013. 

Če sodelavec vašo predstavitev programa PowerPoint 2013 odpre s 
programom PowerPoint 2007 ali starejšo različico, se prikaže poziv s 
povezavo za prenos brezplačnega združljivostnega paketa. Združljivostni 
paket bodo potrebovali za odpiranje in delo s predstavitvami, shranjenimi 
v novi obliki zapisa. Če ste v predstavitev vključili nove funkcije ali 
oblikovanje programa PowerPoint 2013 , bodo sodelavcem (ki uporabljajo 
PowerPoint 2007 ali starejše različice) prikazana opozorila o nepodprtih 
funkcijah.  

Preden v skupno rabo daste predstavitev programa PowerPoint 2013 
s sodelavci, ki uporabljajo starejše različice PowerPointa, zaženite orodje 
za preverjanje združljivosti. Če želite preveriti združljivost, v programu 
PowerPoint 2013 kliknite Datoteka > Informacije > Preveri, ali je prišlo 
do težav > Preveri združljivost.  
Orodje vam bo prikazalo, katere nove funkcije programa PowerPoint 2013 
niso podprte v starejših različicah. Nato določite, ali želite te funkcije 
odstraniti, da se izognete prikazu opozoril v starejših različicah PowerPointa.  

Predstavitev shranite kot 
datoteko za PowerPoint 2007 
ali starejšo različico. 

Če sodelavec odpre predstavitev v programu PowerPoint 2007 ali starejšem, 
se bo datoteka odprla po pričakovanjih – združljivostni paket ni zahtevan.  

Če ste v predstavitev vključili nove funkcije ali oblikovanje programa 
PowerPoint 2013, bo sodelavec videl opozorila o nepodprtih funkcijah, 
oblikovanje oz. funkcija morda ne bo prikazana v datoteki ali pa predmetov 
ne bo mogoče urejati.  

Storiti vam ni treba ničesar.  

Ko shranite datoteko v starejši PowerPointovi obliki zapisa datoteke, 
preverjevalnik združljivosti samodejno preveri in vas opozori o morebitnih 
nepodprtih funkcijah.  


