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ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ
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USPEŠNA POSLOVNA PREDSTAVITEV

Delavnica za udeležence v projektu

Odpiranje sistemov izobraževanja in usposabljanja v  širše okolje –
PARTNERSTVA: Vseživljenjsko u čenje za razvoj podeželja - VURP
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POSLOVNA PREDSTAVITEV

sporazumevanje s številnimi udeleženci
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(COMMUNICARE)

izmenjevati, 

posredovati misli, informacije, 

sporazumevati se

KOMUNIKACIJA
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enosmerna komunikacija

dvosmerna komunikacija
informiranje, 
sporo čanje

dogovarjanje, 
pogajanje, 
posvetovanje, 
usklajevanje



mag. Nada Žagar

GOVORNO

PISNO

OSEBNI 
PREDMETI, 
OBLEKA

VONJ
OTIP

GOVORICA 
TELESA

PROSTOR

ČAS

KOMUNICIRANJE

BESEDNO                                            NEBESEDNO
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DELEŽ SESTAVIN 
V KOMUNICIRANJU

Pomen besed 7 %

Intonacija govora 38 %

Govorica telesa – obraz – kretnje 55 %
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mimika

proksemika videz

NEBESEDNO KOMUNICIRANJE

gestika
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KOMUNIKACIJA IN PERCEPCIJA

Vizuelno

Avditivno

Kinesteti čno

Olfaktorno
Gustatorno

VAKOG
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POSLOVNA PREDSTAVITEV

je

CILJNA DEJAVNOST

namenjena doseganju koristi za obrtnika.
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neposredno,
poteka enosmerno,

besedno in 
nebesedno,

ima strukturo in 
namen

Poslovna
predstavitev

?
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ELEMENTI POSLOVNE PREDSTAVITVE

govorec
občinstvo cilj

struktura 
predstavitve stil

predstavitve
vizualni 

pripomo čki
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govorec

• pozna temo
• ne bere
• pozna ob činstvo
• obvladuje tremo
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občinstvo

• (ne)prostovoljno
• starost, spol, izobrazba
kultura, število

• poznavanje teme
• stališ ča, vrednote
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cilj
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struktura 
predstavitve
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struktura 
predstavitve

UVOD

pridobiti pozornost
dokazati svojo verodostojnost

predstaviti strukturo govora
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DOBER STIK
=

ustvarjanje 
sodelovalnega 

in ustvarjalnega 
vzdušja



mag. Nada Žagar

struktura 
predstavitve

JEDRO

štiri do pet glavnih sporo čil , idej

prehod med sklopi

podkrepiti glavna sporo čila, ideje
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struktura 
predstavitve

ZAKLJU ČEK

samozavesten konec

povzetek povedanega
brez presenečenj

prijazno sporočilo
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fizi čni izgled

prostor

stil
predstavitve

kretnje

izraz obraza
očesni kontakt
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vizualni 
pripomo čki

• računalniške prosojnice
• prosojnice za grafoskop
• diapozitivi
• video posnetki
• plakati, promocijski materiali
• izdelki
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GRADIVO

ČAS!!!

ZA 
GOVORNIKA

ZA 
UDELEŽENCE
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ZAKAJ?

KAJ in KAKO?

KDO, KDAJ 
in KJE?

KOLIKO?

Z + 6 K
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Vrh 
bomo dosegli, 
če si le upamo in 

dovolj močno želimo.


