
JAVNI NASTOP

“Možgani so veličastna 
stvar: brezhibno 
delujejo od rojstva pa do 
trenutka, ko vstaneš, da 
bi imel nastop.”

(M. Twain)



Odnos ljudi do nastopanja

1. Sprejemajo 
nastopanje:
nastopajo, če le 
morejo;  radi 
nastopajo.

2. Se izogibajo 
nastopanju: nočejo 
pred občinstvo; raje 
menjajo službo.

3. Se potegujejo za 
nastopanje: nastopanje 
jim je izziv; 
učijo se, da so vse boljši.

4. Se otepajo nastopanja:
bojijo se občinstva; 
nastopajo s težavo in 
odporom.



Komunikacija VAKOG

Ko nastopamo, nas ljudje 
gledajo, poslušajo in 

občutijo, zato se potrudimo, 
da jih bomo pritegnili vidno, 

slušno ter v njih prebudili 
občutke in čustva.



VIZUALNA FREKVENCA

• Ljudi skušamo pritegniti, prepričati z 
vidnimi znaki.

• Oddajamo veliko energije, smo 
dinamični, pazimo na govorico 
telesa.

• Uporabljamo stavke, misli: Poglejte 
to! Vam je jasno? Ali vidite o čem 
govorim?



Vizualni kanal
• Rad bi, da si nekaj 

ogledaš.
• Ali vidiš, da je to 

popolnoma jasno.
• Nekaj se mi svita.
• Niti sence dvoma ni.
• Si lahko predstavljate, 

kaj mislim.

• Ozrimo se po 
naslednjih primerih.

• Osredotočimo se na ta 
vidik.

• Še nekaj besed: pade v 
oči, na prvi pogled, do 
koder seže oko, 
perspektiv, osvetliti 
zadevo, preblisk, 
oblika...



AVDITIVNA FREKVENCA

• Telo umirimo, ramena so malce 
spuščena, gibi so mirnejši.

• Vso skrb namenimo glasu: barvi, 
intonaciji, tempu, premorom, jakosti, 
čisti in jasni izgovorjavi.

• Uporabljamo stavke: To se dobro 
sliši! Poslušajte! Prisluhnite temu!



Avditivni kanal
• Na isti frekvenci sva.
• Moj avto gre kot 

pesem.
• Kako si lahko brez 

posluha za to stvar.
• Naleti na gluha ušesa.
• Pleše, kot drugi igrajo.
• Oglasi se mi.

• Verjeti na besedo…
• Brez besed…
• Še nekaj besed: 

poslušati, glasen, 
melodičen, biti uslišan, 
šepetati, čvekati, vpiti, 
žlobudrati, neubran, 
harmoničen, uglasiti 
se...



KINESTETIČNA FREKVENCA

• Pri poslušalcih prebudimo občutke, 
čustva, vtise.

• Naše telo je sproščeno, ramena 
upognjena, gibanje je upočasnjeno.

• Skušamo povedati, da čutimo s tistim, o 
čemer govorimo: govorimo zavzeto, 
prepričljivo, navdušeno.

• Verjamemo v tisto, kar govorimo in 
zaupamo vase!!!



Kinestetični kanal
• V kosteh čutim…
• Drži pesti.
• Drži jezik za zobmi.
• Imeti oster jezik…
• Toplo priporočam…
• Zvezane roke…
• Držati besedo.
• Prijeti za besedo.

• Zanj ne bi dala roke v 
ogenj.

• Imeti debelo kožo…
• Trdo delati…
• Zgrabila ga je panika.
• Še nekaj besed: 

občutek, otipati, čutiti, 
dotakne, mehak, grob, 
svoboda gibanja, toplota, 
ravnati z nekom...





DOBER GOVOREC

• Obvlada znanje in 
veščine o 
komuniciranju, 
govorjenju, 
nastopanju, 
prepričevanju.

• Ima znanje o 
pripravljanju in 
izvajanju nastopov.

• Najde dovolj časa za 
priprave!

• Je samozavesten in 
zaupa vase!

• Je prepričljiv!
• Zna povedati, kar je 

treba.
• Upošteva vse tri 

frekvence oddajanja 
in sprejemanja!



Kako izvesti prezentacijo?





PRIPRAVA NASTOPA

1. IZBIRA STILA: didaktični, interaktivni.
2. IZBIRA PROSTORA: postavitev miz, 

stolov, avdiovizualnih pripomočkov…
3. VSEBINA:
uvodni del - vprašanje, trditev, dogodek, 

citat, humor…
osrednji del - jezik, poudarki, primeri, 

rešitve, izbira besed…
zaključni del - povzetek, aktivnost...



PRIPRAVA NASTOPA

4. GRADIVO
5. SCENARIJ: zapis aktivnosti, čas.
6. POSKUSNI NASTOP
7. PREVERJANJE PRIPRAV: vse 

pripravljeno?



Odpravljanje treme

• Dobra priprava, vaditi nastop, generalka, 
priprava AV naprav, 

• udobna in primerna obleka, 
• globoko dihanje, govor začeti sproščeno,
• čim manj kave, alkohola ali drugih poživil,
• vzpostavitev dobrega stika (očesni stik, 

uvodni stavki).



Vedenje pred poslušalci

• Prvi vtis, nasmeh, vstop v prostor in priprava 
pripomočkov, 

• pozdrav in predstavljanje, ne opravičujemo se 
za karkoli, 

• praviloma stojimo, lahko se gibamo, nikoli ne 
kažemo hrbta,

• govorimo navdušeno, glas (raje nižji), stik z 
očmi,

• vprašanja, čas, v zaključku povzamemo glavne 
misli in damo čas za vprašanja in razpravo.











Celostna podoba

Ustrezen zunanji videz je znamenje 
samozavedanja o vlogi, ki jo imamo na 

delovnem mestu, odseva odnos do 
poklica, do tistih, s katerimi 

komuniciramo, do položaja in do 
organizacije, kateri pripadamo.



TEHNIKA 4MAT

4. KAJ ČE?

WHAT IF?

1.ZAKAJ?

WHY?

3. KAKO?

HOW?

2. KAJ?

WHAT?

0. MINI –KAJ
WHAT



Vizualni pripomočki pomagajo 
prenesti sporočilo!



Previdno pri izbiri vizualnih 
pripomočkov!



Zunanja priprava



Ne smemo biti nervozni!



Kaj bomo pred poslušalci?



Kaj poslušalci pričakujejo od 
nas?



Priprava in vaja, vaja, vaja!







Kaj narediti po končani 
predstavitvi?





ANALIZA NAPAK
• Ni rdeče niti, težave s 

pripomočki, napačen 
razpored poudarkov, 
čas.

• Slabo obvladana 
vsebina, neprepričljiva, 
napačne trditve, 
premalo aktualna 
vsebina, primeri.

• Nejasna izgovorjava, 
narečje, obotavljanje 
med besedami, 
smrkanje...

• Predolgi stavki, tujke.
Zanemarjena vprašanja 

poslušalcev, 
neaktivirani 
poslušalci, vzvišen 
odnos, preveč
podrobnosti.

Neustrezno izbrani 
mediji, pretirana raba 
tehnike.



Obrazec analize nastopa

Dobro Slabše

Drža X

Pogledi – stik z očmi X

Mimika X

Gibi X

Tempo govora X

Izgovorjava X

Premori X

Uporaba ee, mm, ne X

Prepričljivo govorjenje X

Uvod

Jasnost X

Zaključek X

Zunanji videz X

Samozavest X

Čas X

Uporaba tehničnih pripomočkov X



ČČe govorie govorišš s pametjo, s pametjo, 
je jezik tvoja odlika.je jezik tvoja odlika.

ČČe govorie govorišš, , 
kar ti pade na pamet, kar ti pade na pamet, 
je jezik tvoja nesreje jezik tvoja nesrečča.a.

(turkmenski pregovor)(turkmenski pregovor)


