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Od ideje do krožka 
 

Ideja za temo našega študijskega krožka je nastala v 
neformalnih pogovorih med sodelavci Šolskega centra Celje, 
ki se nenehno srečujemo z izzivi javnega nastopanja tako 
pred dijaki, kot tudi v drugih (ne)vsakdanjih situacijah. 
Med nami so namreč tisti, ki v javnem nastopanju 
neskončno uživajo in v vlogi nastopajočega zablestijo, na 
drugi strani pa tisti, ki jih ob tem izzivu oblije pot in 
dobesedno zamrznejo. Ideja je rasla in k sodelovanju v 
krožku smo povabili tudi zunanje udeležence, prijatelje, 
znance, ki so izrazili svoje dvome ali željo po premagovanju 
strahu pred javnim nastopanjem. 

Krožek smo tekom izvajanja povezali s še eno aktivnostjo, 
ki jo trenutno izvajamo na ŠC Celje, in sicer z mednarodnim 
projektom Erasmus+ z naslovom Art for Change. Projekt je 
namreč namenjen odraslim z manj priložnostmi, ki jih 
želimo s pomočjo dramskih veščin spodbuditi k 
ustvarjalnosti, radovednosti, dovzetnosti za umetnost ter 
spoznavanju in razumevanju medkulturnih raznolikosti. Od 
tod izhaja tudi naslov priročnika, Javno nastopanje brez 
meja. Ugotovili smo namreč, da razvijanje talentov in veščin 
javnega nastopanja nima (ali vsaj ne sme imeti) meja, po 
drugi strani pa smo naše ideje povezali s podobno mislečimi 
s Poljske, Češke in Španije.     
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Skozi učenje v krožku smo spoznavali in se učili različnih 
oblik in pripadajočih pravil ter zakonitosti javnega 
nastopanja, osnovnih pravil dramske igre, tehnik 
premagovanja treme, retoričnih pravil, besedne in 
nebesedne govorice, krepili smo samozavest in kulturno 
zavest, skrbeli za nadgrajevanje znanja IKT skozi 
raziskovanje spletnih virov na to temo itd. 

Ob zaključku krožka smo skupaj pripravili spletno dostopni 
avdio-vizualni priročnik za učenje in spodbujanje javnega 
nastopanja, s katerim želimo spodbujati h kreativnemu 
izražanju sebe in svojega zaznavanja sveta prav vsakega 
posameznika.  
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Vsak zmore nastopati 

Komuniciranje je umetnost in spretnost hkrati. 

V življenju vsak dan igramo različne vloge, v mnogih od njih 
pa tudi javno nastopamo. Javni nastop ne pomeni samo, da 
obsijani z reflektorji stojimo na odru, v nas pa zre množica 
ljudi. Javno nastopanje je kakršnokoli pojavljanje v 
javnosti, zato je pomembno, da poznamo svoj način 
komunikacije, svoje močne točke in tudi ovire, s katerimi se 
pri tem srečujemo. Pri javnem nastopanju na ljudi vplivamo 
z besedami in telesom, zato je dobro, da znamo opazovati 
svojo govorico telesa, jo obvladovati in izboljšati. Le tako 
bomo samozavestno stopili pred občinstvo in ga prepričali.  

Umetnost in kreativno izražanje imata močan vpliv na 
življenje posameznikov, saj jim pomagata odkrivati sebe in 
svoj način delovanja v družbi in svetu. Marsikdo se pri 
lastnem izražanju (javno nastopanje, umetniško izražanje) 
sooča z osebnimi ovirami, tremo, nesamozavestnim 
izražanjem ali drugimi oblikami nezmožnosti izražanja. A 
vse te ovire je možno premostiti z odkrivanjem lastnih 
talentov, spodbudo, krepitvijo jezikovnih in 
komunikacijskih spretnosti, zmanjševanjem kulturnih in 
socialnih razlik med posamezniki ter tehnikami za 
premagovanje strahu pred nastopanjem itd.  

Če vztrajate pri mišljenju, da »niste rojeni za javno 
nastopanje«,  naj vam zaupamo, da se je veščin javnega 
nastopanja mogoče naučiti. Morda vam bo v pomoč tudi 

nekaj trikov, ki smo jih skozi učenje v študijskem krožku 
Javno nastopanje brez meja spoznali mi.  
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Bodimo pripravljeni! 

Nikoli več ne boste imeli druge priložnosti, da naredite 
prvi vtis. (Klavdija Kočiš, skupnost.sio.si) 

Pri javnem nastopanju je bolj pomembno, kako povemo kot 
kaj povemo. Kakršen je govorec, takšni so poslušalci. Zato na 
oder stopimo pripravljeni! Pomagajte si z naslednjimi petimi 
točkami. 

1. Pri pripravi na javni nastop naprej razmislite o 7-ih 
ključnih vprašanjih: 
- Kaj želim s predstavitvijo doseči? 
- Kaj je vsebina predstavitve? 
- Kdo podaja predstavitev oz. v kakšni vlogi nastopam? 
- Kdo so udeleženci v občinstvu? 
- Kako naj podam vsebino? 
- Kdaj in koliko časa naj traja predstavitev? 
- Kje bo predstavitev? 

2. Izberite način oz. obliko predstavitve: 
- pripovedni stil, kjer pripovedujemo vsebino; 
- interaktivni stil, kjer udeležence spodbujamo k 

sodelovanju. 
3. Pripravimo gradivo (za predstavitev in udeležence). 
4. Izvedimo poskusni nastop (pred domačim občinstvom ali 

sami). 
5. Pred nastopom preverimo pripravo prostora in potrebne 

pripomočke. (portalosv.si) 

Preden stopite na oder, dvignite glavo, popravite ramena 
ter trdno in odločno stopite. Tudi če na začetku čutite še 

nekaj negotovosti, jo bo samozavestna drža kmalu 
preglasila.  
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Najprej glas in stas, nato beseda 
 

Kadar javno nastopate, pa naj bo to govor, igra, glasba ali 
nastop v kakšni drugi obliki, želite občinstvo prepričati. 
Zato se je pomembno zavedati, s čim poslušalca / gledalce 
najbolj prepričate. Javni nastop sestavljajo tri prvine, ki si 
glede na moč prepričljivosti sledijo v naslednjem vrstnem 
redu: 

 
Pri vsaki od prvin javnega nastopanja moramo upoštevati 
določena pravila. Oglejmo si jih v nadaljevanju.  
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Nebesedna govorica 

Najprej sta gib in glas, šele potem beseda. 
(Edvard Kadič, 2017) 

Besedno in nebesedno komuniciranje sta precej prepleteni 
in morata biti usklajeni. Kljub temu pa velja, da je 
nebesedna govorica prepričljivejša in močnejša, kot pa 
izgovorjene besede. Zato je ključnega pomena, da se 
zavedamo lastne govorice telesa in upoštevamo nekatera 
ključna pravila nebesedne govorice za uspešen javni 
nastop. 

Videz:  

1. Tudi oblačila govorijo, zato izberite oblačila v mirnih 
tonih in čim bolj naravnih materialih (naj govorijo, ne 
kričijo). 

2. Ni pomembna le obleka, temveč tudi urejenost, ličila, 
pričeska, modni dodatki – vse mora biti priložnosti in 
ciljni publiki primerno. Pri tem velja pravilo: manj je 
več! 

3. Izbirajte tako, da se dobro počutite! 

Več gole kože pokažem,  
manj resneje me jemljejo. 
(Saša Einsiedler, 2012) 
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VAJE za pravilno držo in gibanje: 

1. Drža naj bo trdna (ne trda!), odločna, pokončna, z 
nogami stojte trdno na tleh (predstavljajte si, da ste 
skala v morju).  

2. POZOR: povešena ramena in sključena drža izražata 
zaskrbljenost in nesamozavest. 

3. Kadar stojimo zravnano, z nogami narazen, z rokami 
pa uprtimi v boke, s to držo izražamo avtoriteto, 
včasih tudi aroganco. Sogovorniku dajemo vedeti, da 
ne dopuščamo ugovorov. V poslovnem svetu to držo 
imenujemo tudi "akimbo". 

4. Obratna od te drže je drža, pri kateri stojimo s 
spuščenimi rokami, dlani pa so prekrižane pred 
telesom, kar lahko izraža spoštovanje in podrejanje 
sogovorniku ter nesamozavest. To držo imenujemo 
tudi "figov list". 

5. S premiki po odru se približajte različnim delom 
občinstva. POZOR! Ne plešite ali ne prestopajte z ene 
noge na drugo!  

6. Brada naj bo v nevtralnem položaju (poravnana z 
ravnino gibanja, saj lahko v primeru, da je dvignjena 
malo preveč, dajemo vtis arogantne osebe.  

 

Očesni stik:  

1. Poskusite vzpostaviti in ohranjati očesni stik z 
vsakim poslušalcem (tu ste zaradi njega in razlagate 
njemu).  

2. Če je dvorana velika, pogledujte na vse konce 
dvorane, nikakor pa ne zgolj v eno točko na koncu 
dvorane. 

Z gledanjem v oči izražamo odkritost in samozavest. 
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VAJE za ustrezno mimiko obraza:  

1. Z obrazom izražajte prijaznost.  
2. Obrazne mišice naj bodo napete in privzdignjene, saj 

boste tako delovali vedro in dostopno. 

Čim več se smehljamo, tem več pozitivnih spodbud bomo 
dobili nazaj. 

 

VAJE za primerno gestikulacijo:  

1. V pripovedovanje vključite roke in z njimi pomagajte 
razlagati vsebino, vendar POZOR! Ne krilite 
nekontrolirano po zraku in ne kažite s prstom na 
ljudi. 

2. Zlato pravilo: kretnje rok naj bodo v pasu med bokom 
in brado. 

3. V rokah lahko držite svinčnik in s tem zaposlite roke. 
POZOR! Ne klikajte po kemičnem svinčniku, saj s tem 
povzročate šume in moteče zvoke. 

4. Ne praskajte se po glavi, obrazu ali vratu in ne 
popravljajte si las. 

5. Med govorjenjem rok nikoli ne držite pred usti, ne 
dajajte jih v žep in ne skrivajte jih za hrbtom. 
Skrivanje rok za hrbtom lahko pomeni, da nekaj 
prikrivate ali ne dopuščate ugovorov.  

6. Tudi križanje rok na prsih lahko pomeni nedostopnost 
ali obrambni položaj.  

7. Bodite odprti do sogovorcev in čim večkrat pokažite 
notranjo stran dlani, torej naj bodo dlani odprte.   

Kretnje naj bodo pristne in naravne. Bodite to, kar ste! 
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Glas 

Poznamo dve vrsti tišine: ena je tista, v kateri vlada 
napetost, druga pa tista, ki ji v komunikaciji rečemo 

premor. (Polona Požgan, 2022) 

Jakost:  

1. Vaš glas naj ne bo pretih, niti preglasen, temveč 
prilagojen velikosti prostora, občinstvu in vsebini 
nastopa. 

2. Barva glasu naj izraža vaše čustveno razpoloženje 
(veselje, žalost, navdušenost, zaskrbljenost itd.), 
vendar bodite pri tem previdni in ne pretiravajte.  

3. Uporabljajte različno intonacijo govora, saj v 
nasprotnem primeru govor postane dolgočasen. 
 

Premori:  

1. Ne bojte se tišine. S premori oz. tišino na pravem 
mestu lahko prikličete pozornost občinstva.  

2. Poudarki, premori, pike in vejice so ključnega pomena 
za ohranjanje pozornosti.  
 

Mašila:  

1. Najprej se poskusite zavedati mašil, ki jih 
uporabljajte, nato pa jih raje zamenjajte za tišino. 
 

Hitrost: 

1. Hitrost naj bo zmerna (ne prehitro in ne prepočasi) 
2. Dihajte enakomerno, mirno, s trebušno prepono. 
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VAJE za razločno govorjenje: 

Te vaje imenujemo tudi gimnastika ali joga obraza: 
grimase, sproščanje jezika, trepljanje po licih ... Pomagamo 
si lahko tudi z izgovorjavo zahtevnih stavkov: 

»Pešec gre čez cesto v Stož'ce po rož'ce.« ali 

»Velik ščip ščiplje prišpičene oblake in daje ščepce 
ščebetavih meglic zvezdam, ščegatajočim poljane neba.« 

 

VAJE za koncentracijo v artikulaciji: 

Če čebela ne bi če imela, bi čebela bila bela. 
Kaplanov klobuk pod klopjo. 
Plank pod plotom. 
Peter, pazi se, če si za pretep. 

 

VAJE za artikulacijo: 

1. Rana ura dremave mornarje predramlja. 
2. Krepke kobile trpko s kopiti kopitljajo prek polj. 

 
  



14 
 

Besedno sporočilo 
 

Boljši je govor govorca z govorno napako kakor napačno 
govorjenje. (Zdravko Zupančič, 2017) 

Vsaka zgodba ima uvod, jedro in zaključek. In vsak od teh 
ima svoje zakonitosti. 

Z uvodom pritegnite pozornost občinstva in napovejte 
temo vašega nastopa. Povejte nekaj zanimivega, 
zabavnega, toplega, prijaznega … sproščeno! 

Uvod je potrebno vaditi! 

V jedru se skušajte držati rdeče niti vašega 
pripovedovanja, bodite jasni, razumljivi in govorite kot bi 
pripovedovali zgodbo.  

Zaključek je tisto, kar občinstvo sliši na koncu, zato se 
potrudite, da boste v tem delu pustili močno sporočilo 
(nauk, misel, povabilo ali motivacijsko sporočilo).  

Naj vaš udarni zaključek odzvanja v ušesih poslušalcev 
vso pot domov …  
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Tremo in strah odpravimo na mah 
 

Ko so v ZDA v neki raziskavi spraševali ljudi, česa se 
najbolj bojijo, jih je večina odgovorila, da jih je bolj kot smrti 
strah javnega nastopanja. Povečan srčni utrip, potne roke, 
tresoč glas, stiskanje v grlu … Se kdaj soočate s temi 
težavami? Brez skrbi, tudi strah in tremo pred javnim 
nastopanjem je mogoče premagati. Vendar je potrebno 
začeti pri sebi.  
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Samozavest in samopodoba 
 

Izvrsten govorec je tisti, ki zapelje, prepriča in premami. 
(Zdravko Zupančič, 2017) 

Samopodoba je temelj dojemanja sebe in sveta okoli nas. 
Samozavest je zaupanje samemu sebi, da nekaj zmoremo 
ter verjamemo vase. Obe pa močno vplivata na uspešnost 
našega javnega nastopa, zato je pomembno, da skozi vaje 
zgradimo pozitivno samopodobo in izboljšamo 
samozavest. Predlagamo vam nekaj vaj. 

1. Pohvalite se za nekaj, kar ste dobro opravili, in se za 
to tudi nagradite. 

2. Zapišite nova pravila v svojem življenju, ki vam bodo 
pomagala izboljšati samopodobo. 

3. Vsak dan se vsaj petkrat pohvalite. 
4. Zjutraj naj bo vaša prva misel hvaležnost za nov dan 

in odločitev, kakšen človek želite biti ta dan. 
5. Vsako jutro se poglejte v ogledalo in si izrecite 

spodbudno misel, kot npr.: 
- Cenim se in se sprejemam. 
- Ljubim vsak del svojega telesa. 
- Vztrajam in zmorem. 
- Zaslužim si biti srečen / srečna. 
- Uživam v svojem delu. 
- Imam dovolj časa zase. 

6. Izogibajte se ljudi, ki se pritožujejo ali opravljajo. 
7. Vsak večer zapišite tri stvari, za katere ste tisti dan 

hvaležni. Kmalu boste začeli pisati svoj dnevnik 
hvaležnosti. 

8. Naučite se sprejemati same sebe z vsemi prednostmi 
in pomanjkljivostmi.  
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Naše telo izraža našo samozavest 
 

Samozavest ne razširi le naših misli, temveč tudi naše 
telo. Kadar se počutimo samozavestne, razširimo roke in 

noge, poravnamo svojo držo, zasedemo več prostora, 
dvignemo glavo in brado ter potegnemo ramena nazaj. 

Naše telo sporoča, kako se počutimo. Če bomo zavzeli 
samozavestno držo telesa, se bomo tako tudi počutili, se 
obnašali in razmišljali. 

Ker pa je lastno držo zelo težko nadzorovati, je 
samozavestno držo potrebno čim večkrat vaditi. 

 

VAJA: Primer nesamozavestne drže. 

VAJA: Primer samozavestne drže.  
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Nasveti za premagovanje treme 
 

Tremo pred nastopanjem doživlja 80 do 98 % ljudi. Za 
začetek se je poskusite zavedati in jo sprejeti kot normalno 
stanje. Potrebno pa je vedeti, da je nikoli ne moremo 
popolnoma odpraviti. Lahko jo le zmanjšamo ali 
prikrijemo. Kako? Poglejmo si v nadaljevanju. 

1. Ključnega pomena pri premagovanju treme je dobra 
priprava pred javnim nastopom. 

2. V mislih si predstavljajte in vadite svoj nastop 
(vizualizacija), kot bi si zavrteli film. 

3. Pripravite si listek z opornimi točkami. POZOR! 
Listek naj ne bo zmečkan kos papirja in v barvi, ki 
ustreza barvi vaših oblačil. 

4. Govorite s sabo in večkrat ponovite spodbudne misli:  
- Vse je v redu. Zmorem! 
- V redu, da imam tresoče roke. To je nekaj 

normalnega. 
- Ob vsakem nastopanju postajam boljši in bolj 

samozavesten. 
5. Ne oklenite se govorniškega pulta ali samo ene točke 

na odru, temveč se gibajte po odru. 
6. Med nastopom ne zadržujte diha, ne hlastajte za 

zrakom, temveč poskušajte čim bolj umirjeno dihati. 
7. V pomoč so vam lahko dihalne vaje in vaje za 

sproščanje, ki jih lahko izvajate vsakodnevno in tudi 
neposredno pred javnim nastopom. Nekaj vam jih 
predstavljamo v nadaljevanju, na spletu in v drugi 
literaturi pa lahko najdete veliko število podobnih vaj. 
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Dihalne VAJE za sproščanje: 

1. Vaja 5-5-5: pet sekund globoko vdihujete, nato pet 
sekund držite dih in pet sekund globoko izdihujete. 
Vajo ponovite trikrat.  

2. Vzravnano sedite ali stojite. Dlani položite na spodnji 
del prsnega koša. Počasi globoko vdihnite skozi nos in 
ob tem začutite, kako se pod vašimi rokami prsni koš 
razširi. Za trenutek zadržite dih, nato počasi izdihnite 
s priprtimi ustnicami in občutite, kako se prsni koš 
pod vašimi rokami vrne v prvotni položaj.  

3. Vdihnite skozi nos, za trenutek zadržite dih, nato pa 
naredite izdih z izgovorjavo soglasnikov s, š, f in t. Na 
koncu izdihnite ves preostali zrak.  
 

VAJE za sproščanje: 

1. Pri postopnem sproščanju posameznih mišičnih 
skupin se osredotočimo enkrat na dlani, drugič na 
stopalo, nadaljujemo pri trebuhu itd. Za začetek vam 
bomo pokazali vajo sproščanja dlani, vi pa lahko 
nadaljujete sami z drugimi mišičnimi skupinami.  
Močno napnite mišice na dlani in dlan v tem položaju 
zadržite za 10 sekund. Nato jo za 15 sekund 
popolnoma sprostite. Poskusite začutiti občutek 
napenjanja in sproščanja mišic in širjenja sproščenosti 
po celem telesu. Enako naredite z vsemi ostalimi deli 
telesa.  

2. Ko osvojite prvo vajo, lahko naredite postopno 
sproščanje mišic celotnega telesa. Močno napnete vse 
mišice telesa (roke, noge, trebuh, vrat, obrazne mišice 
itd.), v tem položaju zadržite za 10 sekund in nato 
celotno telo za 15 sekund popolnoma sprostite.  
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3. Roke sklenite pred seboj, prepletite prste, dlani 
obrnite navzven. Dihajte in dvigujte roke nad glavo, 
vaš pogled naj jim sledi. Dvignite roke, ramena, 
postavite se na prste, se raztegnite in obmirujte oz. 
zadržite dih, nato pa sunkovito spustite roke in hkrati 
izdihnite ter stresite roke.  

4. Vzravnano sedite ali stojite. Počasi vdihnite skozi nos 
in ob tem dvignite ramena čim višje k ušesom. Za 
trenutek zadržite dih, nato izdihnite s priprtimi 
ustnicami in spustite ramena. Pustite obe roki, da 
popolnoma sproščeno visita.  
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Govorec ali igralec? 

Če je igralčevo telo inštrument, recimo kitara, mora 
igralec na sebi poiskati strune za »igranje« oziroma strune 

za ustvarjalnost. (Vesna Anđelković, 2015) 

Javno nastopanje je močno prepleteno s prvinami 
dramske igre. Morda vam bo v tolažbo stari rek, da se 
igralec rodi kot igralec, govorec pa govorec postane in se 
torej mora naučiti javnega nastopanja. A pri tem so mu 
lahko v pomoč triki, ki jih obvladajo igralci na gledališkem 
odru. V svoj govorni nastop vključite nekaj dramskih 
prvin, počutite se kot igralec v gledališki predstavi in 
občinstvo bo zagotovo vaše! 

1. Verjemite v tisto, kar govorite in kar počnete. Če tako 
vam bo verjelo tudi občinstvo. 

2. Ne bojte se čustev na odru. 
3. Ne dovolite si, da branje besedila postane recitiranje 

ali zgolj tehnično izgovarjanje. Dramski govor mora 
biti čist, jasen, glasen, razumljiv, z dobro izgovarjavo 
in artikulacijo. 

4. Če želite del besedila poudariti, to naredite s kratkim 
premorom pred poudarjenim besedilom. 

5. Višino tona glasu uskladite z likom, ki ga igrate 
(lahkomiseln lik bo govoril z višjim glasom,  
preudaren lik pa z nižjim). 

6. Ko vadite, posnemite svoj govor in se poslušajte. 
7. Kadar javno nastopate, zavzemite položaj na sredini 

»odra«. Srednji del odra namreč privlači večjo 
pozornost občinstva kot stranski deli. 

8. Bodite duhoviti, občinstvo obožuje zabavne govorce. 

Igralec je govorec, govorec je igralec. 
(Zdravko Zupančič, 2017)  
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3, 2, 1 … Zdaj! 
 

Ste sedaj kaj bolj pripravljeni na javni nastop? Mi smo ob 
vajah spoznavali številne nove talente in ugotovili, da je za 
uspešen nastop najpomembnejša … 

VAJA, VAJA in še enkrat VAJA! 

Več kot bomo vadili, bolj samozavestni bomo, ko bo šlo 
zares.  



23 
 

Viri 
 

Anđelković, mag. Vesna (2015). Enostavni priročnik 
gledališke vzgoje. Velenje: Bošnjaško mladinsko kulturno 
društvo. 

Einsiedler, Saša,  (2012). Trening komunikacije in javnega 
nastopanja s Sašo Einsiedler. Ljubljana: Rokus Klett. 

Einsiedler, Saša (2018). Moja samopodoba je moja 
odločitev. Golo: Heliopolis izobraževanje. 

Gubenšek, Tomaž. Glas in govor. Ljubljana: Šola retorike. 

Jernejčič, mag. Andreja (2012). Skrivnosti javnega 
nastopanja: priročnik za vsakogar. Ljubljana: Planet GV. 

Kadič, Edvard (2017). Samozavest je seksi!, 
Samozavestna govorica telesa. Ljubljana: Zavod Delta. 

Ozer, Steve (2009). Golo občinstvo ni dovolj: ostanite 
prisebni, postanite samozavestni in premagajte strah pred 
javnim nastopanjem. Ljubljana: Tuma. 

https://www.portalosv.si/komunikacija/nastop-in-
priprava-ucinkovite-predstavitve/javno-nastopanje/  

Požgan, Polona (2022). Govori in inspiriraj: zlata pravila 
komunikacije, kako odpraviti tremo in zmanjšati stres, 
kako pripraviti dober govor in samozavesten nastop. 
Ljubljana: Adrema. 

Zupančič, dr. Zdravko (2017). Mali vedež retorike. 
Ljubljana: Šola retorike. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt sofinancira Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost 
in šport. 


