
 
 

 

Vsi se pripravljajo tako, da se koncentrirajo nase.  

Razmišljajo o tem, kaj bi oni povedali. Kaj je tisto, kar oni 

vedo, potem pa vsebino strukturirajo. 

Bodite drugačni, vrhunski in najprej pomislite, kaj želite 

predati občinstvu. Morda to najprej vzame veliko časa, 

nato vedno manj. Postavimo CILJ govora ZA OBČINSTVO. 

Izberemo, katere ključne točke bodo za poslušalce 

pomembne. 

 

    

Vzemite si čas za razmislek in najprej razmislite, kaj želite z govorom doseči. 

Ali želim poslušalce prepričati, da pridejo na moj naslednji dogodek? 

Vem, da ne smem pozabiti vključiti informacij o dogodku in jih motivirati za prihod – kaj lahko 

ponudim? 

Morda želim s poslušalce nekaj naučiti o tematiki? Katere tri točke? 

Potrebujem investitorja, nove stranke? Želim subvencijo? 

Razmislim, kakšne podatke potrebuje investitor, da bi ga nekaj zanimalo. Verjetno so to podatki 

o velikosti trga, kdaj se investicija povrne in koliko bo zaslužil. 

 

Kaj želite vi?_______________________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 

  

 

 Postavimo retorično vprašanje. 

V premislek: Kako postavimo vprašanje, če je 200 ljudi in kako, če jih je 5? Pomembno je, da 

jasno izrazimo, KAKO naj nam poslušalci odgovorijo. Primeri: Dvignite roke, vsi tisti, ki … 

Pokimajte vsi tisti,.. Vstanite …, Zaploskajte. 

 

 Povemo anekdoto, šalo ali delimo svojo izkušnjo. 

Ta šala ali izkušnja naj bosta v skladu z rdečo nitjo predavanja. Zgodba naj torej že začne in 

prikaže glavno temo ali vsebino, lastnost. Ni primerno, če začnemo na začetku razlagati o tem, 

kaj se nam je dogajalo na poti na predavanje (razen, če govorimo o zastojih na cesti). 

 Uporabimo pripomočke (Powerpoint, tablo, predmete …) 

Vprašajmo se, ali je powerpoint res potreben. Ali je morda distrakcija? Bi lahko vse naučeno 

prikazali na sliki? Lahko prinesemo kakšen predmet? Letak? Ga pošljemo okrog? Ali imamo 

možnost publiki pustiti povzetke? 

 Spodbudimo diskusijo. 

Pripravljeni smo tudi na udeležence, ki se ne bodo držali rdeče niti. Take osebe prijazno 

prekinemo in jih povabimo na pogovor med pavzo. Ostali udeleženci namreč pričakujejo, da mi 

prevzamemo vodenje predavanja / delavnice / govora. 

 Prikažemo na primeru, v zgodbi ali statistiki. 

Obstajajo kakšni izračuni ali statistika na področju, ki ga preučujemo. Poiščimo zanimivosti v 

številkah in odstotkih, saj bo to nekatere poslušalce navdušilo. 

 Uporabimo priporočila drugih.  

Lahko koga citiramo? Povemo njegovo zgodbo 

in kako mu je pomagalo naše znanje? 

 

 

 



 
 

 

Ko med pripravo nastopa opredelimo namen in cilje 

nastopa, začnemo razmišljati o strukturi. S čim 

sploh začeti? Kako strukturirati jedro? Kako 

zaključiti? 

Recept za najboljšo strukturo ne obstaja, 

obstajajo pa različni modeli, ki nam pomagajo v 

različnih situacijah glede na temo in namen.  

ZAKAJ bi jo imeli? 

Struktura pomaga nastopajočemu in poslušalcu 

– s pomočjo rdeče niti in smiselnega poteka si mi kot 

nastopajoči govor lažje zapomnimo, poslušalec pa 

mu lažje sledi. 

 

Uvod: Poslušalce želimo pritegniti,  torej povemo, zakaj je tema za njih relevantna, 

pomembna, zanimiva. Odgovorimo jim na vprašanje: zakaj bi nas poslušali? 

Načini: uvodna šala, uporaba predmeta, zanimiv podatek, drzna izjava, vprašanje, citat, zgodba 

...KI PA JE NUJNO POVEZANA S TEMATIKO! 

Jedro: Ključne točke s  podpornim gradivom – primeri. Vsako dejstvo potrebuje dokaz. 

Poslušalcem predstavimo bistvene informacije in navedemo primere.  

Načini: dejstva, podatki, vizualni prikaz (grafi, slike, modeli), zgodovina, statistika. Poslušalce po 

vsebini seznanimo s praktičnimi primeri in možnostmi uporabe – kako deluje. Lahko 

demonstriramo, povemo zgodbo … 

Zaključek: povzetek, zapomnljiva izjava ali spodbuda k akciji. Gre za poudarek 

sporočila, ki si ga občinstvo zapomni. Posameznike spodbudimo k akciji in razmisleku o 

naslednjih korakih.  

Načini: povzetek idej, vabilo, izziv, citat, anekdota, možne uporabe v prihodnosti in drugačnih 

kontekstih ali okoljih, dodatni viri, kjer lahko poslušalci izvejo več.  



 
 

 

 

 

Ko smo pripravili jasen namen in cilj predstavitve, opredelili potek (strukturo), razmislimo tudi o 

pripomočkih, ki bi naše vsebine podkrepile. Predstavljamo si, da za vsakim jasno opredeljenim 

sporočilom stoji še »dokazno gradivo«. Nekaj, kar bo še dodatno podprlo naš govor. 

Bodimo kreativni in pogumni. Pritegnimo pozornost, da nam bodo poslušalci z veseljem sledili. 

 Glasba, 

 Igra, 

 Fizični material (predmet, igrača, slika, 

prototip, letak ...), 

 Video, 

 Efekti – luči, 

 Oseba, ki nekaj pove za nas, 

 Tabla in kartice, ki jih nalepim, 

 Plakat, ... 

 Besedilo: Uporabimo le ključno idejo, besedo, stavek! 

 Barve in pisava: Pazimo na izbor barv in font – naj bo viden napis. 

 Najbolj pomembno pa je, da na posamezni prosojnici prikažemo eno idejo. Primeri 

dobro oblikovanih prosojnic z eno idejo: 

    

   

Poslušalce vodimo do zaključnih idej in jih ne prepuščamo njihovi interpretaciji (zato poleg 

slike vedno NUJNO dopišemo ključno sporočilo). 



 
 

 

 
 
Pointer (tudi kliker) oz. laserska kazalka, je nepogrešljiv pripomoček za 
vašo kontrolo nad potekom prezentacije. Vsebuje gumbe za premikanje 
prosojnic naprej in nazaj ter za zatemnitev, ki jo uporabite, kadar 
želite pozornost preusmeriti nase. Kliker vam omogoči, da pokažete 
nekaj na prosojnici, brez da bi hodili pred projektor in mahali z rokami 

pred svetlobo. 😊  
 
S pritiskom na rdečo črtico se prikaže rdeč laser, s katerim preprosto 
pokažete na odseke iz prosojnice. Ne pozabite na gumb, ki pointer 
prižge, zato da se baterija ne prazni. Nahaja se ob strani. 
 
 

 

  
 
Branje s prosojnic uspava poslušalstvo, vloga govorca pa postane odveč, saj lahko udeleženci 
preberejo prosojnico hitreje kot pa jo govorec uspe povedati.  Še posebej ne beremo daljših 
odstavkov, ki že tako ali tako nimajo kaj iskati na privlačni prezentaciji.   
 
Če pa povabimo poslušalce, da si sami potiho preberejo vsebino prosojnice, takrat ne 
govorimo, saj naša  pozornost ne zmore brati in hkrati poslušati govora.  
 

 
Predloga, ki jo ponudi program sam, ni personalizirana. Zaradi takšnih predlog prosojnice 
postanejo preveč podobne ena drugi. Predloga nas pogosto preveč omeji in diktira izgled cele 
predstavitve. Ob uporabi celostranskih fotografij takšnih predlog sploh ne potrebujemo.  
 
Vsak posameznik, četudi ni izobražen oblikovalec, lahko izboljša svoje prezentacije, če sledi 
nekaterim oblikovalskim smernicam oz. preizkušenim pravilom: 
 

*Dobra fotografija doseže večji emocionalni 
odziv pri gledalcu in s tem ojača zapomnljivost sporočila.  Nujno je, da fotografijo spremlja še 
razlaga, ki sovpada s sporočilom slike, tako da poslušalec ne interpretira slike po svoje. 



 
 

 

Če se bomo želeli sprostiti samo na odru, za tisti en nastop - bo to težje. Učenje sproščanja se 
začne prej, ob spoznavanju svojega telesa, konfliktih ali v manj stresnih situacijah kot je 
nastop. Najprej se je potrebno zavedati svojega telesa, kdaj je napet in kdaj sproščen. Z 
opazovanjem spoznamo svoje telo, s poskusi in redno vadbo, pa okrepimo želen izid. 
 

 Za nekaj minut se postavimo v Pozicijo moči … Trebušno dihamo … 
 Si posnamemo vodeno vizualizacijo in poslušamo na poti na sestanek … 
 Se koncentriramo na čutne dražljaje – kaj vidim, kaj slišim, kaj čutim … 
 Gremo na sprehod, se umaknemo v mirno okolje … 
 Zaplešemo / zapojemo oz. počnemo nekaj, kar nam je v veselje. 

 

Zamujanje nas spravlja v še dodaten stres. Če smo popravljali predstavitev do pozne noči, nam 

to ne koristi. Pomembno je, da smo spočiti, saj se s stresnimi situacijami potem lažje soočamo. 

Tudi vstanimo dovolj zgodaj, pred nastopom, da se nam ne bo mudilo in si bomo lahko v miru 

privoščili zajtrk ali tuš. Prejšnji večer si tudi pripravimo obleke. 

 

Na lokacijo, kjer nastopamo, se pripeljimo vsaj pol ure prej. Če odrinemo 

eno uro prej, smo lahko mirni tudi, če zapademo v gnečo na cesti. Če 

bomo čakali dolgo časa, se bo v prostoru naš sistem umiril. Če pa pridemo 

zadnje minute, ne bomo imeli časa za prilagoditev okolju. 

  

Ker smo ob jutranjih urah navajeni piti kavo, po navadi enako storimo 

tudi na dan nastopa. Kava nam živčni sistem seveda vznemirja, zato je 

bolje, če izberemo kakšen zeliščni čaj - meto.  

Če bomo svojo vsebino vadili dalj časa, bo obstajala manjša verjetnost, da bi kakšen košček 

pozabili. Večkrat pozabimo možnosti nastopanja pred sodelavci, starši, sorodniki in 

prijatelji. POZOR: ko vadimo se ne učimo teksta na pamet, ker je večja verjetnost, da doživimo 

»black out«. Vadimo izključno s ključnimi besedami in vsakič povemo drugače, da ohranimo 

avtentičnost! Bistvo je doseganje cilja oz. ključnih točk in ne posamezna poved! 

 

 

 

 



 
 

 

 

Za poglobljeno delo na: vsebini, strukturi, vaši telesni govorici govora. Priprave na: 

 Nastope na konferenci, 

 Vodenje delavnic, sestankov, 

 Nagovore ob posebnem dogodku, 

 Razgovore za službo, 

 Zagovore diplome, magistrske ali doktorske naloge, 

 Predstavitve podjetja. 

Predvideno trajanje: 1 polna ura. Individualne ure izvajamo v Tehnološkem parku ali online 

preko ZOOMa, smo pa fleksibilni pri lokaciji, trajanju in vsebinah.  

Z vami sem bila: 

 


