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Povzetek 

 

Strah pred javnim nastopanjem je strah, ki je prisoten skoraj v vsakem posamezniku. Je pojav, 

ki ljudi lahko ovira pri vsakdanjem življenju in njihovih uspehih. Mnogi strah pred javnim 

nastopanjem skrivajo in si ne priznajo, da jih le-ta ovira v življenju. Posledično se začnejo 

javnemu nastopanju izogibati in s tem zmanjšajo možnost za uspešno premagovanje strahu 

pred javnim nastopanjem. Če se s strahom pred javnim nastopanjem ne soočajo in ga ne 

poskušajo odpraviti, se le-ta veča in vedno težje se ga znebijo. V diplomski nalogi sem 

poskušala izvedeti, zakaj se posamezniki javnega nastopanja bojijo in kako, če sploh, strah 

pred javnim nastopanjem premagujejo. Preverila sem pomen besed strah in fobija, dejstva o 

strahu, kako samopodoba vpliva na pojavljanje strahu in preučila posledice strahu pred javnim 

nastopanjem. V diplomsko nalogo sem vključila kvalitativno raziskavo, v kateri sem kot 

merski instrument izvedla fokusno skupino. Tako raziskava kot tudi predelana literatura sta 

dali podobne rezultate oziroma sklepe. Ugotovila sem, da se veliko posameznikov boji 

javnega nastopanja. Najpogostejši vzrok za strah pred javnim nastopanjem je, da se 

posamezniki bojijo biti izpostavljeni in ocenjevani. Bojijo se, da ne bodo sprejeti v družbo in 

da jih bo ta zaradi napak pri nastopanju zavračala in izobčila. Na pojav strahu pred javnim 

nastopanjem pomembno vpliva tudi samopodoba posameznika. Večina vprašanih ne 

uporablja posebnih metod za odpravo strahu pred javnim nastopanjem, čeprav jih poznajo in 

vedo, da bi jim lahko pomagale. Le dva izmed vprašanih pred javnimi nastopi izvajata jogo za 

sprostitev. Avtorji prebrane literature svetujejo različne metode, ki pomagajo zmanjšati 

oziroma odpraviti strah pred javnim nastopanjem. Razhajanje sem opazila le pri fokusni 

skupini, kjer so bili vprašani skeptični do kakršnih koli metod za odpravljanje strahu pred 

javnim nastopanjem. Poudarili so, da lahko posameznik strah pred javnim nastopanjem 

premaga le z veliko vaje in trdne volje.  

 

Ključne besede: javno nastopanje, strah, fobija, samopodoba, socialna fobija.  



 

Abstract  

 

Fear of public speaking is a fear that is present in almost every individual. It is a phenomenon 

that can hinder people in their daily lives and their successes. Many people hide their fear of 

public speaking and they do not admit that it is an obstacle in their life. As a result, they start 

avoiding public speaking and therefore reduce the chances of overcoming their fear of public 

speaking successfully. If they do not face with their fear of public speaking and they do not 

try to overcome it, it will increase and become increasingly difficult to overcome it. In my 

diploma thesis I have tried to find out why are people afraid of public speaking and how, if at 

all, they overcome their fear of public speaking. I have checked meaning of the words fear 

and phobia, facts about fear and how self-esteem affects occurrence of fear. I have also 

examined the consequences of fear of public speaking. I have included one study in my 

diploma thesis, a qualitative study with a focus group. Study and literature have given similar 

results and conclusions. I have found out that many individuals are afraid of public speaking. 

The most common cause of fear of public speaking is that people are afraid to be exposed and 

evaluated. They are afraid that they will not be accepted in a society, and that they will be 

rejected and outlawed due to their mistakes in public speaking. Self-esteem of an individual 

also significantly affects the emergence of fear of public speaking. Most respondents do not 

use special techniques to overcome their fear of public speaking, although they are familiar 

with them and they know that they could help them. Authors of the literature I have read 

advise a variety of methods that help to reduce or overcome the fear of public speaking. I 

have noticed a discrepancy only in focus group where respondents were skeptical about 

various methods to overcome the fear of public speaking. Only two of the respondents 

perform yoga for relaxation before public speaking. They stressed that individuals may 

overcome their fear of public speaking only with a lot of practice and perseverance.  

 

Keywords: public speaking, fear, phobia, self-esteem, social phobia.  
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1. UVOD 

 

 

Za temo strah pred javnim nastopanjem sem se odločila predvsem zato, ker poznam veliko 

ljudi, ki jim javno nastopanje dela težave. Te so lahko tako hude, da jih ne ovirajo le na 

področju javnega nastopanja, ampak tudi v zasebnem življenju. Oropajo jih vsakdanjih 

dejavnosti in zmanjšajo oziroma izničijo možnosti za boljše življenje.  

 

Casson trdi, da »je strah pred javnim nastopanjem nekaj povsem običajnega in da se z njim 

spopadajo prav vsi«. Strah pred nastopanjem primerja s športno panogo, kjer poudarja, da »je 

vsak začetek nekoliko neroden«. (Casson 1995, str. 9)  

 

Seveda pa je spretnost pri javnem nastopanju mogoče izboljšati in s tem tudi zmanjšati strah. 

Po Cassonu trditev, da »se dober govorec rodi in da se tega ne da naučiti, izboljšati, ne drži« 

(Casson 1995, str. 9). Prav vsak posameznik lahko z vajo in vztrajnostjo izboljša svoje javno 

nastopanje.  

 

Diplomska naloga je sestavljena iz dveh delov. Prvi del se problematike dotika teoretično, 

drugi del pa zajema raziskavo kvalitativne narave. V teoretičnem delu sem najprej preučila, 

kaj je javno nastopanje in kako je sestavljen komunikacijski model. Nato sem opisala strah in 

fobijo ter raziskala, kakšna je razlika med njima. Opisala sem dejstva o strahu in preverila 

povezavo med samopodobo in strahom. V nadaljevanju naloga vsebuje poglavja o strahu in 

njegovih posledicah, tremi in na koncu o samem strahu pred javnim nastopanjem. Področje 

kvalitativne raziskave je strah pred javnim nastopanjem in preverjanje, kako se s tem strahom 

posamezniki, ki v raziskavi sodelujejo, soočajo.  

 

Namen diplomske naloge je ugotoviti, kaj povzroča strah pred javnim nastopanjem in kako ga 

je mogoče odpraviti. To sem v prvi vrsti poskušala ugotoviti iz literature in nato tudi iz 

kvalitativne raziskave.  

 

Zastavila sem si raziskovalno vprašanje kvalitativne raziskave, in sicer: Kakšni so vzroki za 

pojav strahu pred javnim nastopanjem in kako ga odpraviti? 
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Opredelila sem naslednji hipotezi: 

– Lažje je nastopati pred ljudmi, ki so manj izobraženi od govornika. 

–  Strah pred javnim nastopanjem je mogoče odpraviti tako, da oseba poišče primerno 

literaturo in se tega nauči s pomočjo knjig.  

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

 

Strah pred javnim nastopanjem je pojav, ki tare veliko ljudi. Gre za spremembe v telesu in 

njegovem delovanju, na primer pospešeno dihanje, močnejše bitje srca, potenje itd. Z njimi so 

se ljudje srečali že v preteklosti. Uporabljali so jih za beg pred nevarnostjo ali boj z njo. Prav 

zaradi tega naj bi današnji človek še vedno imel negativne občutke, ko občuti te telesne 

spremembe. V kvalitativni raziskavi sem poskusila ugotoviti, zakaj se posamezniki bojijo 

javnega nastopanja. Zanimalo me je, kateri so tisti dejavniki, ki povzročijo strah pred javnim 

nastopanjem. Je to odvisno od posameznika samega ali so prisotni tudi zunanji dejavniki? 

Preučila sem tudi, ali se strah pred javnim nastopanjem lahko zmanjša ali odpravi in kako. 

Zanimalo me je tudi, ali posamezniki menijo, da se strahu pred javnim nastopanjem lahko 

znebijo sami, s pomočjo knjig ali za to potrebujejo nekoga, ki bi jih znal voditi skozi proces 

osvobajanja.  

 

 

2. JAVNO NASTOPANJE 

 

 

Javno nastopanje je vrsta govora, ki ga govorec izvaja pred drugimi. Hkrati je veliko več kot 

samo podajanje govora, veliko več kot samo komuniciranje.  

 

Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič pojasnjujeta, da »beseda komuniciranje izhaja iz latinske besede 

communicare, ki pomeni vprašati za nasvet, razpravljati o nečem, posvetovati se (Mihaljčič in 

Šantl-Mihaljčič 2000, str. 12). Tudi komuniciranje ima podoben pomen, le da ne gre le za 

posvet ali razpravo, temveč tudi za prenos informacij z namenom, da bi bili slišani in 

razumljeni.  
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V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je komuniciranje opredeljeno kot izmenjavati, 

posredovati misli, informacije, sporazumevati se (Slovar slovenskega knjižnega jezika, 13. 6. 

2012).  

 

Mihaljčič in Šantl-Mihaljčič na vprašanje: »Kaj torej je komuniciranje?« odgovarjata, da je 

»komuniciranje lahko najbolj na splošno opredeljeno kot prenos sprejetih simbolov med 

ljudmi. Ko komunicirajo, ljudje med seboj prenašajo sporočila s pomočjo različnih simbolov 

(besed, kretenj, govorice telesa, slik, svetlobnih in zvočnih simbolov itd.)«. (Mihaljčič in 

Šantl-Mihaljčič 2000, str. 12)  

 

Možina in drugi trdijo, da »tako pri komuniciranju kot pri javnem nastopanju obstaja podoben 

komunikacijski model s sedmimi osnovnimi in pomembnimi sestavinami, ki mora delovati, 

da je nastop ali komunikacija uspešna«. (Možina in drugi 2004, str. 50)  

2.1 Komunikacijski model 

 

Pošiljatelj ali sporočevalec je prva od sedmih pomembnih sestavin, ki sestavljajo 

komunikacijski model. Pošiljatelj je oseba, ki s pomočjo tehničnih sredstev zbere, 

selekcionira in ovrednoti podatke in informacije, jih oblikuje v sporočilo in posreduje naprej z 

namenom, da bi jih sprejel prejemnik, ki bi te informacije razumel. Pošiljatelj vedno podaja 

informacije z namenom, da bi pri prejemniku dosegel nek učinek, ki je odvisen od 

pošiljateljeve želje in moči (nadrejeni) ter nenazadnje tudi od njegovih čustev in prepričanj. V 

današnjem svetu, ki je zelo nasičen z informacijami, pošiljatelj težko selekcionira informacije, 

ki so pomembnejše in ki jih bo posredoval prejemniku. Če selekcija informacij ni pravilna, je 

tudi sporočilo, ki ga pošiljatelj odda, neuspešno. Z nepravilnimi informacijami pošiljatelj 

zgreši bistvo in tako tudi informacija, ki pride do prejemnika, ne naredi pravega učinka. 

(Možina in drugi, 2004)  

 

Možina in drugi trdijo, da »sporočevalec sporočila ne more posredovati brez vira informacij. 

Pod pojmom vir informacij razumemo vse osebe in sredstva, ki sporočevalcu pomagajo 

pridobiti informacije za komuniciranje. Glede na izvor jih je mogoče deliti na več različnih 

podskupin (znotrajorganizacijska, zunajorganizacijska, formalna, neformalna, primarna, 

sekundarna itd.)«. (Možina in drugi 2004, str. 51)  
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Najpomembnejša naloga javnega nastopanja in sporazumevanja je ta, da pošiljatelj pošlje 

sporočilo prejemniku. Tega pa ne more storiti drugače kot tako, da ga oblikuje v sporočilo. Za 

to mora uporabiti znake. Znak je dogovorjen lik, ki ima svoj pomen in prenaša informacijo, na 

primer številka, zvok, slika, kretnja itd. Znake pošiljatelj nato pretvori v jezik, ki ima 

strukturo in pravila, ki omogočajo uspešno komunikacijo. Pomembno je, da se pošiljatelj 

zaveda, da imajo znaki oziroma simboli lahko različen pomen. To lahko privede do tega, da 

se osebe, ki komunicirajo, ne razumejo. Zato je najbolje, da se sporočilo posreduje iz oči v oči 

in vsak morebiten nesporazum takoj odpravi. Kako uspešen je nastop oziroma komunikacija, 

lahko ugotovimo iz sporočila. Če ima sporočilo enak pomen tako pri pošiljatelju kot pri 

prejemniku, je komunikacija uspešna. (Kavčič, 2005)  

 

Pomen sporočila je odvisen tudi od komunikacijskega kanala. Komunikacijski kanal je pot, po 

kateri pošiljatelj posreduje informacije ali sporočilo do prejemnika, lahko preko računalnika, 

telefona, faksa, pisnega sporočila, neposrednega pogovora, slike, kurirja itd. Na odločitev o 

vrsti komunikacijskega kanala vpliva količina prejemnikov, količina informacij, lokacija 

prejemnika ali pošiljatelja, kompleksnost in pomembnost informacij, predvidena reakcija 

prejemnika, hitrost odgovora, stopnja formalnosti in nenazadnje tudi stroški različnih kanalov. 

Vsi komunikacijski kanali so omejeni z najvišjo stopnjo informacij, čeprav na prvi pogled ne 

delujejo tako. Vedno obstaja neka zgornja meja sporočil, ki jih še lahko prenesemo po 

komunikacijskem kanalu. (Kavčič, 2005)  

 

Na eni strani komunikacijskega kanala je pošiljatelj in na drugi strani sporočilo prejme 

prejemnik. Prejemnik je oseba ali skupina oseb, ki ji je sporočilo namenjeno. Ko oseba 

sporočilo prejme, ga mora dekodirati – spremeniti v signale, ki jih razume. Prejemnik 

informacije je lahko primarni (sporočilo mu je namenjeno neposredno) ali sekundarni (tisti, ki 

se tudi seznani z informacijo, ampak ta ni neposredno naslovljena nanj – tajnica v podjetju, 

kolegi na fakulteti pri javnem nastopanju itd.). Od prejemnika se navadno pričakuje tudi 

povratno sporočilo oziroma feedback. (Kavčič, 2005)  

 

Pri celotnem komunikacijskem kanalu je povratna informacija zelo pomembna. Povratna 

informacija je sporočilo prejemnika, ki ga pošlje pošiljatelju in mu tako pove, ali je 

informacijo prejel in razumel. Tako lahko tudi pošiljatelj točno ve, ali informacije podaja po 

pravem komunikacijskem kanalu in če sporočilo prav kodira. Povratno sporočilo je lahko v 

različnih oblikah: pisno, ustno ali samo z gestami, nebesedno ali z obrazno mimiko – odvisno 
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od tega, kje se pošiljatelj nahaja in kateri kanal je najustreznejši. Povratno sporočilo pomaga 

tudi pri premagovanju treme pri nastopih ali govorih. Če poslušalci oziroma prejemniki 

prijazno pomigajo z glavo ali se sporočevalcu nasmehnejo, potem sporočevalec ve, da ga 

poslušajo in njegovo informacijo prejemajo. Če feedbacka ni, lahko pošiljatelj prejemnike 

poskuša spodbuditi k povratnim sporočilom, na primer z vprašanji. Povratno sporočilo lahko 

imenujemo proizvod komunikacijske klime udeleženih v komunikacijskem procesu. (Kavčič, 

2005)  

 

Komunikacija je učinkovita, če pošiljatelj poskrbi, da odstrani oziroma vsaj zmanjša 

možnosti, da med informacije, ki jih pošilja prejemniku, pridejo ovire oziroma šumi. Ti lahko 

informacijo popačijo, prekrijejo ali popolnoma spremenijo. Ovira je vsak dejavnik, ki lahko 

zmanjša natančnost sporočila, mu prepreči priti do prejemnika ali povzroči, da ga prejemnik 

narobe razume. Ovire so lahko tehnološko pogojene ali pa odvisne od človeškega dejavnika – 

torej človeško pogojene. Takih ovir je veliko in se lahko pojavijo na vseh točkah 

komunikacijskega procesa. (Kavčič, 2005)  

 

Javni govor se razlikuje od zasebnega govora. Ko sporočevalec govori javno, nosi večjo 

odgovornost za izgovorjene besede, ki morajo biti resnične in pravilne, družbeno koristne, 

tolerantne in etične. Biti morajo govorno in jezikovno pravilne. V javnem govoru govorec 

pogosto ne govori samo v svojem imenu, ampak nekoga zastopa ali govori kot član skupine, 

zato je odgovoren kolektivu ali skupini, ki jo predstavlja. Zaradi vsega tega javno govorjenje 

zahteva splošno strokovno govorno izobrazbo (če je le mogoče in če javno nastopanje postane 

sporočevalčev vsakdan) in dobro pripravo pred vsakim nastopom.  

 

 

3. USPEŠNO JAVNO NASTOPANJE 

 

 

Za kvaliteten in uspešen javni nastop je treba obvladati veliko stvari. Opraviti javni nastop ne 

pomeni le iti pred poslušalce in svoj nastop izvesti, ampak je pri izvedbi pomembno 

upoštevati tudi veliko malenkosti, ki so ključne za uspešno opravljen javni nastop. (Carnegie, 

2004)  
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Osnovno sredstvo v govorništvu je govorjena beseda. V izvajanju govora je najpomembnejše, 

da nastopajoči opravi svoj govor kar najkvalitetnejše. Govor mora posameznik, ki javno 

nastopa, obvladati tako, da je prijeten za poslušalce in da javni nastop poteka nemoteno. Ta 

prvina nikakor ni prirojena in dober govorec potrebuje veliko časa, da tehniko osvoji. Treba je 

veliko vaje in vztrajnosti, da si govorec svoj besedni zaklad obogati in zna izgovorjene besede 

pravilno izraziti. (Vatovec, 1968)  

 

Obvladovanje snovi je za uspešen javni nastop ena izmed najbolj pomembnih sestavin. 

Nastopajoči mora snov, ki jo podaja poslušalcem, poznati bolje, kot je meja njegovega govora 

na nastopih, saj mora znati odgovoriti na morebitna vprašanja poslušalcev. (Vatovec, 1968)  

 

Tako kot ima vsak človek svojo osebnost, ima tudi vsak svoj slog govorjenja in s tem ni nič 

narobe. Nasprotno, pravi govornik mora namreč imeti svoj besedni zaklad in lasten slog 

govorjenja. Vsak človek v osnovi ljubi materinščino. Ta jezik je z njim od samega rojstva in 

ga spremlja praktično vse življenje. Prav zato je zelo pomembno, da ima govorec možnost 

javno nastopati v svojem maternem jeziku in tak javni nastop je tudi bistveno boljši. 

Govorjena beseda nima pravega pomena, če je samo zapisana, ker v zvoku in glasu zaživi. 

Vsak, ki javno nastopa, mora svoje priprave na nastop izvajati glasovno. Ni dovolj, če si 

govor samo napiše, saj tako ne ve, kako zveni glasovno. Bistvenega pomena so torej 

govorniški slog in lepo in natančno izražene misli in besede. (Vatovec, 1968)  

 

Glas in iz njega govor nastaja v govornih organih. To so pljuča, glasilke, sapnik, usta, ustnice, 

zobje, jezik, nosna votlina in nos. Pri govorjenju se izvajajo trije govorni procesi: oblikovanje 

glasu, krepitev glasu in tvorba glasu ali izgovorjava. Pri javnem nastopanju je zelo 

pomembno, da govorec vsako besedo izgovori v določenem tonu in določeni višini. Glas je 

lahko visok, srednji, tišji ali pridušen in kot tak izraža različna čustva. To pomeni, da je pri 

javnem nastopanju ton glasu treba prilagoditi temi javnega nastopanja. Počasnejši ritem in 

tišji glas se uporabljata, ko posameznik govori o žalostnih in potrtih vsebinah. Glasnejši glas 

in hitrejši ritem pa sta primernejša za vesele in pozitivne govore. (Vatovec, 1968)  

 

Pri obvladovanju tempa je pomembno, da se nastopajoči drži začrtane »zlate« sredine. 

Priporočljivo je, da pri javnem nastopu ne govori prehitro, saj poslušalci ne bodo mogli slediti 

in ne bodo razumeli. Tudi prepočasi ne sme govoriti, saj se bodo poslušalci začeli dolgočasiti. 

Tempo je v veliki meri odvisen tudi od vsebine govora, udeležencev v občinstvu in osebnosti 
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govorca. Na tempo javnega govora v veliki meri vpliva vsebina. Zahtevnejša vsebina od 

nastopajočega zahteva počasen tempo, lažja vsebina pa dopušča hitrejši in sproščujoč tempo 

javnega govora. Ne glede na vsebino pa je priporočljivo, da se tempa med govornim 

nastopanjem ne spreminja, saj se morajo poslušalci tempa navaditi. Tempo je odvisen tudi od 

poslušalcev. Če so poslušalci že nekoliko vešči v temi, ki jo javni nastop obravnava, si 

govorec lahko privošči hitrejši tempo, saj mu občinstvo uspe slediti. Govorni tempo pa je v 

veliki meri odvisen ravno od karakterja javnega govornika. Kolerik bo z govorom hitel, 

medtem ko bo flegmatikov govor trajal dlje. (Vatovec, 1968)  

 

Beseda je glavno vodilo javnega nastopanja, nepogrešljivo pa je tudi znanje obvladovanja 

telesa. Zelo pomembni so naslednji elementi: 

– govornikovo vedenje in telesna drža, 

– oči, pogled, 

– glava, 

– kretnje, gibanje rok, 

– mimika obraza. (Vatovec, 1968)  

 

Vsi ti nebesedni znaki so pri javnem nastopanju pomembni in ga naredijo polnejšega ter 

zanimivejšega. Tudi tukaj je, tako kot pri obvladovanju tempa govora, pomemben karakter 

nastopajočega. Res je, da se nebesedne komunikacije posameznik lahko nauči, a ta nikoli ne 

bo tako dobra kot nebesedna komunikacija, ki je spontana in nenaučena. Torej bo tistemu 

posamezniku, ki je po temperamentu bolj živahen, veliko lažje spontano premikati roke in 

njegov nastop bo veliko boljši kot nastop, kjer se nekdo to trudi delati nespontano. (Vatovec, 

1968)  

 

Govorna situacija je razmerje, ki ga ima nastopajoči do snovi, ki jo govori, in poslušalcev. 

Nastopajoči mora situacijo obvladati tako dobro, da bo snov, ki jo predava, kar najbolje 

predstavil in da ga bodo poslušalci poslušali in razumeli. Pomembno je, da govornik obvlada 

situacijo tudi po javnem nastopu. Velikokrat namreč po nastopu poslušalci nastopajočemu 

postavljajo vprašanja o predavani temi. Tudi to situacijo mora govornik predvideti in jo 

uspešno premagati. Pri vsakem javnem nastopu lahko pride do nepričakovanih dogodkov. Vse 

take situacije so moteče tako za nastopajočega kot tudi za poslušalce. Take situacije mora 

nastopajoči kar se da hitro in nemoteče odpraviti. (Vatovec, 1968)  
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Za uspešen javni nastop je pomembno tudi, kje se javni nastop izvaja. Vsak posameznik, ki 

javno nastopa, si želi vnaprej videti prostor, kjer bo imel javni nastop. Želi si vedeti, kako 

velik je prostor, kako visok je, kako so razporejena sedišča, kje je govorniški oder in koliko je 

vhodov v prostor. Vse te informacije so za govornika ključne, saj se lahko tako bolje pripravi 

na svoj javni nastop. Zelo pomembna je postavitev sedežev in posledično tudi zvočnost 

prostora. Poskrbljeno mora biti za to, da vsi poslušalci govor slišijo ne glede na velikost 

prostora ali postavitev sedišč. (Vatovec, 1968)  

 

 

4. STRAH 

 

 

Strah je del človekovega vsakdana in prav vsak posameznik se mora z njim spopasti. Živeti in 

spopasti se s strahom ni lahko, saj je treba ugotoviti, od kod izvira in kaj ga povzroča. 

Pomembno je tudi vedeti, da niso vsi strahovi enaki.  

 

Nikakor ne drži, da je strah izključno negativno vplival na razvoj civilizacije. Ključen je bil 

pri želji po preživetju in s tem povezanimi novostmi. Predniki so zaradi strahu pred 

nevarnostmi izumili orodja in orožja ter se priučili hitrejšega bega pred nevarnostjo. Prisiljeni 

so bili v razmišljanje, kako se bodo branili pred nevarnostmi in kako bodo izvedli napad za 

hrano, ki je bila ključna za preživetje. V današnjem času lahko govorimo o drugačnih 

strahovih, ki v veliki meri niso več povezani s strahom preživetja, temveč so se pojavile nove 

oblike strahov, ki so nastali z načinom življenja, ki ga živimo. (Železnikar, 2000)  

 

Strah na ljudi vpliva tako, da jih prisili v dejanja, ki jih drugače zagotovo ne bi počeli. 

Posameznik, ki strah doživlja, svojo življenjsko energijo usmerja v aktivnosti, ki niso 

koristne, uničujejo njega samega, naravo in okolje, kjer biva, in ljudi, ki so mu blizu. Strah, ki 

ga posameznik občuti, je lahko tako močan, da je posameznik pripravljen storiti praktično 

vse, da strah izgine. Velikokrat je to odrekanje in oviranje lastnega življenja in tudi življenja 

ljudi, ki posameznika obkrožajo. (Železnikar, 2000)  

 

Za odpravo strahu si je le-tega treba najprej priznati. To je neizogiben prvi korak. Zatem se je 

treba z njim soočiti in mu kljubovati tako dolgo, dokler se ne izkaže za privid in izgine kot 
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vsaka iluzija. Soočenje je lažje, če je posameznik okrepljen s kakim močnim orožjem – to je 

lahko ljubezen bližnjih, vera ali pa prepričanje v dobro. (Železnikar, 2000)  

 

Jeffers strah deli na tri ravni.  

4.1 Strah prve ravni 

 

Jeffers pravi, da »je strah prve ravni tisti, ki se lahko dotakne vsakodnevnih dejanj in opravil. 

Za tak strah so morebiti potrebna dejanja ali pa se zgodi sam od sebe. Zato lahko strah prve 

ravni razdelimo še na dve podskupini, in sicer na strah, ki se zgodi, in strah, ki zahteva 

dejanja.« (Jeffers 1997, str. 7)  

 

Tabela 4.1: Strah prve ravni 

Strah, ki se zgodi Strah, ki zahteva dejanja 

strah pred staranjem strah pred vrnitvijo v šolo 

strah pred invalidnostjo strah pred odločanjem 

strah pred upokojitvijo strah pred spreminjanjem kariere 

strah pred samoto strah pred spoznavanjem ljudi 

strah pred odhodom otrok od doma strah pred koncem ali začetkom partnerske 

zveze 

strah pred naravnimi nesrečami strah pred telefoniranjem 

strah pred izgubo gmotne vrednosti strah pred uveljavljanjem 

strah pred smrtjo strah pred hujšanjem 

strah pred vojno strah pred tem, da bi vas intervjuvali 

strah pred boleznijo strah pred vožnjo 

strah pred izgubo ljubljene osebe strah pred javnim nastopanjem 

strah pred nesrečami strah pred tem, da bi naredili napako 

strah pred posilstvom strah pred intimnostjo 

Vir: Jeffers (1997, str. 7)  
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Strahovi, ki so navedeni v Tabeli 4.1, so po Jeffers torej »strahovi, na katere človek vpliva s 

svojimi dejanji ali pa nastanejo v dani situaciji in se zgodijo brez človekove dodatne 

dejavnosti. Veliko strahov prve ravni ljudje ne morejo preprečiti in zato tisti, ki imajo te 

strahove, težko živijo normalno življenje. Neprijetna lastnost strahu je tudi ta, da s časom 

začne delovati in vplivati skoraj na vseh področjih človekovega življenja in ga pri tem ovira.« 

(Jeffers 1997, str. 7)  

4.2 Strah druge ravni 

 

Jeffers navaja, da »strah druge ravni ni toliko povezan z okoljem in ljudmi okrog 

posameznika, ampak z njegovim jazom« (Jeffers 1997, str. 7).  

 

Tabela 4.2: Strah druge ravni 

Strah pred 

zavrnitvijo neodločnostjo 

uspehom  nemočjo 

neuspehom neodobravanjem 

ranljivostjo izgubo ugleda 

Vir: Jeffers (1997, str. 8)  

 

Jeffers pojasnjuje, da »se strahovi druge ravni od strahov prve ravni razlikujejo po tem, da 

niso odvisni od zunanjih dejavnikov in okolja, ampak so pogojeni s posameznikovimi 

duševnimi stanji. Lahko so odvisni od tega, kako posameznik doživlja samega sebe in 

obvladuje svoje življenje ter svet okrog njega. Prav tako pa tudi ti strahovi povzročajo 

ohromelost posameznikovega vsakdanjega življenja.« (Jeffers 1997, str. 8)  

4.3 Strah tretje ravni 

Strah tretje ravni je strah pred življenjem. To je najhujša oblika strahu, saj lahko posamezniku 

otežuje vsak dan njegovega življenja. Strah ga je, da ne bo kos nalogam, ki mu jih narekuje 

življenje. Strah tretje ravni ni pogojen z okoljem ali osebami, s katerimi se posameznik 
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srečuje, prav tako ni pogojen s strahovi, ki jih je posameznik že kdaj doživel, ali od situacij, ki 

ga strašijo. Torej se ljudje, ki imajo strah tretje ravni, bojijo življenja nasploh. (Jeffers, 1997)  

4.4 Fiziološki in psihološki strah 

 

Poleg strahov prve, druge in tretje ravni ločimo še fiziološki in psihološki strah. Fiziološki 

strah je precej podoben nagonu za preživetje, ki je v vsakem posamezniku. Ta strah dodatno 

aktivira delovanje telesa in ga pripravi za premagovanje grožnje ali nevarnosti. To pomeni, da 

povzroči koristne fiziološke učinke, ki pomagajo pri preživetju nevarnosti – od tod tudi ime 

strahu. (Železnikar, 2000)  

 

Psihološki strah je veliko bolj zapleten pojav in vedno več ljudi trpi za to obliko strahu. Gre 

za sistem prepričanj, ki si jih posameznik skozi življenje zgradi na podlagi vzgoje v otroštvu, 

vplivov okolja in družbe, svojih lastnih izkušenj in nenazadnje tudi vpliva stereotipov in 

kulture, v kateri živi. Psihološki strah nima realnih temeljev, ampak je vseeno tako močan, da 

ustvarja notranjo napetost, tesnobo, nelagodje in slabi človekovo samopodobo ter potencial. 

Ta vrsta strahu je veliko bolj moteča, saj se pojavlja zaradi človekovega spomina, boleče 

izkušnje, domišljije in ustvarjenega sistema prepričanj, ki so velikokrat zmotna. Sistem 

prepričanj je v veliki meri že uveljavljen v družbi, kjer posameznik živi, torej je na nek način 

podedovan od staršev. Zelo veliko vlogo pri psihološkem strahu imajo tudi negativni spomini 

oziroma travmatične in slabe izkušnje iz preteklosti. Te izkušnje se usidrajo v človekovo 

podzavest in velikokrat brez pravega razloga izzovejo občutek nelagodja oziroma strahu. 

(Železnikar, 2000)  

 

Fiziološki in psihološki strah sta si zelo podobna. Razlikujeta pa se predvsem v tem, da 

fiziološki strah deluje zaradi neke konkretne, resnične in realne situacije, medtem ko 

psihološki strah izzove napačno poistovetenje s situacijo, ki je strah izzvala. (Železnikar, 

2000)  
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5. RAZLIKA MED STRAHOM IN FOBIJO 

 

5.1 Strah 

 

V današnjem času je strah naravna in normalna emocija vsakega posameznika, seveda v neki 

omejeni količini. Strah je sestavni del človekove mehanske borbe za preživetje, obstanek. 

Rečemo lahko, da posameznika ščiti, saj postane pozoren na situacijo, ki v njem prebuja strah. 

Pripravlja ga na spopad z njo. (Carnegie, 2012) 

 

Iz tega lahko trdimo, da je strah v neki določeni meji koristen. Kljub temu, da posameznik 

strah smatra kot nekaj normalnega, se avtomatično izogiba situacije, ki bi ga lahko pripeljala 

do tega. (Jeffers, 1997) 

 

V življenju smo obkroženi z okolico, v kateri smo odraščali in v kateri živimo, in z ljudmi, ki 

jih poznamo. Iz tega lahko sklepamo, da obstajajo dejavniki, ki vplivajo na to, česa se bo 

posameznik bal.  

 

Ti dejavniki so: 

–  spol: deklice navadno pokažejo več strahov kot dečki;  

–  inteligentnost: nadpovprečno inteligentni posamezniki kažejo strahove, ki so tipični za 

starejše starostne skupine in obratno, manj inteligentni kažejo strahove, ki so tipični za nižje 

starostne skupine;  

– telesno stanje: bolni ljudje so občutljivejši za strahove, povečan je strah pred smrtjo;  

– socialnoekonomski položaj: ljudje iz nižjega ekonomskega razreda kažejo več strahov kot 

bogati ljudje;  

– socialne interakcije: posameznik razvije enak strah kot ljudje, ki ga obkrožajo;  

–  vrstni red rojstva: otroci, ki se rodijo prvi, imajo navadno več strahov kot nasledniki. 

(Jeffers, 1997)  
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Tabela 5.1: Fizični in psihični znaki strahu 

Znaki strahu 

fizični psihični 

potenje negotovost 

hitro bitje srca obupanost 

glavobol napetost 

padec imunskega sistema nesrečnost 

nemir občutek ogroženosti 

zmanjšan apetit zmanjšani interesi 

prebavne motnje vzgojni problemi 

slabost nizka samozavest 

bruhanje zmedenost 

Vir: Jeffers (1997, str. 63)  

 

Tabela 5.1 prikazuje tipične telesne in psihične znake, ki jih doživljata človekovo telo in 

razum, kadar je človek podvržen strahu. Znaki niso pri vseh ljudeh enaki in se ne odražajo v 

isti jakosti. Nekateri ljudje občutijo vse naštete znake, drugi samo posamezne, nekateri 

nobenih. Odvisno je od jakosti strahu, ki ga posameznik občuti, od posameznika in okolice, v 

kateri se s strahom sooči. (Jeffers, 1997)  

 

5.1.1 Delovanje strahu  

 

Ko človekovo telo zazna nevarnost, začnejo njegovi možgani delovati. V trenutku pošljejo 

signale, ki aktivirajo živčni sistem. Živčni sistem povzroči telesne odzive, ki jih človek zazna 

kot hitrejše bitje srca, hitro in plitvo dihanje ter povečan krvni tlak. Krvni tlak naraste, da telo 

pripravi za fizične dejavnosti, ki mu bodo pomagale. Enako se zgodi, ko se telo pripravlja za 

boj ali tek. Koža se začne znojiti in s tem ohlajati telo. Nekateri ljudje poleg opisanih težav 

opazijo tudi nenavadne občutke v trebuhu, prsih, glavi, rokah in nogah. Fizični občutki v 

telesu niso pri nobenem človeku enaki. Lahko so zelo blagi ali močni, lahko trajajo le kratek 

čas ali pa se v posamezniku zadržujejo dlje. Ta reakcija človeku pomeni boj ali beg, saj se 

njegovo telo pripravlja na hiter pobeg ali borbo proti nevarnosti. (Marjanovič Umek in 

Zupančič, 2009) 
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Telo ostane v tem stanju, dokler možgani ne sprejmejo sporočila, da je nevarnost mimo, in 

izklopijo občutke strahu. Včasih se strah sproži v nepričakovani situaciji, ki se zgodi zelo 

hitro, na primer ob glasnem poku ali hrupu, ki posamezniku lahko dejansko ni nevaren, 

ampak ga je prestrašil. Reakcija na strah se aktivira v trenutku, torej nekaj sekund prej kot 

razmišljanje, ki možganom sporoči, kaj se dogaja. Takoj, ko možgani dobijo dovolj 

informacij o tem, kaj se dogaja, se občutki strahu izklopijo. Celotna reakcija lahko traja le 

nekaj sekund. (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009)  

5.1.2 Socialni strah 

 

Socialni strah je intenziven strah, ki povzroči, da postane posameznik ponižan v družbenih 

razmerah, zlasti zato, ker mu postane nerodno pred drugimi ljudmi. Vse pogosteje se socialni 

strah pojavlja tudi v družinah in posledično ga lahko spremlja depresija ali alkoholizem. 

Socialni strah se pogosto pojavi že pri mladostnikih ali celo pri otrocih. (PsychCentral, 2. 4. 

2013)  

 

Posameznik s socialnim strahom se boji svojih dejanj in tega, kako bo okolica sprejela njegov 

negativni pristop, napake. Majhne napake, ki jih naredi, se mu lahko zdijo zelo velike in 

pomembne, njegov občutek pa je pretiran. V resnici so manj opazne, kot se zdijo 

posamezniku. (PsychCentral, 2. 4. 2013)  

 

Med socialne fobije na splošno uvrščamo strah pred socialnimi razmerji in strah pred 

pogovorom v družbi. Redkeje lahko socialni strah vključuje tudi strah pred uporabo javnih 

sanitarij, obiskom restavracije, govorjenjem po telefonu ali pisanjem v prisotnosti drugih 

ljudi. Najpogostejša socialna fobija je strah pred javnim nastopanjem. Mnogi strah pred 

javnim nastopanjem enačijo s pojmom sramežljivost. Ta dva pojava pa nista enaka. Res je, da 

je sramežljivim ljudem neprijetno v okolici drugih, ker so izpostavljeni, vendar se pri tem ne 

pojavljajo znaki, ki so značilni za strah (tesnoba, potenje, težko dihanje, pospešeno bitje srca 

itd.). Sramežljivi ljudje ne bežijo in se ne izogibajo okoliščinam in situacijam, ki bi jih 

privedle do sramežljivega vedenja, medtem ko ljudje s socialnim strahom poskušajo narediti 

vse, da do teh situacij ne bi prišlo. Nasprotno, tudi ljudje s socialnim strahom niso nujno 

sramežljivi. Ti se lahko popolnoma normalno in na enostaven način družijo in komunicirajo z 

ljudmi do nekega dražljaja, zaradi katerega jih postane strah. (PsychCentral, 2. 4. 2013)  
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Socialni strah moti normalno življenje, posega v kariero posameznika in uničuje socialna 

razmerja. Čeprav se ljudje s socialnim strahom zavedajo, da so njihovi občutki nerazumni, jih 

ne znajo obvladovati. (PsychCentral, 2. 4. 2013)  

 

5.2 Fobija 

 

Veliko ljudi v življenju spregovori o svojem strahu ali celo pove, česa jih je strah. Nekateri 

med njimi ne vedo, da to ni strah, ampak fobija. Beseda fobija izhaja iz grške besede fobos in 

pomeni paniko, strah, bežanje. Fobija je intenziven strah, ki nastane zaradi neke določene 

situacije. Fobije so v današnjem času zalo pogoste, torej lahko rečemo, da so del današnje 

družbe. Z njimi se spopada več žensk kot moških. (Goodwin, 1983)  

 

Fobija je veliko močnejše in negativnejše čustvo kot strah. Strah je negativno čustvo, ki ga 

posameznik občuti, ko se v določeni situaciji ne počuti dobro ali pa ga nekaj prestraši, 

medtem ko si fobije lahko razlagamo kot klinično oziroma nevrotično motnjo. O fobijah torej 

govorimo, ko se strah veže na objekt, ki sam po sebi ne predstavlja nevarnosti in za katerega 

posameznik ve, da ni izvor strahu, kljub temu pa je posameznika strah. Fobija je lahko tudi 

prikrivanje globljih, nezavednih konfliktov, ki jih posameznik nosi v sebi, ali pa reakcija, 

rezultat, ki nastane zaradi nekih nerešenih problemov ali strahov iz preteklosti. Posebno 

nevarni so negativni dogodki, ki jih je oseba doživela v preteklosti in jih potisnila globoko 

vase, v podzavestni del. Ti mnogokrat pridejo na plan v obliki fobij, za katere oseba sama ne 

ve, zakaj in od kod so nastale. Vsem vrstam fobij je skupno to, da se razvijajo postopoma. 

Zaradi njih se posameznik velikokrat počuti nesamozavestnega, nemočnega, postane 

sumničav do okolice, zaprt vase in njegova sposobnost normalnega delovanja v družbi se 

zmanjša. (Goodwin, 1983)  

 

Obstaja veliko različnih vrst fobij. Najpogostejše so fobija pred vodo, letenjem, višino, 

zaprtimi prostori, pajki, psi, kačami in podobno. V zadnjih letih pa je vse več tudi socialnih 

fobij, ki so velikokrat še bolj neprijetne in težko odpravljive. (Goodwin, 1983)  

 

Razlika med fobijo in strahom je torej v intenziteti, neprijetnosti in jezi, ki jo neka situacija 

prebudi v posamezniku. Lahko bi tudi rekli, da je fobija nekontroliran strah pred strahom. 
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Fobija je pretiran in velikokrat nepojasnjen ter nelogičen strah do posamezne situacije, 

objekta ali okoliščine. Pri doživljanju fobije je strah, ki se pojavlja, nelogičen, pretiran in 

nesorazmeren, vseeno pa ga posameznik ne more odstraniti. Oseba, ki fobično situacijo 

doživlja, ponavadi ve, da njen strah ni realen in nima prave osnove, lahko se ji zdi celo 

smešen, kar pa ji vseeno ne pomaga pri odpravljanju težav. (Elliott in Smith, 2010)  

5.2.1 Premagovanje fobije 

 

Ker so fobije zelo individualne situacije, se mora vsak posameznik premagovanja fobije lotiti 

sam. Premagovanje fobij je v današnjem času mogoče le, če se posameznik odloči, da se bo 

soočil s svojim strahom. To seveda ni enostavno, saj terja veliko priprav in poguma. Toda 

včasih samo posameznikova volja in pripravljenost nista dovolj. Nekatere fobije so tako 

močne in moteče, da mora posameznik poiskati pomoč terapevta, ki ga vodi skozi postopek 

osvobajanja od fobij. Premagovanje fobij se navadno začne tako, da oseba, ki doživlja fobijo 

ali strah, napiše seznam situacij, ki jo pripeljejo do tega stanja. Svoje fobije oziroma stahove 

mora v seznamu pisati v določenem vrstnem redu, in sicer za isto situacijo na več različnih 

ravneh občutenja strahu. Na primer, oseba, ki doživlja fobijo ali strah pred psi, napiše seznam, 

ki se začne z gledanjem slike psa, nadaljuje s srečanjem psa na veliki razdalji na povodcu, 

srečanjem psa blizu nje na povodcu, srečanjem psa blizu nje brez povodca in konča z 

božanjem ter dotikanjem psa. Navajati mora torej situacije, ki stopnjujejo njeno občutenje 

strahu ali fobije. Ko je seznam napisan, oseba poskuša premagati situacije s seznama od 

najlažje do najtežje. Način je uspešen predvsem zato, ker se oseba premagovanja fobije ali 

strahu loti zelo počasi in tako zmanjšuje njegovo intenziteto. Oseba ni prisiljena v nič, kar 

sama ne bi hotela, in z naslednjo stopnjo začne šele takrat, ko je sama prepričana, da je 

prejšnja uspešno premagana. Na določeni stopnji torej ostane, dokler fobije ali strahu ne 

občuti več. (Goodwin, 1983)  

 

Če posameznik poišče pomoč pri terapevtu, mu ta lahko ponudi določene sprostitvene prakse. 

Pokaže mu, kako lahko izvaja vaje za sprostitev dihanja, mišic ali pa mu ponudi le sproščujoč 

pogovor o njegovi fobiji ali strahu. (Kidshealth, 7. 3. 2013)  
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6. SAMOPODOBA IN STRAH PRED JAVNIM NASTOPANJEM 

 

 

Samopodoba in strah pred javnim nastopanjem sta pojma, ki sta zelo povezana. Velikokrat je 

prav samopodoba tista, ki posameznika usmerja v dober ali slab javni nastop in posledično 

tudi do strahu pred javnim nastopanjem. Samopodoba je občutek lastne vrednosti, ki pa ni 

vedno enak. Odvisen je od situacije, v kateri se posameznik znajde. Občutek se lahko 

spreminja iz dneva v dan in iz leta v leto, vendar se samopodoba običajno razvije v otroštvu in 

se nato izpopolnjuje, dokler posameznik ne odraste. Če upoštevamo, da je samospoštovanje 

del samozavesti, lahko samospoštovanje opredelimo kot lastnost, ki si jo posameznik ustvari o 

sebi, svojem telesu in delovanju. Je lastnost, ki niha odvisno od dogodkov, okoliščin in 

situacij, v katerih se posameznik znajde. (Weber, 2012)  

 

Po Kobal Grum samopodobo lahko opredelimo kot organizirano celoto lastnosti, stališč, 

sposobnosti, podob, potez, občutij in drugih psihičnih vsebin, za katere je značilno, da: 

– jih posameznik v različnih situacijah in stopnjah razvoja pripisuje samemu sebi; 

– tvorijo nek okvir, ki naj bi bil sprejemljiv za družbo in okolico, v kateri posameznik 

deluje, in po njem uravnava ter usmerja svoje ravnanje; 

– so v tesni povezavi z obstoječim vrednostnim sistemom posameznika in vrednostnim 

sistemom ožjega ter širšega družbenega okolja;  

– so vedno pod vplivom delovanja obrambnih mehanizmov, nekakšnih zapornic med 

zavednim in nezavednim delom, ki spustijo v delovanje le tiste vsebine, ki so 

sprejemljive za posameznikovo delovanje in posameznikov jaz. (Kobal Grum 2001, str. 

23–25)  

6.1 Struktura samopodobe 

 

Samopodoba odraslega človeka je zelo strukturirana in hierarhično urejena. Ko posameznik 

odrašča, se število področij njegove samopodobe veča. (Kobal Grum, 2001) 

 

Na vrhu hierarhične strukture je splošna samopodoba, ki se deli na individualno samopodobo 

in medosebno samopodobo. Individualna samopodoba se deli na samopodobo na področju 

uspešnosti (izobraževanje, delo, materialni uspeh) in telesno samopodobo (sposobnosti, 
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videz). Medosebna samopodoba se deli na socialno samopodobo (odnosi, odgovornosti) in 

družinsko samopodobo (odnosi, odgovornosti). (Kobal Grum, 2001)  

 

 

 

 

 

Slika 6.1: Model uspešne samopodobe 

 

  

 Vir: Kobal Grum (2001, str. 126).  

 

Nizka samopodoba je negativno vrednotenje samega sebe. Človekova samopodoba se 

zmanjša takrat, ko se človek sreča z okoliščinami, ki se dotikajo njegove občutljivosti. Ko se 

človek znajde v neljubi situaciji, doživi fizično, čustveno in kognitivno vzburjenje, kar je 

lahko tudi zelo zaskrbljujoče, saj s tem začne delovati pod pritiskom telesnih in čustvenih 
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naporov ter deluje samouničujoče. Njegova dejanja postanejo nespontana, avtomatska, 

razmišljanje se oži, postane čustveno zadržan. Če človek ni zadovoljen sam s seboj in mu to 

potrdi tudi odziv okolice, lahko to privede tudi do nizke samopodobe. (Musek, 2005)  

 

Posameznikova samopodoba ni konstantna. Dvig samopodobe je možen, vendar ni enostaven. 

Samozavest raste najhitreje tako, da se posameznik s svojimi strahovi sooči in uči iz izkušenj. 

Če so strahovi preveliki in jih ne more premagovati in omejevati sam, mora poiskati pomoč 

psihoterapevtov. (Musek, 2005)  

 

Prva naloga posameznika, ki ga je strah javnega nastopanja, je ugotoviti, kaj pri njem sproži 

nizko samopodobo in s tem tudi strah pred določeno situacijo. Ko to ugotovi, mora stresne 

situacije, ki privedejo do nizke samopodobe in strahu, prilagoditi do te mere, da se tako 

vedenje zmanjša ali celo izgine. Vsak tak uspeh da posamezniku novo moč in spodbudo za 

nadaljnje delo. Tudi če mu sprva ne uspe, tega ne sme dojeti kot poraz, ampak kot neke vrste 

izziv, ki ga bo z vajo in trudom drugič premagal in tako izboljšal svojo samopodobo in 

posledično odpravil svoj strah. (Musek, 2005)  

6.2 Kako do boljše samopodobe? 

 

Hendlin navaja šest načel, ki pripomorejo k boljši samopodobi: 

 

– Pomembno je, da življenje nikoli ne postane rutina, samodejna akcija, dejanja, za katere 

človek ne ve, da jih izvaja, in se zanje sploh ne potrudi. Posameznik mora vedno nekaj 

ustvarjati, odkrivati nove poti in nove načine delovanja v okolici in različnih situacijah, mora 

se naučiti sprejemati različne izzive, ki mu jih prinaša življenje. Rutina uničuje človekovo 

ustvarjalnost in zavira sposobnost razvijanja ter nenehnega učenja. Zato mora posameznik 

nenehno tvegati. S tveganjem spozna svoje vrline, ki so bile do tedaj skrite, nove talente in 

spretnosti. Ko človek spozna, da ima nove spretnosti, se izboljša njegova samopodoba in 

njegovo življenje postane pomembnejše in boljše. (Hendlin, 1989)  

 

– Situacije, ki posameznika spravljajo v zadrego in nelagodje, mu preprečujejo, da bi se 

poskusil v novih stvareh in postavil v različne situacije. Prav različne situacije pa so tiste, ki 

človeku omogočajo, da stvari vidi in sprejema drugače. Če se, recimo, zaradi strahu pred 
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javnim nastopanjem odreče povabilu na oder, sebe vidi kot nekoga, ki se pred ljudmi lahko 

osmeši, pozabi na besedilo in podobno. Kaj pa, če bi sam sebe v mislih najprej oblikoval v 

človeka, kakršen si želi postati? Kadar človekov um deluje pred situacijo, ki je ne želi 

doživeti, si lahko zamisli sliko, ki mu je bolj všeč. Lahko je uspešen, samozavesten in z 

lahkoto dosega cilje, ki si jih je zastavil. Človekov um si zamisli situacijo, v kateri je blestel in 

bil uspešen. Tako bo posamezniku lažje, ko se bo resnično znašel v dani situaciji. Nikakor 

namreč ne sme pozabiti, da je um moč, ki lahko dela zanj ali proti njemu. (Hendlin, 1989)  

 

– Ko je posameznik na tleh in meni, da nečesa ni sposoben izpeljati, kakor je prav, da ni 

učinkovit in ne doseže želenih ciljev, mu lahko pomaga lista pozitivnih dosežkov. Lista 

pozitivnih dosežkov je lahko le prazen zvezek, v katerega posameznik zapiše vse stvari, ki jih 

je do tedaj v življenju dosegel in je nanje ponosen. To niso nujno velike in pomembne stvari. 

Lahko je le malenkost, pohvala, zmaga, samozavest, ki jo je občutil ob doseganju določenih 

ciljev, občutek polnosti ob vloženem trudu, ki se je obrestoval. To je seznam, ki posameznika 

naredi samozavestnega, ponosnega nase in na svoja dejanja. Seznam posameznik dopolnjuje 

ob vsaki dobro opravljeni nalogi ali situaciji in tako se njegova samozavest veča. Ko se 

posameznik spet čuti poraženega, neuspešnega, ga bo zvezek, v katerega piše listo pozitivnih 

dosežkov, spomnil, da ni vedno tako in da je v življenju že marsikaj dosegel. Ne pomaga 

samo branje, ampak spomini, ki jih posameznik ob branju liste obuja, saj se ob tem vrnejo 

občutki zmagoslavja, ponosa in dobro opravljene naloge. (Hendlin, 1989)  

 

– Biti hvaležen je vrlina, ki je v današnjem svetu vedno manj uporabljena in za veliko ljudi 

tudi sramotna gesta. Je vrlina, ki ni gensko podedovana, zato jo lahko vsak razvije in se je 

nauči. Človek mora biti hvaležen vsakomur, ki mu pomaga, da je njegovo življenje polnejše 

in da je lahko takšen, kot je. Pohvala pa ni nujno vezana le na videz posameznika ali njegovo 

pomoč. Uporablja se lahko tudi za pohvalo pozitivnih lastnosti, ki poveča posameznikovo 

samozavest. Kadar je človek pohvaljen ali pa pohvali nekoga, se samozavest pohvaljenega 

poveča. Pohvala torej ni zanemarljiva gesta. Žal je pohvala vrlina, ki je ne učijo v šolah, 

nekateri starši doma tudi ne in zato veliko otrok pohvale ne zna sprejeti in posledično tudi ne 

dati. Taki otroci postanejo imuni na hvaležnost in njihova samozavest zaradi tega ne 

napreduje. (Hendlin, 1989)  

 

– Ko človeku nek projekt ali situacija vzame preveč energije in truda, se mu zdi ves trud 

zaman in je tik pred tem, da odneha. Na začetku se lahko zdi naloga zanimiva in enostavna, 



 21 

človek je zagnan in poln energije za delo. Ko se pa kaj zalomi ali ne gre po načrtih, človek 

postane nemotiviran. Cilj, ki je bil na začetku jasno postavljen in z lahkoto ali malo truda 

dosegljiv, postane vedno bolj oddaljen in nemogoč. Človek nima volje za nadaljevanje in 

njegova samozavest pade, saj ni izpolnil pričakovanj in naloge, ki si jo je zadal. Vse postane 

brez pomena, človek se zaničuje in stvari ne poskuša nadaljevati. Vedeti pa mora, da je to 

nekaj naravnega in da se to dogaja vsakomur. Če izgubi voljo sredi bitke, se mora zavedati, da 

je na preizkušnji in se prebiti do želenega, zastavljenega cilja. Morda je treba le premisliti ali 

povprašati za nasvet in rešitev bo bližje. Ko posamezniku stvar, ki se mu je v preteklosti zdela 

še nemogoča, uspe, spet pridobi samozavest. Z vsako situacijo, ko ne obupa, se človek utrjuje 

in krepi svojo samozavest. (Hendlin, 1989)  

 

– Če želi biti človek v življenju uspešen in samozavesten, mora previdno izbirati ljudi, ki jih 

spusti v svojo bližino in jim dovoli, da so del njegovih nalog in življenja. Zavedati se mora, da 

vsak človek ni tak, da bi ga spodbujal in pomagal skozi težave. Preveriti mora, da so ljudje, ki 

ga obkrožajo, pozitivni in pripomorejo k njegovemu osebnemu in duhovnemu razvoju. 

Spodbujati morajo njegovo samozavest in jo s svojimi dejanji povečevati. Vsak sam je 

odgovoren za to, da take ljudi obdrži v svojem življenju in drugačne usmeri stran. Vezi mora 

pretrgati s tistimi, ki vanj vlagajo negativne misli in mu dajejo negativno kritiko ter navezati 

vezi s tistimi, ki mu izpopolnjujejo življenje, ga spodbujajo, mu dajejo tudi pozitivno kritiko 

in s tem povečujejo njegovo samozavest. (Hendlin, 1989)  

 

 

7. STRAH IN NJEGOVE POSLEDICE (OD BOLEČINE DO NOTRANJE 

MOČI) 

 

 

Jeffers trdi, da težava, ki nastane, ko je človeka strah, ni pogojena s samim strahom, ampak 

s tem, kakšne posledice strah pusti in kakšen je človekov odnos do strahu. Tukaj se ljudje 

zelo razlikujejo. Nekatere pusti strah povsem neprizadete in se jih ne dotakne, nekatere pa 

strah zelo potre in jih v nadaljnje lahko tudi povsem ohromi. Pri prvi skupini ljudi strah 

izzove moč in s tem izbiro, energijo in akcijo, pri drugi skupini pa bolečino in posledično 

nemoč, potrtost in ohromljenost. Pomembno je, da zna človek obvladovati strah tako, da 

bolečino spremeni v moč. S tem dejanjem strah izgubi pomen. (Jeffers 1997, str. 20) 
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Tabela 7.1: Kaj strah izzove v vas? 

Kaj strah izzove v vas? 

bolečino moč 

nemoč izbiro 

potrtost energijo 

ohromelost aktivnost 

Vir: Jeffers (1997, str. 21) 

 

Besede, ki jih posameznik uporablja, imajo veliko večji pomen kot samo sporočanje in 

sporazumevanje. Ravno besede imajo velik vpliv na uspešnost pri obvladovanju in 

zmanjševanju strahu ter končno tudi na njegovo življenje. Če hoče človek obvladovati strah in 

s tem bolečino spreminjati v moč, mora pri tem uporabljati točno določen besednjak. (Jeffers, 

1997) 

 

Tabela 7.2: Besednjak od bolečine do moči 

Bolečina                                      Moč 

ne morem nočem 

moral/morala bi lahko bi 

nisem jaz kriv/kriva povsem sem odgovoren/odgovorna 

to je problem to je priložnost 

nikoli nisem zadovoljen/zadovoljna hočem se učiti in rasti 

življenje je boj življenje je pustolovščina 

upam, da vem, da 

ko bi le naslednjič 

kaj naj storim vem, da bom temu kos 

to je grozno to je poučna izkušnja 

Vir: Jeffers (1997, str. 25) 

 

Besede na levi strani Tabele 7.2 imajo prizvok šibkosti. Človek z uporabo teh besed pove, da 

je nemočen in da o svojem življenju ne odloča sam. Vse, kar se mu dogaja, je odvisno od 

drugih. Besede, ki so napisane na desni strani, izžarevajo samostojnost, moč in samozavest. Z 
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njimi posameznik pred ljudmi deluje odločen in močan, je bolj uspešen in veliko lažje 

premaga strah. 

8. TREMA 

 

 

Trema je pojav, ki ga človek občuti pri grozeči nevarnosti ali neznani in neprijetni situaciji. 

Njegovo telo pripravi na boj ali celo beg od neznane ali neljube situacije. Aktivnost 

možganov se poveča, pospeši se srčni utrip in mišice so bolj prekrvavljene. Prvotna naloga 

treme in strahu je bila ohranitev človeške vrste. (Gallo, 2012)  

 

Nič ni narobe, če posameznik pred javnim nastopanjem občuti tremo, ker to ni nujno nekaj 

negativnega. Trema in strah ga pripravita na situacije, v katerih je treba dati vse od sebe. 

Ljudje, ki treme ne občutijo, so velikokrat preveč samozavestni in zavarovani vase. 

Podcenjujejo svoje nasprotnike in zaradi tega velikokrat niso uspešni. Ne trudijo se dovolj, da 

bi bili najboljši, ker so preveč samozavestni in mislijo, da je to samoumevno. Zato taki ljudje 

pogosto niso uspešni v življenju. Glavno vprašanje torej ne sme biti, kako se znebiti treme, 

ampak kako jo prepoznati, obvladati in jo obrniti sebi v prid. Zmerna trema je lahko celo 

pozitivna reakcija. Človeku lahko postane gonilo, ki ga bodisi usmerja k večjemu učenju pred 

izpiti, bodisi ga upočasni pri vožnji na cesti. Trema se pojavi v situacijah, ki imajo za človeka 

velik pomen in od katerih je mogoče odvisna njegova prihodnost. Pogosto izhaja iz 

človekovega dvoma v samega sebe in svoje sposobnosti. Najpogosteje tremo povezujemo s 

šolanjem ali iskanjem zaposlitve. Ta dva pojma sta za ljudi zelo pomembna in zato je trema tu 

najmočnejša. Trema ni izključno slaba stvar. Od posameznika je odvisno, kako tremo doživlja 

in kako jo zna usmeriti. Če se pri javnem nastopanju treme ne ustraši, ampak jo uporabi kot 

gonilo za dodatno energijo in se poleg tega še zaveda svojih sposobnosti in da vse od sebe, 

potem zna posameznik tremo dobro izkoristiti in jo obrniti sebi v prid. (Planet lepote, 25. 4. 

2012)  
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9. STRAH PRED JAVNIM NASTOPANJEM 

 

 

Ozer meni, da se v življenju ljudje srečujejo z različnimi strahovi. Bojijo se različnih stvari 

in intenzivnost strahu je pri različnih pojavih in pri različnih osebah drugačna. Na to, da 

obstaja tudi strah pred javnim nastopanjem, veliko ljudi niti ne pomisli – do trenutka, ko se 

z javnim nastopom ne srečajo sami. V neki raziskavi so anketirali 3000 posameznikov in 

kar 41 odstotkov jih je strah pred javnim nastopanjem označilo za močnejšega od strahu 

pred rakom, bali so se ga celo bolj kot teme, letenja, višine, žuželk in celo smrti. (Ozer 

2009, str. 16)  

 

Tudi slavni govorci so se na začetku srečali s tako imenovano odrsko mrzlico. Vsega, kar 

človek zelo dobro zna v življenju, se je moral prej naučiti in morda tudi ponavljati, vaditi. To 

velja tudi za javno nastopanje. Nekateri trdijo, da je dober govorec že rojen in da se tega ne da 

naučiti. V tem je le malo resnice. Komur javno nastopanje ne predstavlja velikega strahu ali 

napora, se bo tega naučil hitreje in lažje, kot nekdo, ki se javnega nastopa boji. To pa nikakor 

ne pomeni, da se drugi javnega nastopanja ne bi mogel naučiti tako dobro kot prvi. Potreboval 

bi le malo več časa. (Casson, 1995)  

 

Najvažnejše je, da človek svojih strahov in neuspehov nima za nekaj samoumevnega, 

dokončnega. Biti mora prepričan vase in verjeti, da zmore premagati strah in lepše javno 

nastopati. Zastaviti si mora cilj in imeti novo izhodišče. Veliko dobrih govorcev še vedno 

občuti strah pred javnim nastopanjem, a ga znajo usmeriti v pozitivno stvar in tako poskrbijo, 

da jih pri nastopu ne ovira. (Casson, 1995)  

 

Strah pred javnim nastopanjem je predvsem telesnega izvora. Pojavljajo se telesne 

spremembe, kot so suha usta in grlo, hitrejše bitje srca, občutek tesnobe v prsih, tresenje kolen 

in podobno. To so popolnoma naravni pojavi strahu, ki je živa zavest lastne nerodnosti. 

Človek se zaveda, da v določeni situaciji ni najboljši ali pa situacije ne pozna in pojavi se 

strah pred nerodnostjo. Začetnik ne ve, kako naj se obnaša pri prvem javnem nastopu, kako 

naj diha, kje naj ima roke, kako naj stoji in kako oblikuje svoj glas. Če uspešen javni nastop 

večkrat ponovi, je občutek nerodnosti z vsakim nastopom manjši oziroma počasi izginja. Tega 

se torej ne da naučiti čez noč, ampak je za to treba veliko časa in vaje. Tudi človekove misli in 
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duševno stanje pripomorejo, da ga je strah javnega nastopanja. Ko se zaveda, da ga gleda 

množica ljudi, da njegov glas zveni tako tresoče in glasno, da je tišina med stavki tako zelo 

mučna in da besede preprosto ne stečejo z jezika in se mu zatikajo, se človek tudi duševno ne 

počuti najbolje. Misli mu uhajajo k najslabšemu scenariju, kar še poslabša nastop. Tudi za 

sproščene misli in pravo duševno stanje človek potrebuje čas in priprave, da se zna umiriti, ko 

nastopa, in da ga pri tem strah ne ovira. (Casson, 1995)  

Pokazateljice strahu pri javnem nastopanju so tudi manjše napake v glasu. Veliko govorcev se 

na začetku obotavlja z javnim nastopom, sledijo daljši premori med besedami, jecljanje in 

mnoga mašila. Nekateri za zapolnitev mučne tišine uporabljajo tudi medzloge. Največji 

problem pa velikokrat povzroča hitrost govorjenja. Veliko govornikov na začetku ne ve, kako 

hitro naj govori in zato se zgodi, da govorijo zelo hitro in ob tem storijo še več govornih 

napak. Govorne napake niso neodpravljive, z veliko vaje se jih da popolnoma odpraviti. 

(Casson, 1995)  

 

Vatovec izpostavlja, da je gladkost govora ena od prvin, ki je pri javnem nastopanju zelo 

pomembna. Nekateri poslušalci celo trdijo, da je to edino, kar mora govorec obvladati. 

Čeprav je govorec šaljiv, izkušen in ima dober glas, brez gladkosti ni uspešen. Uspešen 

govor lahko torej poenotimo z gladkostjo povedanega in tekočim govorjenjem. (Vatovec, 

1968)  

 

Pomembno je tudi, da svojega govora govorec ne bere. Poslušalci se lahko pri tem počutijo 

podcenjene. Veliko bolje je povedati tri stavke kot prebrati odlično in pravilno napisano 

besedilo. Tudi besedni zaklad lahko govorcu veliko pomaga pri gladkem in uspešnem govoru. 

Če ima človek bogat besedni zaklad, lahko pozabljeno besedo na javnem nastopu z lahkoto 

zamenja z drugo primerno besedo. To prvino lahko vsak posameznik izpopolnjuje tako, da si 

vsako novo besedo, ki jo sliši, zapiše, poleg nje navede njen pomen in njemu poznane 

sopomenke ali sinonime. Tako se uči novih besed in si bogati besedni zaklad. Upešno širjenje 

obzorja besed je tudi prebiranje literature. (Casson, 1995)  
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10.  NAČRT KVALITATIVNE RAZISKAVE 

 

10.1 Opis vzorca in vzorčenja 

 

Za izvedbo raziskave so bili ključni posamezniki, ki jih je strah javnega nastopanja. V 

raziskavi sem za pridobitev podatkov uporabila fokusno skupino. V njej je sodelovalo osem 

oseb. Da bodo odgovori čim bolj pestri, sem se odločila v raziskavo povabiti ljudi različnih 

starosti.  

Ker je tema diplomske naloge strah pred javnim nastopanjem, so bili relevantni sogovorniki 

tisti, ki ta strah doživljajo. Osebe sem poiskala v bližnji okolici.  

Prva kandidatka je vzgojiteljica, ki vsakodnevno javno nastopa pred otroki in nekajkrat 

mesečno tudi pred starši. Drugi kandidat je duhovnik, ki javne nastope izvaja vsakodnevno. 

Tretja oseba je učiteljica razrednega pouka in tudi ona javne nastope izvaja dnevno. Četrti je 

župan mestne občine, ki javne nastope izvaja pred nekaj ljudmi nekajkrat na teden in pred 

večjim občinstvom nekajkrat na mesec. Peti kandidat je vodja maloprodaje, ki nekajkrat 

tedensko javno nastopa na sestankih. Šesta kandidatka je zastopnica verižne prodaje in javno 

nastopanje izvaja skoraj vsakodnevno. Sedma kandidatka je asistentka na višji strokovni šoli 

in javne nastope opravlja dnevno. Zadnji kandidat je ravnatelj osnovne šole, ki sestankuje in 

javno nastopa vsak dan, nekajkrat mesečno tudi pred večjim številom ljudi na različnih 

proslavah. Vsem osmim osebam, ki so sodelovale v moji raziskavi, je skupen strah pred 

javnim nastopanjem.  

10.2 Predstavitev in utemeljitev metode raziskovanja 

 

Pri raziskavi sem podatke pridobila s pomočjo fokusne skupine. Za to metodo raziskovanja 

sem se odločila, ker menim, da je najprimernejša za zbiranje podatkov, ki jih potrebujem. 

Osebe, ki so ključne za raziskavo, sem zbrala skupaj, jim zastavljala vprašanja in tako videla 

tudi skupni interes ter mišljenje vseh zbranih.  
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Izvajanje fokusne skupine je ena izmed metod za zbiranje kvalitativnih podatkov. Vodenje 

skupine in interpretacijo končnih rezultatov je treba razumeti znotraj skupinske interakcije. 

Raziskava nam da vpogled v delovanje ljudi in spoznanje, da posamezne odločitve, ki jih 

sprejemajo ljudje, nastanejo v socialnem kontekstu, diskusiji z drugimi ljudmi.  

Patton in drugi navajajo, da so »metodo fokusne skupine raziskovalci začeli uporabljati v 50. 

letih prejšnjega stoletja, ker so hoteli pridobiti natančnejše informacije o preferencah 

potrošnikov« (Patton in drugi 1998, str. 335–337).  

Patton in drugi naštevajo značilnosti fokusne skupine:  

– intervju z majhno skupino ljudi (6–8); 

– skupina je oblikovana začasno, za specifičen (določen) namen;  

– tema fokusne skupine je specifična; 

– usmerja jo moderator/moderatorka; 

– predviden čas raziskave je 1,5–2 uri;  

– gre za intervju in ne za reševanje problema;  

– udeleženci so relativno homogena skupina ljudi;  

– možnost dodajanja komentarjev po tem, ko drugi že odgovorijo na vprašanje;  

– nujno ni niti soglasje niti nestrinjanje (Patton in drugi 1998, str. 335–337).  

Patton in drugi trdijo, da »je cilj vsake fokusne skupine dobiti zelo kakovostne podatke v 

socialnem kontekstu, kjer ljudje razmišljajo o lastnih pogledih v kontekstu drugih pogledov 

(poskušajo prikazati svoje delovanje, ko so vključeni v neko skupno delovanje ali delovanje 

drugih)« (Patton in drugi 1998, str. 335–337).  

Vsaka raziskava ima dobre in slabe strani, tudi fokusna skupina. Patton in drugi kot prednosti 

fokusne skupine navajajo:  

– učinkovito tehniko zbiranja (in analize) kvalitativnih podatkov;  

– fleksibilno tehniko z vidika namena uporabe;  

– zagotavljanje kontrole kvalitete nad zbiranjem podatkov;  

– skupinsko dinamiko, ki prispeva k osredotočanju na pomembne teme;  

– možnost hitrega pregleda podobnih mnenj udeležencev;  
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– v večini udeleženci z veseljem sodelujejo in lahko jo uporabimo tudi pri tistih 

skupinah, ki imajo težave s funkcionalno pismenostjo, na primer pri otrocih (Patton in 

drugi 1998, str. 335–337).  

Kot slabosti fokusne skupine pa izpostavijo:  

– »omejenost pri številu vprašanj, na katera želimo odgovore;  

– vodenje fokusne skupine zahteva znanje o procesu skupinske dinamike;  

– težave s hkratnim beleženjem in usmerjanjem fokusne skupine;  

– nepričakovane neprijetnosti in moderator kot vir usmerjanja odgovorov« (Patton in 

drugi 1998, str. 335–337).  

Patton in drugi pišejo, da »je načrtovanje in izvedba fokusne skupine dolgotrajen proces, ki 

mora biti dobro načrtovan, še posebno takrat, ko obstaja določen datum, do katerega naj bi 

bila raziskava končana. Načrtovanje in izvedba potekata po naslednjih korakih: opredelitev 

problema raziskave, opredelitev okvira vzorčenja, določitev moderatorja in izbira vzorca, 

vodenje skupine, analiza in interpretacija podatkov, pisanje poročila in predlogov o določeni 

temi.« (Patton in drugi 1998, str. 335–337)  

10.3 Predstavitev raziskovalnega instrumenta 

 

Vprašanja za fokusno skupino:  

 

Prvi sklop (javno nastopanje)  

– Kaj razumete pod pojmom javno nastopanje?  

– Kako pogosto javno nastopate?  

– Nekateri pravijo, da se dober govorec rodi, drugi, da se da javnega nastopanja z nekoliko 

potrpežljivosti in vztrajnosti kar dobro naučiti. Kako bi se vi opredelili do povedanega?  

– Ko posameznik premaga strah pred javnim nastopanjem, se mu lahko odprejo nove 

možnosti za izboljšanje vsega, kar dela, na primer napredovanje v službi. Menite, da se da 

strahu pred javnim nastopanjem znebiti z učenjem, ali se to lahko doseže postopoma s 

pridobljenimi izkušnjami?  

– Kaj menite, zakaj se strah pred javnim nastopanjem sploh pojavi?  
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Drugi sklop (občutki pri javnem nastopanju)  

– Česa vas je v življenju najbolj strah?  

– Vas je strah javnega nastopanja in če, zakaj?  

– Kako obvladate tremo pred javnim nastopanjem?  

– Kako strah pred javnim nastopanjem vpliva na vaše življenje, študij, službo?  

– Kako bi najbolje opisali telesne in duševne občutke pred javnim nastopanjem?  

– Kako bi opisali telesne in duševne občutke med javnim nastopanjem?  

– Kako bi opisali telesne in duševne občutke po javnem nastopanju?  

 

Tretji sklop (uspešno javno nastopanje)  

– Kako izgledajo vaše priprave na javno nastopanje?  

– Kateri dejavniki pozitivno vplivajo na vaše javno nastopanje?  

– Komentirajte svojo pripravo na javno nastopanje tudi z vidika vizualne podobe. Ali menite, 

da sta govorica telesa in videz nastopajočega pomembna za uspešno javno nastopanje?  

– Se vam zdi pomembno, pred kakšnim občinstvom nastopate? Je to pogojeno s strahom?  

– Zakaj je strah pred javnim nastopanjem lahko tudi koristen pojav?  

 

 

Četrti sklop (osebne izkušnje) 

– Kakšne so vaše osebne izkušnje z javnim nastopanjem?  

– Kaj naredite, ko vam javno nastopanje ne gre, kot ste si zamislili?  

– Kako, če jo, po javnem nastopanju opravite analizo svojega javnega nastopanja?  

– Katere strategije oziroma načini bi pripomogli k boljšemu obvladovanju treme oziroma 

strahu pred javnim nastopanjem?  

– Ste pred javnim nastopanjem kdaj uporabljali posebne metode sproščanja, kot so, na primer 

vizualizacija, triminutna vaja za sproščanje in joga, ali ste uporabljali svoje metode?  

10.4 Postopek zbiranja podatkov 

 

Postopek zbiranja podatkov je bila fokusna skupina. Zbrali smo se v soboto, 20. 7. 2013, ob 

19. uri. Prišlo je vseh osem prostovoljcev za izvedbo fokusne skupine, zapisovalec, kontrolor 

in jaz kot moderatorka. Izvajanje fokusne skupine je trajalo dve uri in petintrideset minut. 
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Najprej sem skupini predstavila temo svojega raziskovanja in razložila, kako bo raziskovanje 

potekalo. Povedala sem jim, da bom pogovor snemala in njihove odgovore uporabila 

izključno za namen raziskave pri študiju. Nato sem začela s spraševanjem. Postavljala sem 

vprašanja in udeleženci so po vrsti odgovarjali nanja. Če so želeli še kaj dodati, so to lahko 

povedali tudi, ko niso bili na vrsti. Kontrolor je ves čas spremljal potek raziskave in si ključne 

podatke tudi zapisoval.  

10.5 Metoda obdelave  

 

Pogovor sem snemala s snemalnikom in poleg imela tudi zapisovalca, ki je odgovore okvirno 

zapisoval. Odgovore iz snemalnika sem nato pretipkala in začela z obdelavo. Najprej sem 

intervju razčlenila in popisala ključne pojme. Pomagala sem si s tabelo, v katero sem pri strani 

vpisala ključne pojme, pomembne za nadaljevanje. Sledilo je odprto kodiranje, kjer sem 

odgovore razdelila po sklopih. V zadnjem koraku, izboru relativnih pojmov, sem izbrala 

pomembne dele odgovorov in tako dobila končni sestavek. 

 

 

11.  KVALITATIVNA RAZISKAVA (ODPRTO KODIRANJE) 

 

 

Javno nastopanje 

 

Javno nastopanje je nastopanje, govorjenje pred občinstvom. Lahko je tudi podajanje znanja 

ali svojega mnenja, stališč. Občinstvo ne pomeni le treh ljudi, ampak vsaj deset ali več, na 

primer en razred. Pomembno je, da govornika skupina ljudi posluša. Posameznik javno 

nastopa vsakič, ko je pred njim občinstvo – v medijih, šoli, na zasebnih srečanjih itd. Kako 

pogosto posameznik nastopa, je odvisno od tega, s čim se ukvarja. Javni nastopi so povezani z 

osnovno in srednjo šolo, fakulteto, proslavami, rojstnimi dnevi. Javni nastopi se lahko 

pojavljajo tudi v službi, odvisno od narave dela. Nekateri ljudje se rodijo kot dobri govorci in 

lažje nastopajo kot tisti, ki se vsega tega šele kasneje učijo. Seveda se lahko javnega 

nastopanja nauči vsak, a le do neke mere. Za učenje dobrega nastopanja človek potrebuje 

veliko samonadzora in samozavesti, saj mora poleg glasu in načina izgovorjave obvladati tudi 



 31 

mimiko telesa, ki je sestavni del javnega nastopanja. Tako učenje kot izkušnje z javnim 

nastopanjem lahko pripomorejo k zmanjšanju strahu. Tudi pri naučenih stvareh človek 

potrebuje veliko prakse, da jih izboljša. Strahu pred javnim nastopanjem nihče ne more 

odpraviti zgolj iz literature. Posameznik, ki ga je strah javnega nastopanja, mora vedno veliko 

vaditi in s tem krepiti svoj govorni zaklad ter si pridobiti izkušnje, ki mu pomagajo, da se v 

prihodnosti lažje sooča s svojim strahom. Različni seminarji mu lahko podajo smernice, a 

vsak posameznik mora s pogostim nastopanjem svoj strah odpraviti sam. Zelo pomembne so 

izkušnje, saj se posameznik tako lahko uči iz lastnih napak. Strah pred javnim nastopanjem se 

lahko pojavi zaradi najrazličnejših vzrokov: zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, ko se je 

osebi javni nastop ponesrečil; lahko samo zato, ker so se govorcu v šoli smejali, ko je kaj 

narobe povedal; ker se govorec boji, kakšen bo odziv ljudi na povedano; boji se, da se bi 

zmotil, da ne bi znal nadaljevati, da se bo slabo odrezal in podobno. Strah se pojavi zaradi 

posameznikovega nezaupanja v samega sebe. Posameznik ni prepričan, da lahko javni nastop 

izpelje tako, kot si je zamislil, in zato ga je strah. V bistvu ga je strah svojega neuspeha. 

Nekateri judje pa strah občutijo zato, ker se bojijo biti v središču pozornosti.  

Občutki pri javnem nastopanju 

Javno nastopanje ni največji strah ljudi, je pa eden izmed hujših strahov. V fokusni skupini so 

posamezniki kot najhujše strahove navedli, da ne bi znali poskrbeti sami zase, da bi imeli 

neko nesrečo in ostali paralizirani in da ne bi mogli uresničiti svojih želja. Tudi strahu pred 

smrtjo niso opredelili kot največji strah, saj se s smrtjo vse konča in človek ne trpi naprej. 

Menijo, da je veliko huje, če človek živi, ne more ničesar več doseči in ostane sam. Izpostavili 

so tudi negotovost, osamljenost in samoto, ki so delno povezane z javnim nastopanjem. Če bo 

posameznik naredil napako, ga bodo izključili iz družbe in ostal bo sam. Izbrane posameznike 

je strah javnega nastopanja predvsem zaradi ocenjevanja, zavračanja, nepripravljenosti in 

možnosti osramotitve. Prisoten je tudi strah pred negotovostjo, pred tem, da ne vedo dovolj ali 

nimajo pravih informacij, in to znižuje njihovo samozavest. Tremo oziroma strah pred javnim 

nastopanjem odpravijo oziroma zmanjšajo s tem, da z nastopom pohitijo, da gre čim prej 

mimo. Pomaga jim pogovor z bližnjimi. Uporabljajo tudi različne metode sproščanja, na 

primer globoko dihanje, jogo itd., ki jim včasih pomagajo, ne pa vedno. Strah pred javnim 

nastopanjem vpliva tudi na njihovo vsakdanje življenje. Nekateri občutijo večjo željo po 

hrani, nekateri imajo dan pred javnim nastopom bolečine v trebuhu in slabo spijo. Pred 

nastopom čutijo tresenje, vznemirjenje, močnejše bitje srca, potenje, potne roke, tresenje 
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glasu, cmok v grlu in stiskanje v prsih. Če čakajo na svoj javni nastop, ne morejo poslušati 

govorcev pred njimi in ne vedo, kam bi se dali. Pojavijo se torej vsi znaki živčnosti, stresa in 

strahu. Med javnim nastopom ti občutki počasi izginjajo, popolnoma pa ne izginejo. Nekateri 

samo čakajo na konec javnega nastopa in zato govorijo hitro ter ne pazijo, ali govorijo lepo in 

razločno. Njihovo počutje med javnim nastopom je odvisno tudi od tega, kako jim govor 

uspeva in ali jih občinstvo sprejme. Če jim gre dobro in jih občinstvo sprejme, se malo 

sprostijo in glas se jim ne trese več. Postanejo samozavestnejši, težko pa se popolnoma 

sprostijo. Po javnem nastopu si oddahnejo. Če je njihov javni nastop uspel, ga hitro pozabijo 

in o njem ne razpravljajo. Če pa niso zadovoljni s svojim javnim nastopom, se jim roke še 

vedno tresejo in razmišljajo o svojem neuspešnem javnem nastopu. Sprašujejo se, kaj si 

mislijo poslušalci.  

 

Uspešno javno nastopanje 

Za uspešen javni nastop so pomembne vaje. Vprašani so poudarili, da so pred svojim javnim 

nastopom vadili, ponavljali, večkrat prebrali govor. Nekateri se niso pripravljali veliko, 

približno uro, dve, nekateri pa dan, dva pred javnim nastopom. Problem nastane, ko zmanjka 

časa za dobre priprave, kar je velikokrat vzrok, da je govorce strah. Njihove priprave potekajo 

tako, da si govor nekajkrat preberejo, podčrtajo pomembne besede in začetke, če med 

nastopom slučajno pozabijo, kaj sledi. Na koncu priprav se spodbujajo, vlivajo samozavest in 

si govorijo: »Saj bo, saj bo.« Poudarili so, da je pomembno, kako preživijo dan do javnega 

nastopa, da se jim nič slabega ali pretresljivega ne zgodi, da je dan dober. Nanje pozitivno 

vpliva tudi to, da govorijo o nečem, kar jih zanima in kar dobro poznajo. Na javni nastop 

pozitivno vpliva, da se dobro vizualno uredijo, saj je tudi vizualna podoba pomembna. Če je 

govorec lepo oblečen, ga občinstvo vzame resneje in raje posluša, saj zveni verodostojnejše. 

Javni nastop je vprašanim bolje uspel, če so bili lepo oblečeni, saj so se med javnim nastopom 

bolje počutili. Zelo pomembna je tudi govorica telesa, ki se izboljša z vajo. Za uspešen javni 

nastop je pomembno, pred kakšnim občinstvom posamezniki nastopajo. Pomembno je, ali 

občinstvo poznajo ali ne in ali o temi javnega nastopa vedo več kot občinstvo ali ne. Če so 

poslušalci bolj izobraženi, nastopajoči občuti večjo tremo. Pomembna je tudi starost publike. 

Otroci niso zahtevno občinstvo, zato vprašani pred njimi nimajo velike treme. Strah je lahko 

tudi koristen pojav. Če govorec strahu ne občuti, je večja verjetnost, da stori kako napako, saj 

je preveč prepričan sam vase. Če govorec občuti strah, je pri javnem nastopu doslednejši. 
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Strah je po mnenju nekaterih vedno negativen, razen ko je človek življenjsko ogrožen. Če je 

strahu ravno dovolj, je pri javnem nastopanju koristen. Če ga govorec občuti preveč, otrpne in 

ne more povedati ničesar. Strah je torej do neke meje pozitiven.  

Osebne izkušnje 

Izkušnje z javnim nastopanjem so lahko dobre ali slabe. Nekateri korespondenti so poudarili, 

da slabe izkušnje iz preteklosti vplivajo na njihov strah pred javnim nastopanjem. Samozavest 

se z vsakim slabim nastopom manjša, strah pa povečuje. Medtem ko nastopajoči svoje 

nastope smatra kot slabe, so v očeh drugih ljudi dobri, saj strahu nastopajočega ne občutijo. 

Slabe izkušnje iz preteklosti govorec težko pozabi. Ko javni nastop ne gre tako, kot si je 

posameznik zamislil, ga poskuša čim hitreje končati. Zaveda se, da to ni rešitev, a to vseeno 

naredi. Nekateri govorci pri slabem javnem nastopu postanejo panični in se ne morejo 

pomiriti. Podzavestno skrajšajo govor in poskušajo čimprej pozabiti na neljubo situacijo. 

Odvračanje pozornosti poslušalcev in prikrivanje napak s smehom ter uspešen konec govora 

lahko omilijo slab javni nastop. Če je posameznikov javni nastop dober, analize navadno ne 

izvaja, po slabem javnem nastopu pa se govorec v mislih vrača nazaj in premleva, kaj bi lahko 

drugače rekel ali storil. Navadno poslušalci rečejo, da sploh niso opazili, da bi bilo kaj narobe, 

dovolj pa je, da se govorec tega zaveda sam. Nekateri analize ne opravljajo zgolj zaradi tega, 

ker menijo, da se je obremenjevati s preteklostjo brezpredmetno. Analiza se včasih odvija le v 

glavi govornika, ko premišljuje, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko v prihodnosti izboljšal. 

Tečaji javnega nastopanja pomagajo pri izboljšanju javnega nastopanja, a le do neke mere, 

nato se javni nastop lahko izboljša le z vajo. Nekateri vprašani menijo, da strategije za boljše 

nastopanje ne obstajajo, drugi trdijo, da jim dobro dene nekdo, ki deli nasvete in pomaga pri 

premagovanju strahu. To ni nujno strokovna pomoč, pomembno je, da nekdo govorčeve 

nastope spremlja in skupaj z njim pokomentira, kaj je bilo dobro in kaj slabo. Pred javnim 

nastopom je zelo pomembno sproščanje. Večina vprašanih posebnih metod za sproščanje ne 

uporablja, dva izvajata jogo, ena pa pred javnim nastopom trikrat globoko vdihne in izdihne.  
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12.  REZULTATI RAZISKAVE 

 

 

Raziskava, v mojem primeru fokusna skupina, je doprinesla veliko zanimivih podatkov, s 

katerimi sem si razširila pogled nad obravnavano temo. Pomembne podatke iz raziskave sem 

nato primerjala s prebrano literaturo in prišla do zanimivih ugotovitev.  

 

Javno nastopanje je nastopanje, govorjenje pred občinstvom. Lahko je tudi podajanje znanja 

ali svojega mnenja, stališč. Občinstvo ne pomeni le treh ljudi, ampak vsaj deset ali več, na 

primer en razred. Pomembno je, da govornika skupina ljudi posluša. Posameznik javno 

nastopa vsakič, ko je pred njim občinstvo – v medijih, šoli, na zasebnih srečanjih itd. Kako 

pogosto posameznik nastopa, je odvisno od tega, s čim se ukvarja. Javni nastopi so povezani z 

osnovno in srednjo šolo, fakulteto, proslavami, rojstnimi dnevi. Javni nastopi se lahko 

pojavljajo tudi v službi, odvisno od narave dela. Nekateri ljudje se rodijo kot dobri govorci in 

lažje nastopajo kot tisti, ki se vsega tega šele kasneje učijo. Seveda se lahko javnega 

nastopanja nauči vsak, a le do neke mere. Za učenje dobrega nastopanja človek potrebuje 

veliko samonadzora in samozavesti, saj mora poleg glasu in načina izgovorjave obvladati tudi 

mimiko telesa, ki je sestavni del javnega nastopanja. Tako učenje kot izkušnje z javnim 

nastopanjem lahko pripomorejo k zmanjšanju strahu. Tudi pri naučenih stvareh človek 

potrebuje veliko prakse, da jih izboljša. Strahu pred javnim nastopanjem nihče ne more 

odpraviti zgolj iz literature. Posameznik, ki ga je strah javnega nastopanja, mora vedno veliko 

vaditi in s tem krepiti svoj govorni zaklad ter si pridobiti izkušnje, ki mu pomagajo, da se v 

prihodnosti lažje sooča s svojim strahom. Različni seminarji mu lahko podajo smernice, a 

vsak posameznik mora s pogostim nastopanjem svoj strah odpraviti sam. Zelo pomembne so 

izkušnje, saj se posameznik tako lahko uči iz lastnih napak. Strah pred javnim nastopanjem se 

lahko pojavi zaradi najrazličnejših vzrokov: zaradi slabih izkušenj iz preteklosti, ko se je 

osebi javni nastop ponesrečil; lahko samo zato, ker so se govorcu v šoli smejali, ko je kaj 

narobe povedal; ker se govorec boji, kakšen bo odziv ljudi na povedano; boji se, da se bi 

zmotil, da ne bi znal nadaljevati, da se bo slabo odrezal in podobno. Strah se pojavi zaradi 

posameznikovega nezaupanja v samega sebe. Posameznik ni prepričan, da lahko javni nastop 

izpelje tako, kot si je zamislil, in zato ga je strah. V bistvu ga je strah svojega neuspeha. 

Nekateri judje pa strah občutijo zato, ker se bojijo biti v središču pozornosti. Javno nastopanje 

ni največji strah ljudi, je pa eden izmed hujših strahov. V fokusni skupini so posamezniki kot 
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najhujše strahove navedli, da ne bi znali poskrbeti sami zase, da bi imeli neko nesrečo in 

ostali paralizirani in da ne bi mogli uresničiti svojih želja. Tudi strahu pred smrtjo niso 

opredelili kot največji strah, saj se s smrtjo vse konča in človek ne trpi naprej. Menijo, da je 

veliko huje, če človek živi, ne more ničesar več doseči in ostane sam. Izpostavili so tudi 

negotovost, osamljenost in samoto, ki so delno povezane z javnim nastopanjem. Če bo 

posameznik naredil napako, ga bodo izključili iz družbe in ostal bo sam. Izbrane posameznike 

je strah javnega nastopanja predvsem zaradi ocenjevanja, zavračanja, nepripravljenosti in 

možnosti osramotitve. Prisoten je tudi strah pred negotovostjo, pred tem, da ne vedo dovolj ali 

nimajo pravih informacij, in to znižuje njihovo samozavest. Tremo oziroma strah pred javnim 

nastopanjem odpravijo oziroma zmanjšajo s tem, da z nastopom pohitijo, da gre čim prej 

mimo. Pomaga jim pogovor z bližnjimi. Uporabljajo tudi različne metode sproščanja, na 

primer globoko dihanje, jogo itd., ki jim včasih pomagajo, ne pa vedno. Strah pred javnim 

nastopanjem vpliva tudi na njihovo vsakdanje življenje. Nekateri občutijo večjo željo po 

hrani, nekateri imajo dan pred javnim nastopom bolečine v trebuhu in slabo spijo. Pred 

nastopom čutijo tresenje, vznemirjenje, močnejše bitje srca, potenje, potne roke, tresenje 

glasu, cmok v grlu in stiskanje v prsih. Če čakajo na svoj javni nastop, ne morejo poslušati 

govorcev pred njimi in ne vedo, kam bi se dali. Pojavijo se torej vsi znaki živčnosti, stresa in 

strahu. Med javnim nastopom ti občutki počasi izginjajo, popolnoma pa ne izginejo. Nekateri 

samo čakajo na konec javnega nastopa in zato govorijo hitro ter ne pazijo, ali govorijo lepo in 

razločno. Njihovo počutje med javnim nastopom je odvisno tudi od tega, kako jim govor 

uspeva in ali jih občinstvo sprejme. Če jim gre dobro in jih občinstvo sprejme, se malo 

sprostijo in glas se jim ne trese več. Postanejo samozavestnejši, težko pa se popolnoma 

sprostijo. Po javnem nastopu si oddahnejo. Če je njihov javni nastop uspel, ga hitro pozabijo 

in o njem ne razpravljajo. Če pa niso zadovoljni s svojim javnim nastopom, se jim roke še 

vedno tresejo in razmišljajo o svojem neuspešnem javnem nastopu. Sprašujejo se, kaj si 

mislijo poslušalci. Za uspešen javni nastop so pomembne vaje. Vprašani so poudarili, da so 

pred svojim javnim nastopom vadili, ponavljali, večkrat prebrali govor. Nekateri se niso 

pripravljali veliko, približno uro, dve, nekateri pa dan, dva pred javnim nastopom. Problem 

nastane, ko zmanjka časa za dobre priprave, kar je velikokrat vzrok, da je govorce strah. 

Njihove priprave potekajo tako, da si govor nekajkrat preberejo, podčrtajo pomembne besede 

in začetke, če med nastopom slučajno pozabijo, kaj sledi. Na koncu priprav se spodbujajo, 

vlivajo samozavest in si govorijo: »Saj bo, saj bo.« Poudarili so, da je pomembno, kako 

preživijo dan do javnega nastopa, da se jim nič slabega ali pretresljivega ne zgodi, da je dan 

dober. Nanje pozitivno vpliva tudi to, da govorijo o nečem, kar jih zanima in kar dobro 
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poznajo. Na javni nastop pozitivno vpliva, da se dobro vizualno uredijo, saj je tudi vizualna 

podoba pomembna. Če je govorec lepo oblečen, ga občinstvo vzame resneje in raje posluša, 

saj zveni verodostojnejše. Javni nastop je vprašanim bolje uspel, če so bili lepo oblečeni, saj 

so se med javnim nastopom bolje počutili. Zelo pomembna je tudi govorica telesa, ki se 

izboljša z vajo. Za uspešen javni nastop je pomembno, pred kakšnim občinstvom posamezniki 

nastopajo. Pomembno je, ali občinstvo poznajo ali ne in ali o temi javnega nastopa vedo več 

kot občinstvo ali ne. Če so poslušalci bolj izobraženi, nastopajoči občuti večjo tremo. 

Pomembna je tudi starost publike. Otroci niso zahtevno občinstvo, zato vprašani pred njimi 

nimajo velike treme. Strah je lahko tudi koristen pojav. Če govorec strahu ne občuti, je večja 

verjetnost, da stori kako napako, saj je preveč prepričan sam vase. Če govorec občuti strah, je 

pri javnem nastopu doslednejši. Strah je po mnenju nekaterih vedno negativen, razen ko je 

človek življenjsko ogrožen. Če je strahu ravno dovolj, je pri javnem nastopanju koristen. Če 

ga govorec občuti preveč, otrpne in ne more povedati ničesar. Strah je torej do neke meje 

pozitiven. Izkušnje z javnim nastopanjem so lahko dobre ali slabe. Nekateri korespondenti so 

poudarili, da slabe izkušnje iz preteklosti vplivajo na njihov strah pred javnim nastopanjem. 

Samozavest se z vsakim slabim nastopom manjša, strah pa povečuje. Medtem ko nastopajoči 

svoje nastope smatra kot slabe, so v očeh drugih ljudi dobri, saj strahu nastopajočega ne 

občutijo. Slabe izkušnje iz preteklosti govorec težko pozabi. Ko javni nastop ne gre tako, kot 

si je posameznik zamislil, ga poskuša čim hitreje končati. Zaveda se, da to ni rešitev, a to 

vseeno naredi. Nekateri govorci pri slabem javnem nastopu postanejo panični in se ne morejo 

pomiriti. Podzavestno skrajšajo govor in poskušajo čimprej pozabiti na neljubo situacijo. 

Odvračanje pozornosti poslušalcev in prikrivanje napak s smehom ter uspešen konec govora 

lahko omilijo slab javni nastop. Če je posameznikov javni nastop dober, analize navadno ne 

izvaja, po slabem javnem nastopu pa se govorec v mislih vrača nazaj in premleva, kaj bi lahko 

drugače rekel ali storil. Navadno poslušalci rečejo, da sploh niso opazili, da bi bilo kaj narobe, 

dovolj pa je, da se govorec tega zaveda sam. Nekateri analize ne opravljajo zgolj zaradi tega, 

ker menijo, da se je obremenjevati s preteklostjo brezpredmetno. Analiza se včasih odvija le v 

glavi govornika, ko premišljuje, kaj je bilo dobro in kaj bi lahko v prihodnosti izboljšal. 

Tečaji javnega nastopanja pomagajo pri izboljšanju javnega nastopanja, a le do neke mere, 

nato se javni nastop lahko izboljša le z vajo. Nekateri vprašani menijo, da strategije za boljše 

nastopanje ne obstajajo, drugi trdijo, da jim dobro dene nekdo, ki deli nasvete in pomaga pri 

premagovanju strahu. To ni nujno strokovna pomoč, pomembno je, da nekdo govorčeve 

nastope spremlja in skupaj z njim pokomentira, kaj je bilo dobro in kaj slabo. Pred javnim 
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nastopom je zelo pomembno sproščanje. Večina vprašanih posebnih metod za sproščanje ne 

uporablja, dva izvajata jogo, ena pa pred javnim nastopom trikrat globoko vdihne in izdihne.  

 

Če povzamem, javnega nastopanja se bojijo vsi vprašani v moji raziskavi, čeprav se z njim v 

službi oziroma njihovem vsakdanu srečujejo zelo pogosto. Dva od osmih vprašanih menita, 

da se dober govorec ne rodi, ampak to vrlino pridobi zgolj z vajo in veliko vztrajnosti. Trije 

posamezniki poudarjajo, da je na začetku pri premagovanju strahu pred javnim nastopanjem 

literatura zelo pomembna, pozneje pa sta pomembni tudi vaja in vztrajnost. Vsi ostali menijo, 

da sta bolj pomembni le vaja in vztrajnost in da se iz knjig javnega nastopanja posameznik ne 

more naučiti. Razlogi, ki jih vprašani navajajo kot vzroke za njihov strah pred javnim 

nastopanjem, so: zavrnitev oziroma nestrinjanje s povedanim, izpostavljenost pred 

občinstvom in posmehovanje oziroma izločenost nastopajočega iz kroga poslušalcev (vsakega 

izmed njih navajata dva vprašana). Ostala navajata še strah zaradi preteklih slabih izkušenj in 

neznani razlog. Sedem od osmih sodelujočih v fokusni skupini čuti, da jim javno nastopanje 

otežuje življenje. Le eden strogo ločuje službo od privatnega življenja in strah pred javnim 

nastopanjem mu zato ne otežuje življenja.  

 

Občutki pred, med in po javnem nastopu so pri vseh vprašanih podobni. Pred javnim 

nastopom občutijo bolečine v trebuhu, se tresejo, potijo, hitreje dihajo in srce jim razbija. Med 

javnim nastopom se nekoliko umirijo, vendar ne popolnoma, še posebno takrat ne, ko javni 

nastop ne poteka tako, kot so si zamislili. Po javnem nastopu se umirijo in nekateri izmed njih 

sami pri sebi opravijo analizo svojega javnega nastopa.  

 

Priprave na javni nastop pri petih vprašanih potekajo tako, da si javni nastop napišejo in 

besedilo prebirajo in ponavljajo že nekaj dni prej. Enemu posamezniku govor, ki ga napiše, 

najprej pregleda njegov pomočnik, potem pa ga še skupaj popravita in izboljšata. Ta 

posameznik si pripravi tudi odgovore na morebitna vprašanja po javnem nastopu. Eden izmed 

vprašanih se na svoj javni nastop pripravlja z jogo in ponavljanjem, drugi prebira gradivo o 

temi nastopa in nato ponavlja napisano.  

 

Dejavnik, ki pozitivno vpliva na javno nastopanje, je po mnenju treh izmed vprašanih dobra 

priprava, ki jim vlije samozavest in poskrbi, da so še boljši. Eden izmed vprašanih meni, da je 

njegov pozitivni dejavnik dobro občinstvo, drugi poudarja pozitivne izkušnje iz prejšnjih 

javnih nastopov. En posameznik čuti, da nanj dobro vpliva joga, ki jo izvaja pred javnim 
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nastopom, eden pa meni, da zanj ni nobenega pozitivnega dejavnika, ki bi olajšal njegov strah 

pred javnim nastopanjem.  

 

Vsi korespondenti so mnenja, da je vizualna podoba pri javnem nastopanju zelo pomembna, 

da je ključ do višje samozavesti in posledično boljšega javnega nastopa. Tudi glede govorice 

telesa so enotni, in sicer jim je zelo pomembna, toda je v večini ne obvladajo in jim pri 

javnem nastopanju dela težave.  

 

Vsem je pomembno, pred kakšnim občinstvom nastopajo. Pet od osmih vprašanih pove, da je 

lažne nastopati pred občinstvom, ki jih posluša in sprejema. Dva poudarita, da ju je med 

javnim nastopom pred otroki manj strah in zato pred njimi lažje nastopata. Otroci naj bi bili 

najbolj hvaležno občinstvo. Eden meni, da je pred neizobraženimi ljudmi lažje nastopati kot 

pred izobraženimi in da je takrat njegov strah veliko manjši.  

 

Vsi vprašani se strinjajo, da je strah do določene mere lahko tudi koristen za javno nastopanje, 

saj trdijo, da se bolje pripravijo na javni nastop in ga bolje opravijo, če jih je vsaj malo strah.  

 

Glede osebnih izkušenj z javnim nastopanjem polovica vprašanih pove, da ima dobre in slabe 

izkušnje. Dva menita, da imata dobre izkušnje, a le v očeh drugih. Dva izmed vprašanih imata 

iz preteklosti zelo slabe izkušnje. Menita, da je to poglavitni razlog za njun strah pred javnim 

nastopanjem.  

 

Če javni nastop ne poteka tako, kot so si zamislili, ga polovica vprašanih poskuša kar čimbolj 

skrajšati in z njim čimprej zaključiti. Trije poskušajo neprijetno situacijo obrniti v pozitivno 

smer s smehom. Svojo zmoto ali nerodnost poskušajo obrniti v hecno situacijo in se tako 

izogniti neprijetnosti. Eden poskuša tak nastop kar najhitreje pozabiti.  

 

Analizo svojih javnih nastopov opravljajo trije izmed vprašanih. To se jim zdi pomembno, saj 

tako premislijo, kako izboljšati svoje javne nastope. Trije analize svojih javnih nastopov ne 

opravljajo. Zadovoljni so že z ugotovitvijo, ali je bil njihov javni nastop uspešen ali 

neuspešen, podrobneje pa se s svojimi preteklimi javnimi nastopi nočejo obremenjevati. Dva 

poudarjata, da analizo opravita le takrat, ko je javni nastop neuspešen. Premislita, kaj je šlo 

narobe in kaj bi lahko povedala, naredila drugače. Če javni nastop izvedeta uspešno, analize 

ne opravita.  



 39 

 

Trije korespondenti menijo, da posebna strategija oziroma način za obvladovanje strahu pred 

javnim nastopanjem ne obstaja in da je za to potrebna samo vaja. Dva navajata tečaj za javno 

nastopanje in ukvarjanje z jogo, enemu pa je v veliko pomoč njegov osebni pomočnik. Meni, 

da bi vsakdo, ki se z javnim nastopanjem srečuje pogosto, moral ob sebi imeti neko osebo, ki 

bi skupaj z njim pripravljala javne nastope in jih po koncu z njim tudi prekomentirala.  

 

Na vprašanje, ali uporabljajo posebne tehnike sproščanja pred javnim nastopanjem, šest od 

osmih vprašanih odgovori negativno. Dva izmed vprašanih pred javnim nastopanjem izvajata 

jogo, če jima to dopušča čas.  

 

 

13.  ZAKLJUČEK 

 

 

Strah kot ovira v življenju ali strah kot pogon za boljše, natančnejše delovanje? To je 

vprašanje, na katerega si mora odgovoriti vsak človek. Ni posameznika, ki se ne bi srečal s 

strahom pred javnim nastopanjem. Vsi ga ne doživljajo enako, toda prisoten je pri vseh 

ljudeh. Lahko je tako velik, da posameznika ovira pri vsakdanjem življenju, ali pa ga je ravno 

toliko, da posameznika spodbuja in žene k boljšemu in uspešnejšemu delovanju. Strah je 

pojav, ki ga človek občuti, ko se sreča z neznanim dogodkom. Česar človek ne pozna, tega se 

navadno boji. Nevednost je neprijetna in človek ne ve, kako se z njo spopasti, zato ga je strah. 

Tudi pri javnem nastopanju je tako. Govorec ne ve, kako se bo odrezal, kako ga bodo sprejeli 

poslušalci, če se bo kaj zmotil, ali ga bodo ocenjevali itd.  

Na podlagi fokusne skupine sem ugotovila, da se velika večina ljudi javnega nastopanja boji 

zato, ker se bojijo nastopati pred množico ljudi in ker menijo, da se jim bodo poslušalci 

posmehovali. Tudi v literaturi je strah pred javnim nastopanjem označen kot posledica bojazni 

pred neuspehom in posledično posmehovanjem poslušalcev. Poudarjen je tudi vzrok 

nepoznavanja dogodkov. Strah je močno povezan s samopodobo, kar sem potrdila s pomočjo 

literature in fokusne skupine. Nastopajoče je pred občinstvom sram, bojijo se, kako jih bodo 

ocenili in sprejeli po javnem nastopu. Njihova samopodoba torej ni najboljša. Vsi vprašani se 

strinjajo, da jih je nepričakovanega javnega nastopa veliko bolj strah, kot če zanj izvedo prej 
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in se lahko pripravijo. Na vprašanje, ali je lahko strah tudi koristen, podajajo zgolj pozitivne 

odgovore. Tudi v literaturi je poudarjeno, da je strah lahko tudi vodilo, ampak le v določeni 

meri. Ne sme ga biti preveč, saj lahko v tem primeru posameznika ohromi za boljše 

delovanje, in ne sme ga biti premalo, saj potem nima pravega učinka in je posameznik lahko 

brezbrižen do svojega javnega nastopa. Če je strahu v posamezniku ravno dovolj, mu le-ta 

lahko da zagon in ga motivira za boljše in intenzivnejše priprave ter uspešnejši javni nastop. 

Vprašani navajajo podobne občutke strahu, kot so opisani v literaturi: potenje, tresenje glasu, 

težko dihanje, slabost, rdečica itd. Te spremembe v telesu naj bi izvirale že iz preteklosti, saj 

so se ljudem dogajale takrat, ko so se pripravljali na boj ali beg. Človeško telo se na ta način 

brani pred neugodnimi vplivi okolja, ki nanj pritiskajo. Podobnost med prebrano literaturo in 

fokusno skupino sem opazila tudi pri podatku, da se javni nastop z izkušnjami in prakso lahko 

izboljša in tako zmanjša strah pred javnim nastopanjem. Takega mnenja so vsi vprašani, v 

literaturi pa sem zaznala tudi, da je javni govor mogoče izboljšati tudi s pomočjo knjig. 

Vprašani v fokusni skupini slednje zelo zavračajo, saj menijo, da je izboljšanje mogoče le z 

vajo in izkušnjami. V večini se na svoj javni nastop vprašani pripravijo in se ga posledično ne 

bojijo tako kot tisti, ki se nanj ne pripravijo. To potrjuje tudi teorija.  

 

Na raziskovalno vprašanje, ki sem ga zastavila na začetku diplomske naloge, sem poskusila 

odgovoriti s pomočjo kvalitativne analize podatkov.  

Vprašanje kvalitativne paradigme raziskovanja je: Kakšni so vzroki za pojav strahu pred 

javnim nastopanjem in kako strah odpraviti?  

 

Vzroki za pojav strahu pred javnim nastopanjem so zelo različni. Nekateri vprašani v fokusni 

skupini so poudarili, da je vzrok negativna izkušnja iz preteklosti. Spet drugi so trdili, da se 

strah pojavi zaradi neznane situacije in neznane publike. Pogosto pa je vzrok tudi sram pred 

poslušalci oziroma razmišljanje, kaj si bo občinstvo mislilo o nastopajočem in kako ga bo 

sprejelo. Strah pred javnim nastopanjem se zmanjša predvsem z vajo in izkušnjami. Vprašani 

v fokusni skupini poudarjajo, da je možno strah pred javnim nastopanjem zmanjšati le z vajo 

in izkušnjami in nikakor ne samo s pomočjo knjig. Vprašani tudi ne uporabljajo nobenih 

posebnih tehnik za odpravljanje strahu pred javnim nastopanjem, dva izmed njih izvajata jogo 

za sprostitev. Pred javnim nastopom globoko dihajo, berejo, spijejo požirek vode itd. Nihče ne 

uporablja pomoči strokovnjaka in ni pridružen skupinam za pomoč pri premagovanju strahu 

pred javnim nastopanjem.  
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V uvodu diplomske naloge sem opredelila naslednji hipotezi: 

– Lažje je nastopati pred ljudmi, ki so manj izobraženi od govornika.  

–  Strah pred javnim nastopanjem je mogoče odpraviti tako, da oseba poišče primerno 

literaturo in se tega nauči s pomočjo knjig.  

 

Prvo hipotezo lahko na podlagi opravljene raziskave (fokusna skupina) in predstavljene 

literature potrdim. Vsi sodelujoči v fokusni skupini so povedali, da jih je veliko bolj strah, če 

je občinstvo izobraženo, ker veliko več pričakuje od nastopajočega. Nasprotno, pred 

neizobraženim občinstvom, na primer pred otroki, ki so najbolj hvaležno občinstvo, vprašani 

najlažje nastopajo. Tudi v strokovni literaturi najdem iste ugotovitve o povezanosti strahu 

pred javnim nastopanjem in izobraženostjo poslušalcev. Veliko težje naj bi bilo nastopati pred 

vplivnimi in zelo izobraženimi ljudmi. Tako nastopanje terja tudi intenzivnejše priprave in 

posledično večji strah pred javnim nastopanjem.  

 

Drugo hipotezo je treba ovreči, saj ne drži. Vsi vprašani menijo, da je strah pred javnim 

nastopanjem mogoče odpraviti ali vsaj omejiti le z vajami in vztrajnostjo in da se tega 

posameznik nikakor ne more naučiti le s pomočjo ustrezne literature. Tudi v literaturi 

zasledim podobno – odprava ali zmanjšanje strahu nikakor nista tako enostavna, da bi 

posameznik nasvete, ki so mu lahko pri vaji ali javnem nastopu v pomoč, samo prebral in se 

tako znebil strahu.  

 

Diplomsko nalogo bi lahko izpeljala tudi drugače. Lahko bi namesto fokusne skupine 

intervjuvala nekoga, ki se javnega nastopanja boji, in svetovalca, ki pomaga ljudem, ki jih je 

strah javnega nastopanja. Dobila bi dva različna pogleda na obravnavano temo in vsak bi 

doprinesel svoj pogled na obravnavano tematiko. Slabost vidim v temi diplomske naloge. 

Strah pred javnim nastopanjem je lahko za nekoga zelo osebna in boleča stvar, zato 

posamezniki mogoče težko privolijo v sodelovanje pri raziskavi.  

 

V praktične namene bi lahko v prihodnje nekoliko bolj odkrito govorili o strahu pred javnim 

nastopanjem – mogoče že v osnovni šoli. Tako bi bili otroci že na samem začetku seznanjeni, 

kaj se jim dogaja, in bi lahko prej odpravili težave. Uvedli bi lahko več tečajev za učenje 

javnega nastopanja in tako marsikateremu posamezniku pomagali pri uresničitvi ciljev.  
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Pomembno je zavedanje, da se dober javni govorec ne rodi, ampak to postane z vajo in 

izkušnjami. Nihče nima te sreče, da mu ne bi bilo treba vaditi in se učiti, da postane dober v 

javnem nastopanju. Vsak posameznik mora vložiti nekaj svojega truda in volje v to, da sploh 

lahko stopi pred občinstvo.  

 

»Edino, česar se moramo bati, je strah sam.« Franklin Delano Roosevelt  
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PRILOGE 

 

Priloga 1: Vprašanja za fokusno skupino 

 

Prvi sklop (javno nastopanje) 

– Kaj razumete pod pojmom javno nastopanje? 

– Kako pogosto javno nastopate? 

– Nekateri pravijo, da se dober govorec rodi, drugi, da se da javnega nastopanja z nekoliko 

potrpežljivosti in vztrajnosti kar dobro naučiti. Kako bi se vi opredelili do povedanega? 

– Ko posameznik premaga strah pred javnim nastopanjem, se mu lahko odprejo nove 

možnosti za izboljšanje vsega, kar dela, na primer napredovanje v službi. Menite, da se da 

strahu pred javnim nastopanjem znebiti z učenjem, ali se to lahko doseže postopoma s 

pridobljenimi izkušnjami? 

– Kaj menite, zakaj se strah pred javnim nastopanjem sploh pojavi? 

 

Drugi sklop (občutki pri javnem nastopanju) 

– Česa vas je v življenju najbolj strah? 

– Vas je strah javnega nastopanja in če, zakaj? 

– Kako obvladate tremo pred javnim nastopanjem? 

– Kako strah pred javnim nastopanjem vpliva na vaše življenje, študij, službo? 

– Kako bi najbolje opisali telesne in duševne občutke pred javnim nastopanjem? 

– Kako bi opisali telesne in duševne občutke med javnim nastopanjem? 

– Kako bi opisali telesne in duševne občutke po javnem nastopanju? 

 

Tretji sklop (uspešno javno nastopanje) 

– Kako izgledajo vaše priprave na javno nastopanje?  

– Kateri dejavniki pozitivno vplivajo na vaše javno nastopanje? 

– Komentirajte svojo pripravo na javno nastopanje tudi z vidika vizualne podobe. Ali menite, 

da sta govorica telesa in videz nastopajočega pomembna za uspešno javno nastopanje?  

– Se vam zdi pomembno, pred kakšnim občinstvom nastopate? Je to pogojeno s strahom? 

– Zakaj je strah pred javnim nastopanjem lahko tudi koristen pojav?  

 

 



 

Četrti sklop (osebne izkušnje) 

– Kakšne so vaše osebne izkušnje z javnim nastopanjem?  

– Kaj naredite, ko vam javno nastopanje ne gre, kot ste si zamislili?  

– Kako, če jo, po javnem nastopanju opravite analizo svojega javnega nastopanja? 

– Katere strategije oziroma načini bi pripomogli k boljšemu obvladovanju treme oziroma 

strahu pred javnim nastopanjem? 

– Ste pred javnim nastopanjem kdaj uporabljali posebne metode sproščanja, kot so, na primer 

vizualizacija, triminutna vaja za sproščanje in joga, ali ste uporabljali svoje metode? 



 

Priloga 2: Transkript 

 

STRAH PRED JAVNIM NASTOPANJEM 

Kaj povzroča strah pri javnem nastopanju in kako ga posamezniki premagujejo? 

A – vzgojiteljica  

B – duhovnik 

C – učiteljica  

D – župan  

E – vodja maloprodaje  

F – zastopnica verižne prodaje  

G – asistentka na višji strokovni šoli 

H – ravnatelj 

STRAH PRED JAVNIM NASTOPANJEM 

 

PRVI SKLOP (javno nastopanje) 

 

Kaj razumete pod pojmom javno nastopanje? 

A: Pod pojmom javno nastopanje razumem nastopanje pred ljudmi. V to lahko vključimo 

najrazličnejše poklice. Vzgojiteljico v vrtcu, profesorja v šoli, napovedovalko na 

najrazličnejših dogodkih ali televiziji, igralce, nekoga, ki v službi predstavlja projekt, 

direktorja, ki nekaj razlaga uslužbencem, študente pri govornih nastopih in predstavitvah, 

skratka vse, ki želijo nekaj povedati ali nekaj predstaviti ljudem. 

B: Javno nastopanje je neke vrste podajanje nekega znanja oziroma širiti znanje in besedo 

naprej, poslušalcem.  

C: Ja, javno nastopanje je govorjenje pred množico ljudi.  

D: Javno nastopanje je pričevanje pred množico ljudi. 

E: Tudi jaz se strinjam, da je to govorjenje pred množico poslušalcev. 

F: Javno nastopanje je izpostavljanje samega sebe pred ljudmi. Torej, kot pravijo drugi, je to 

govor pred poslušalci. 

G: Se strinjam, to je podajanje znanja in misli na poslušalce. 



 

H: Javno nastopanje je nastopanje pred množico, ki se je zbrala z določenim namenom. 

Podajaš ji neko znanje ali predstavljaš neko stališče, ideje. 

 

 

Kako pogosto javno nastopate? 

A: Nastopam zelo pogosto, saj je to del moje službe. 

B: Nastopam nekajkrat na teden, skoraj vsak dan. 

C: Javni nastopi so del mojega vsakdana. 

D: Nastopam pogosto. Pred večjim številom svetnikov nastopam skoraj dnevno. Na večjih 

prireditvah nastopam približno enkrat na mesec. 

E: Vsakodnevno, na žalost (smeh). 

F: Nastopam nekajkrat na teden. 

G: Nastopam nekajkrat na teden. Najpogosteje vsak drugi dan. 

H: Javno nastopam pred večjo množico dvakrat na teden, pred manjšo pa skoraj vsak dan. 

 

 

Nekateri pravijo, da se dober govorec rodi, drugi, da se da javnega nastopanja z 

nekoliko potrpežljivosti in vztrajnosti kar dobro naučiti. Kako bi se vi opredelili do 

povedanega? 

A: Strinjam se, da se dober govorec rodi, vendar se da vse to tudi naučiti. Sedaj nam ponujajo 

najrazličnejše tečaje, kjer te na nastopanje pripravijo tako, da ti popolnoma odpravijo tremo, 

da veš, kako se obrniti in kam postaviti, da znaš v govor vključiti neverbalno komunikacijo, 

vzpostaviš očesni stik z množico ljudi, kako jih pripraviš do tega, da te bodo poslušali. 

Vendar ti po mojem mnenju manjka tisto nekaj, karizma, s tem pa se človek rodi in to je tisto, 

kar naredi govorca resnično dobrega.  

B: Dober govorec se absolutno rodi. Menim, da nekateri ne bodo nikoli dobri govorci, četudi 

bodo za vajo in učenje porabili veliko časa.  

C: Jaz menim, da se dober govorec ne rodi. Z veliko truda in učenja in konec koncev z veliko 

dobre volje se da nerediti zelo veliko.  

D: Dobri govorci se lahko rodijo, nekateri pa se morajo s tem spopasti, ko pridejo v tako 

situacijo. Povedati hočem, da ni vsak govorec naučen in da ni vsakemu posamezniku enako 

lahko ali težko nastopati.  

E: Seveda se lahko javnega nastopanja naučimo, a le do neke mere. Nekateri imajo to že 

prirojeno in potrebujejo manj časa za se naučiti lepo javno govoriti.  



 

F: Vsi ne moremo biti dobri govorci – torej to vsekakor ni prirojeno. Da se nastope izboljšati, 

ampak ne do popolnosti.  

G: Dober govorec se absolutno rodi. Nekdo se lahko leta in leta trudi, pa nikoli ne bo tako 

dober govorec kot nekdo, ki se je rodil s tem darom.  

H: Mislim se lahko vsakdo nauči javnega nastopanja, ampak je za to potrebno veliko 

samonadzora ter samozavesti, saj je poleg glasu in načina izgovorjave potrebno obvladati 

mimiko telesa, saj le-ta prevladuje pri javnem nastopanju. 

 

 

Ko posameznik premaga strah pred javnim nastopanjem, se mu lahko odprejo nove 

možnosti za izboljšanje vsega, kar dela, na primer napredovanje v službi. Menite, da se 

da strahu pred javnim nastopanjem znebiti z učenjem, ali se to lahko doseže postopoma 

s pridobljenimi izkušnjami? 

A: Oboje lahko pripomore k zmanjšanju strahu. Tudi če se nečesa naučimo, ponavadi še 

vedno potrebujemo ogromno prakse, da to poskusimo in izboljšamo. 

B: Zelo verjetno je, da se strah z izkušnjami da zmanjšati, nikakor pa popolnoma odpraviti.  

C: Z učenjem se da znebiti nekoliko strahu, nato pa pride na vrsto vaja in še enkrat vaja.  

D: Strahu pred javnim nastopanjem nihče ne more odpraviti zgolj iz neke literature. Vedno 

mora posameznik, ki ga je strah javnega nastopanja, veliko vaditi in s tem krepi svoj govorni 

zaklad in si pridobi izkušnje, ki mu pomagajo, da se v prihodnosti lažje sooča s svojim 

strahom.  

E: Po mojem mnenju so ključne izkušnje. Različni seminarji lahko podajo neke smernice, a 

potem moramo strah odpravljati sami s pogostim nastopanjem.  

F: Se strinjam. Izkušnje so zelo pomembne, čeprav ne zavračam misli, da je dobro obiskati 

kakšen tečaj, kjer te naučijo nekih osnov, na katerih potem gradiš.  

G: Moje mnenje je tako, da nam nekdo lahko poda neko znanje, kako je prav nastopati in 

kako bo naš javni nastop dober. Samo to pa nikakor ne bo dovolj, da se straha znebimo. 

Izkušnje so veliko bolj pomembne, saj se tako lahko učimo iz lastnih napak. 

H: Mislim, da se strahu ne prežene z učenjem, ampak le z izkušnjami. Mogoče s postopnim 

povečevanjem publike ali rednim javnim nastopanjem. 

 

 

Kaj menite, zakaj se strah pred javnim nastopanjem sploh pojavi? 



 

A: Zaradi najrazličnejših vzrokov – slabe izkušnje v preteklosti, ko se nam je nastop 

ponesrečil, lahko samo zato, ker so se nam smejali v šoli, ker smo kaj narobe povedali, ker se 

bojimo, kakšen bo odziv ljudi na povedano, bojimo se, da bi se zmotili, da ne bi znali 

nadaljevati, da se bomo slabo odrezali in podobno. 

B: Kot je bilo omenjeno že prej, vzroki so različni in imajo tudi različno moč. Mene je najbolj 

strah zavrnitve ljudi.  

C: Strah se pojavi zaradi našega nezaupanja v nas same. Nismo prepričani, da lahko javni 

nastop izpeljemo tako, kot smo si ga zamislili, in zato nas je strah. V bistvu nas je strah 

našega neuspeha.  

D: Strah pred javnim nastopanjem se pojavi iz več razlogov. Večkrat se bojim, da mi bo ob 

javnem nastopanju zmanjkalo besed in da ne bom vedel, kaj moram povedati naprej. Strah se 

pri meni pojavi tudi zato, ker pomislim, kaj vse bi mi lahko šlo narobe in kaj se bo zgodilo, če 

ne bom znal odgovoriti na vprašanja poslušalcev. Moj strah pa izvira iz negativnih izkušenj z 

javnim nastopanjem v otroštvu.  

E: Pojavi se zato, ker nismo prepričani sami vase in ker se bojimo odziva poslušalcev.  

F: Predvsem zato, ker ne maramo biti v središču pozornosti.  

G: Strah se pojavi zaradi tega, ker se bojimo zavračanja občinstva, posmehovanja.  

H: Mogoče je posameznika strah množice ljudi, kako se bo odnesel, ali se mu bo tresel glas, 

strah, da se mogoče spotakne in kako odreagirati v takem primeru. Možnosti je veliko.  

 

 

DRUGI SKLOP (občutki pri javnem nastopanju) 

 

Česa vas je v življenju najbolj strah? 

A: Težko opredelim, česa me je najbolj strah – najverjetneje tega, da bom stara in nemočna 

obležala v postelji. 

B: To absolutno ni strah. Moj največji strah je človeško zlo. To, da bi me obkrožali sami 

negativni ljudje.  

C: Najbolj me je strah osamljenosti.  

D: Zavračanja ljudi. Pomembno mi je to, da imam ljudi, ki jih imam rad, vedno ob sebi in 

najbolj se bojim, da nekega dne ostanem sam.  

E: Najbolj me je strah višine in osamljenosti.  

F: Odvisnosti od drugih.  



 

G: Najbolj me je strah prav zavračanja ljudi, ki so mi bližnji in s katerimi sem v nenehnem 

kontaktu. To pa seveda povzročajo neuspešni javni nastopi. Torej se posledično najbolj bojim 

tudi javnih nastopov.  

H: Neuspeha.  

 

 

Vas je strah javnega nastopanja in če, zakaj? 

A: Ja, me je strah, vendar nism še ugotovila vzroka. Nikoli nisem imela slabe izkušnje, javni 

nastop se mi še ni ponesrečil, vendar me je zelo, zelo strah in se resnično poskušam izogibati 

takšnih situacij, kjer bi morala javno nastopati, vendar pa mi to ne uspeva najbolje, saj se z 

njim srečujem zelo pogosto. 

B: Javnega nastopanja se bojim tudi jaz. Vzrok je zavrnitev ljudi.  

C: Javnega nastopanja me je strah. Veliko manj, kot me je bilo strah v preteklosti, ampak 

strah ni popolnoma izginil in najbrž nikoli ne bo. Razmišljala pa sem o tečajih za učenje 

javnega nastopanja.  

D: Javnega nastopanja me je strah. Strah me je zato, ker se bojim, da se poslušalci ne bi 

strinjali z mano in da z mojim delom nisem izpolnil njihovih pričakovanj. Bojim se tudi 

javnega zmerjanja in žaljivk, ki lahko pridejo s strani predrznih poslušalcev. Večkrat namreč 

nastopam pred populacijo, ki je raznolika in ki zahteva neke določene odgovore, ki se tičejo 

njih in njihovega življenja v prihodnje.  

E: Strah me je javnega nastopanja zato, ker se ne maram izpostavljati. To od mene zahteva 

moja služba, davek napredovanja.  

F: Tudi jaz se strinjam s tem odgovorom. Bojim se nastopanja zaradi tega, ker ne maram biti 

izpostavljena.  

G: Tudi mene je strah javnega nastopanja. Bojim se, da se mi bodo posmehovali, me bodo 

izločili iz skupine, me bodo obrekovali.  

H: Vsekakor se vsak moj nastop začne s strahom, ampak ko začnem, se zadeva nekako umiri.  

 

 

Kako obvladate tremo pred javnim nastopanjem?  

A: Poskušam razmišljati na nekaj drugega, vendar strah kmalu premaga moje pozitivne misli.  

B: Strah pred javnim nastopom ponavadi mirim s hrano. Vem, da je to zelo slaba navada, a le 

tako se nekoliko pomirim – vsaj tako se počutim. To pa seveda ni dolgoročna rešitev, saj se 

nato počutim velikokrat še slabše.  



 

C: Vsak dan preden grem v službo, tam se namreč srečam z javnim nastopanjem, izvajam 

jogo. Mislim, da me le-ta nekoliko pomiri.  

D: Javni nastop si prejšnji dan pripravim in ga velikokrat preberem. Pred nastopom se 

pogovorim tudi s svojim svetovalcem in ta mi da še dodatne nasvete glede možnih vprašanj 

poslušalcev in na kaj moram biti posebno pozoren.  

E: Se strinjam. Tudi jaz si doma pripravim nastop in nekajkrat povadim skozi nastop. Tik pred 

nastopom si ponovim pomembne stvari.  

F: Kar redno izvajam jogo. To mi pomaga in če se le da, jo izvajam tik pred nastopom.  

G: Tremo pred nastopom zmanjšam tako, da poskušam misliti na kaj lepega ali na uspešen 

nastop. V mislih si nato tik pred nastopom še enkrat ponovim javni nastop in to je to. 

H: Nekajkrat globoko vdahnem ter si v glavi ponavljam: »Saj bo šlo.« 

 

 

Kako strah pred javnim nastopanjem vpliva na vaše življenje, študij, službo? 

A: Velik vpliv, kot sem že omenila, poskušam se izogniti takšnim situacijim, vendar mi to ne 

uspeva. Zaradi strahu, ki me spremlja, živim stresno življenje. 

B: S strahom se spopadam praktično vsak dan. Ob pomembnejših govorih je strah seveda 

nekoliko večji. Moji vsakdani so zato zelo stresni.  

C: Življenje s takim strahom je zelo stresno. Pred pomembnejšimi nastopi ovira tudi moj 

spanec kar nekaj noči prej.  

D: Moje življenje zaradi strahu pred javnim nastopanjem ni enostavno. Že zaradi svojega 

položaja sem nenehno pod pritiskom javnosti in množice ljudi. Verjetno tudi zato prihaja do 

strahu pred nastopanjem.  

E: Na življenje nima moj strah velikega vpliva – strogo ločujem privatno življenje od 

službenega, no, vedno to ne uspeva.  

F: Strah otežuje moje življenje. Zelo stresno je živeti s takim strahom.  

G: Zaradi mojega strahu pred javnim nastopanjem ne hodim rada v službo. Zelo rada imam 

svoj poklic, vendar to terja neprespane noči in veliko sekiranja.  

H: Zaradi nastopov, ki jih moram izvajati v moji službi, se počutim vsak dan zelo stresno, ni 

pa tako hudo kot pri prejšnji sogovornici, ne krajša mojih noči (smeh).  

 

 

Kako bi najbolje opisali telesne in duševne občutke pred javnim nastopanjem?  



 

A: Telesni občutki – tresenje že pred nastopom, rdečica, huda slabost, zaradi katere se ti zdi, 

da boš padel v nezavest, še preden boš lahko kam odšel, žeja, tiščanje na WC. Duševni 

občutki – zakaj mi je tega treba bilo (smeh), kaj, če mi ne bo šlo, če se mi zalomi, kaj bodo 

rekli, kako bom sama odreagirala, če se mi zatakne, če vse pozabim, kam bom gledala, kam 

bom dala roke ... Uff, veliko misli se motovili po glavi.  

B: Telesni občutki so tresenje, potenje, vrtoglavica in vročica, ki jo čutim na obrazu. Duševno 

si prigovarjam, da to zmorem in da se bo vse dobro končalo.  

C: Pred nastopom se začnem potiti in začutim bolečine v trebuhu. Duševni občutki so pa 

negotovost v sebe in v svoj nastop.  

D: Telesni občutki so tresenje, potenje in razbijanje srca. Duševni občutki pa so skrbi, da 

mojega govora ljudje ne bodo sprejeli in da se mi kaj zalomi.  

E: Pred nastopom se počutim zelo slabo, drugih znakov nisem opazil. V moji glavi pa je 

zmeda. Ko se začnem pripravljati na nastop in ponavljati določene stvari, se misli uredijo. 

F: Pred nastopom se začnem potiti in glas se mi trese. Včasih se pojavi tudi vrtoglavica. Misli 

so kar urejene.  

G: Tresenje glasu, rdečica in slabo počutje nasploh. Duševni občutki so pa pred nastopom 

zelo različni. Nekaj časa se prepričujem, da sem se dobro pripravila in da bo nastop potekal, 

kot bi moral, v naslednjem momentu pa obupujem nad svojimi pripravami.  

H: Povišan srčni utrip, znojenje, oteženo dihanje.  

 

 

Kako bi opisali telesne in duševne občutke med javnim nastopanjem?  

A: Na začetku, dokler ne spregovorim, panika za zbežat, potem pa nekako gre, če se ne 

osredotočam preveč na ljudi, jih ne gledam v oči – to me popolnoma zmede. Vem, da je 

zaradi tega moj nastop slab, vendar ne morem pomagati. Ponavadi se potem sprostim. Včasih 

pa se zgodi tudi, da se začnem tresti, skoraj ne morem več nadaljevati, oblije me rdečica in 

znoj, glas se mi trese. Takrat poskušam zaključiti na hitro. 

B: Potenje se poveča in rdečica tudi. Vrtoglavica se med nastopom umiri. Moji duševni 

občutki so popolnoma ohromljeni. Mislim samo na to, kaj govorim in kako moram 

nadaljevati. 

C: Med nastopanjem se nekoliko sprostim, a le, če dobim feedback od poslušalcev. Če vidim, 

da me moji poslušalci ne poslušajo, postanem napeta in moj govorni nastop je takrat veliko 

slabši.  



 

D: Med nastopom se navadno ne sprostim. Vedno težje čakam konca, ker vem, da nato sledijo 

vprašanja publike. Še vedno mi razbija srce in glas se mi trese.  

E: Med nastopom občutki popustijo, tako telesni kot tudi duševni. Ne občutim več slabosti in 

bolj sem zbran.  

F: Med nastopom ni nič bolje. Potna sem še vedno in tudi glas se mi trese. Duševni občutki so 

mešani, ker ne vem, kako me publika sprejema.  

G: Med nastopom so občutki isti, le v malo omiljeni obliki.  

H: Med nastopom se utrip pomiri, strah izgine, potenje ostane. 

 

 

Kako bi opisali telesne in duševne občutke po javnem nastopanju?  

A: Če mi je šel nastop v redu, so občutki dobri, še vedno se malce tresem od razburjenja, 

rdeča v obraz, vendar kmalu minejo. Razen, če nisem primorana iti nazaj, takrat se potem šele 

pojavi prava panika. 

B: Po nastopanju so občutki dobri, pomirjujoči, a kaj ko ne trajajo dolgo (smeh).  

C: Po nastopu se popolnoma sprostim. Tudi če mi nastop ni dobro uspel, ga ne analiziram 

preveč in ga skušam čim hitreje izbrisati iz spomina.  

D: Po nastopu se počutim mnogo bolje, seveda, če je nastop uspešno opravljen. V nasprotnem 

primeru se ne sprostim. Telesni občutki se sicer umirijo, ampak duševni občutki ostanejo 

oziroma se še povečajo.  

E: Po nastopu se popolnoma sprostim. Tudi pri meni je po slabem nastopu v glavi veliko 

razmišljanja.  

F: Po nastopu se občutki pomirijo. Telesni popolnoma izginejo in duševni tudi.  

G: Po nastopu sem pomirjena, ker je nastop za mano. Če je bil nastop dober, na to hitro 

pozabim, slabega pa še nekaj časa preučujem v svojih mislih.  

H: Po nastopu se utrip nazaj dvigne in nastopijo skrbi, če sem v redu opravil.  

 

 

TRETJI SKLOP (uspešno javno nastopanje)  

 

Kako izgledajo vaše priprave na javno nastopanje?  

A: Si napišem, kar bom povedala, doma večkrat povadim, že če doma vadim pred tremi 

ljudmi, me je strah, tako da sem se začela temu izogibati. Poskusim se kar najbolje pripraviti, 



 

naredim predstavitev, oporne točke in si dopovedujem, da bo šlo. Strah pa čutim že med 

pripravami. 

B: Javni nastop si vedno pripravim dan prej. Velikokrat ga preberem in to je pa tudi vse od 

priprav.  

C: Za javni nastop si pripravim gradivo že za en teden vnaprej. Nato, ko le imam čas, 

prebiram pripravljeno in nekajkrat na glas preberem.  

D: Moje priprave so zelo dolge. Najprej si napišem okvirni govor, ki ga nato pogleda moj 

pomočnik. Vedno mi poda predloge in govor tudi potem skupaj popraviva. Nato vadim pred 

njim in na koncu se pripraviva še na morebitna vprašanja glede predavane teme.  

E: Priprave doma in ponavljanje.  

F: Joga, če je izvedljivo, in potem malo ponavljanja.  

G: Moje priprave so zelo intenzivne. Zelo skrbno si pripravim načrt od začetka do konca 

nastopa. Veliko preberem o temi, ki jo bom predavala poslušalcem, in pripravim se na 

morebitna vprašanja, ki sledijo po nastopu.  

H: Vaje pred nastopom ter pred ogledalom, poskušam si zamisliti, kako naj bi nastop potekal.  

 

 

Kateri dejavniki pozitivno vplivajo na vaše javno nastopanje?  

A: Ničesar ni, kar bi pozitivno vplivalo, le misel, da bo kmalu konec, še to predstaviš in 

potem nikoli več, kar je seveda velika laž. Mogoče bi mogla poseči po kakšnih prepovedanih 

substancah (smeh). 

B: Pozitivno vplivajo dobri prejšnji nastopi, ki mi dajo zagon za naprej. Tako da lahko rečem, 

da pozitivno vpliva name pozitivna izkušnja.  

C: Najbolj pozitivno vpliva dobra priprava na nastop.  

D: Pozitivno vpliva to, da vem, da me bo poslušala publika, ki me odobrava. Bolje je 

nastopati v sproščeni družbi in seveda vpliva na pozitivni nastop tudi vesel dogodek pred 

nastopom ali da je moj nastop namenjen veselemu dogodku.  

E: Meni pomaga le dobra priprava in znanje o tem, kar govorim.  

F: Pozitivno vpliva to, da imam pred nastopom čas, da izvedem jogo, in da o stvari, o kateri 

govorim, vem veliko. Tako sem veliko bolj samozavestna.  

G: Pozitivno vpliva name to, da vem, da sem se res dobro pripravila in da mi ne more iti nič 

narobe.  

H: Dobro vpliva zagotovo to, da sem spočit, pozitivni dogodki pred samim nastopom in 

pomembno je, da imam dovolj časa za priprave.  



 

Komentirajte svojo pripravo na javno nastopanje tudi z vidika vizualne podobe. Ali 

menite, da sta govorica telesa in videz nastopajočega pomembna za uspešno javno 

nastopanje?  

A: Vsekakor je pomembna vizualna podoba, s tem postaneš samozavestnejši. Sploh pa 

govorica telesa.  

B: Govorica telesa in zunanja podoba sta pri javnem nastopu zelo pomembna. Govorica telesa 

mi je vedno predstavljala problem. Nikoli nisem vedel, kam naj dam roke (smeh).  

C: Govorica telesa in zunanji videz sta zelo pomembna pri javnem nastopanju. Vse to ti da 

neko avtoriteto in moč za boljši nastop. Moje delo od mene tudi pričakuje urejenost, zato dam 

na to kar velik poudarek.  

D: Moja vizualna podoba na javnih nastopih je zelo pomembna. Ne morem si privoščiti, da na 

nastop predem razcapan ali umazan. Vedno in za vsak nastop moram biti lepo urejen, za kar 

je zadolžena trenutno moja žena (smeh).  

E: Zelo je pomemben videz. Vedno pred nastopom preverim suknjič, hlače, lase in podobno. 

Govorica telesa je tudi zelo pomembna, vendar jo obvlada zelo malo ljudi.  

F: Vizualna podoba je zelo pomembna. Zelo veliko dam na to, da se lepo napravim in da sem 

urejena. Govorica telesa je tudi pomembna, a to mi ne gre najbolje od rok.  

G: Vizualna podoba je zelo pomembna. Mislim, da celo bolj kot neverbalna komunikacija. 

Menim, da veliko bolj zmoti poslušalca neurejenost kot pa to, da se prestaplja in da ga ne 

gleda neposredno v oči.  

H: Vsekakor. Mislim, da sta videz ter govorica telesa najbolj pomembna, saj si že po prvem 

ogledu ustvarimo neko mnenje o posamezniku.  

 

 

Se vam zdi pomembno pred kakšnim občinstvom nastopate? Je to pogojeno s strahom? 

A: Mene je strah pred vsemi, ali imam pred sabo tri ali 150 ljudi. Malo bolje je edino takrat, 

ko so moja publika izključno otroci.  

B: Seveda je pomembno. Kot je rekla sogovornica, otroci so najbolj hvaležna publika. No, 

tudi ljudje, ki pridejo moj nastop poslušat zato, da bi se od mene kaj naučili, so zelo dobra 

publika. Najtežje je govoriti nekomu, ki je prisiljeno poslušalec in ga stvari, o katerih 

govorim, niti malo ne zanimajo.  

C: Pomembno je, kakšna je publika. Pri meni je vedno publika enako stara, zato starost name 

ne vpliva. Močno vpliva pa to, ali te publika sprejema in posluša.  



 

D: Pogojeno je, pred kakšno publiko nastopaš. Če te publika sprejema, je malo boljše in tudi, 

če nastopaš in govoriš o neki stvari, ki jo sam zastopiš, in kadar veš, kaj govoriš, je mnogo 

lažje.  

E: Zelo. Pomembno je, če te sprejema, spoštuje, posluša, ali je izobražena, ali je starejša in še 

veliko drugih faktorjev.  

F: Zelo je pomembno in vsekakor je pogojeno s strahom.  

G: To je vsekakor zelo pomembno. Pomembno je predvsem to, da te publika posluša in 

sprejema.  

H: Se strinjam. Dodal bi še to – strokovna publika seveda zahteva več od nastopajočega in to 

pomeni več priprav in več stvari gre lahko narobe, več vprašanj imajo in se vsekakor s tem 

poveča tudi strah.  

 

 

Zakaj je strah pred javnim nastopanjem lahko tudi koristen pojav?  

A: Da se bolje pripravimo na nastop, da ga ne jemljemo kot samoumevnega, da nam je stvar 

pomembna. 

B: Za motivacijo, da bolje nastopam.  

C: Vsekakor. Strah je zelo dobra stvar, če ga seveda znamo kontrolirati in ga ohranjati na neki 

zdravi meji.  

D: Seveda je lahko koristen pojav, ampak mora biti ta strah omejen na neko določeno jakost. 

Strah je lahko koristen torej le takrat, ko ga občutimo ravno toliko, da nas spodbudi k 

boljšemu delovanju in boljšemu govoru.  

E: Se strinjam s povedanim. Pomembna je le jakost strahu. Lahko je pozitiven, ampak če ga ni 

preveč.  

F: Kot so že povedali pred mano, strah je koristen v določeni meji.  

G: Koristen je zaradi tega, da se bolje pripravimo na nastop in da nam da potreben adrenalin 

za nastop.  

H: Mala mera strahu ali treme je vsekakor koristna, saj po mojem mnenju daje vtis, da 

nastopajoči skrbi za to, kako bo opravil in če je vse, kot bi moralo biti.  

 

 

ČETRTI SKLOP (osebne izkušnje)  

Kakšne so vaše osebne izkušnje z javnim nastopanjem?  



 

A: Ponavadi imam dobre izkušnje, vendar je problem, ker me je preveč strah. Želim povedati, 

da se na nastopu dobro odrežem, problem je samo brezvezen strah. 

B: Dobre in slabe. Ko sem pričel z delom, ki me je obvezalo k javnem nastopanju, so bili moji 

nastopi zelo slabi. S časom menim, da sem jih izboljšal.  

C: Moje izkušnje v preteklosti so precej slabe. Vsak moj govorni nastop se mi je ponesrečil in 

zato sem veliko izgubljala na samozavesti. Sedaj je mnogo bolje, sem nekoliko bolj izkušena 

in veliko več časa namenim pripravam.  

D: Z nastopanjem imam zelo slabe izkušnje iz mojega otroštva. Sedaj so govori veliko boljši 

in mnogi ne morejo razumeti, kako sem se lahko tako popravil v govoru. Menim, da so za moj 

strah krive pretekle izkušnje, ki so bile zelo slabe.  

E: Moje izkušnje so v večini dobre, a ne v mojih očeh. Vsi mi govorijo, da ne opazijo mojega 

strahu, a v mojih očeh bi nastopi lahko bili mnogo boljši.  

F: Dobre in slabe.  

G: Moje izkušnje so tako dobre kot tudi slabe. Imela sem kar nekaj dobrih in nekaj slabih 

nastopov.  

H: Izkušnje so, tako kot pri predhodnici, dobre in slabe. Žal se spominjam več slabih, te mi 

vedno bolj ostanejo v spominu.  

 

Kaj naredite, ko vam javno nastopanje ne gre, kot ste si zamislili?  

A: Poskušam ga čimbolj skrajšati. Vem, da je to napaka, ampak ne morem si pomagati. Če mi 

ne gre, bi najraje zbežala in se nikoli ne več prikazala. Doma potem premlevam in 

premlevam, kaj bi lahko storila, ampak po toči zvoniti je prepozno (smeh).  

B: Takrat postanem zelo paničen. Nikakor se ne morem pomiriti in takrat vem, da bo 

nadaljevanje zelo slabo. Podzavestno skrajšam govor in se tako poskusim rešiti neprijetne 

situacije.  

C: Tak javni nastop poskušam čim hitreje pozabiti.  

D: Takrat poskušam zadevo čimprej končati, tako kot je rekla že moja predhodna 

sogovornica. Poskrbim pa, da je konec govora udarniški, po nasvetu mojih svetovalcev.  

E: Nasmejem se samemu sebi in grem naprej, ostalo ne pomaga (smeh).  

F: To obrnem v neko hecno situacijo.  

G: Takrat pohitim povedati do konca in velikokrat se izogibam pogovoru o tem.  

H: Če se kaj pripeti, skušam zadevo nekako obrniti, da postane to malo bolj zabavno. Čeprav 

se takrat strah oziroma trema poveča, skušam to prikriti in publiki odvrniti pozornost s 

smehom.  



 

Kako, če jo, po javnem nastopanju opravite analizo svojega javnega nastopanja?  

A: Če je bil nastop dober, ne opravim analize, če pa je bil slab, se vrnem nazaj in, kot sem že 

prej omenila, premlevam, kaj bi takrat lahko rekla, kaj bi naredila. Sicer ponavadi ljudje 

rečejo, da sploh niso opazili, da bi bilo kaj narobe, ampak dovolj je, da vem sama. 

B: Javnega nastopa nočem podrobneje razčlenjevati. Ni pa mi vseeno, če se mi je nastop 

ponesrečil. Nekaj časa sem slabe volje.  

C: Analize nastopov ne delam, ker menim, da se ne smemo obremenjevati s preteklostjo.  

D: Analizo naredim vedno skupaj z mojih pomočnikom. Vedno pregledava, kje sem storil 

napako in kaj bi lahko izboljšal. Vedno narediva tudi plane za naprej.  

E: Analizo naredim po vsakem nastopu, a le v moji glavi. Razmišljam, kako sem se obnesel.  

F: Analize ne opravim. Izjema je res samo zelo slab nastop. Takrat to predebatiram z 

bližnjimi.  

G: Analizo opravim vedno. Sama pri sebi razmislim, kako sem nastopala, kaj bi lahko 

povedala bolje, kaj sem izpustila in kako se je na povedano odzvala publika.  

H: Analize po javnem nastopu ne opravljam, sem zadovoljen že z uspelo oziroma neuspelo.  

 

 

Katere strategije oziroma načini bi pripomogli k boljšemu obvladovanju treme oziroma 

strahu pred javnim nastopanjem?  

A: Najverjetneje kakšen tečaj javnega nastopanja, katerega se moram pod nujno udeležiti. Ker 

stavki: »Predstavljate si, da so ljudje samo v spodnjicah.« in podobne finte ne pomagajo 

(smeh).  

B: Mislim, da je za to potrebna samo vaja. Ni strategije, ki bi odpravila strah pred nastopi.  

C: Menim, da so tečaji za učenje javnega nastopanja lahko kar dober način za premagovanje 

strahu. V prihodnje se jih bom tudi udeležila.  

D: Meni kar dobro dene moj pomočnik. Mislim, da bi moral vsak posameznik, ki ima opravka 

z javnim nastopanjem, poskrbeti, da bi imel ob sebi nekoga, ki bi mu pomagal skozi to. Ni 

nujno, da je to strokovna pomoč, ki te vodi, pomembno pa je, da spremlja nastope in potem 

skupaj pokomentirata o tem, kaj je bilo dobro in kaj je bilo slabo.  

E: Vaja, vaja in še enkrat vaja.  

F: Joga je definitivno prava stvar za to. Ne bi se branila niti kakšnega predavanja na to temo.  

G: Po mojem mnenju je pomembna priprava. Če se na nastop dobro pripravimo, smo bolj 

samozavestni in zato tudi bolj uspešni.  

H: Mogoče kakšne vaje za pomiritev, mogoče joga, meditacija.  



 

Ste pred javnim nastopanjem kdaj uporabljali posebne metode sproščanja, kot so, na 

primer vizualizacija, triminutna vaja za sproščanje, joga, ali ste uporabljali svoje 

metode? 

A: Razen trikrat globoko vdihni in izdihni ne (smeh).  

B: Tega se nisem nikoli posluževal.  

C: Ja, vsak dan izvajam jogo. Verjamem tudi, da mi to pomaga, da se nekoliko umirim.  

D: Posebnih metod sproščanja se nisem nikoli posluževal. Menim, da je dovolj moj 

pomočnik.  

E: Ne, tudi jaz nikoli.  

F: Izvajam jogo, ostalega pa ne.  

G: Takih metod se nisem posluževala, vendar imam v planu obiskati predavanje, kako postati 

boljši sogovorec.  

H: Sam ne uporabljam nobenih metod, ker mislim, da je najbolje čim prej začeti, da se zadeva 

prej konča (smeh).  



 

Priloga 3: Razčlenitev intervjuja in popis ključnih pojmov ter kategorij 

 

STRAH PRED JAVNIM NASTOPANJEM 

 

PRVI SKLOP (javno nastopanje) 

 

Kaj razumete pod pojmom javno nastopanje? 

A: Pod pojmom javno nastopanje razumem 

nastopanje pred ljudmi. V to lahko vključimo 

najrazličnejše poklice. Vzgojiteljico v vrtcu, 

profesorja v šoli, napovedovalko na 

najrazličnejših dogodkih ali televiziji, igralce, 

nekoga, ki v službi predstavlja projekt, direktorja, 

ki nekaj razlaga uslužbencem, študente pri 

govornih nastopih in predstavitvah, skratka vse, 

ki želijo nekaj povedati ali nekaj predstaviti 

ljudem. 

B: Javno nastopanje je neke vrste podajanje 

nekega znanja oziroma širiti znanje in besedo 

naprej, poslušalcem.  

C: Ja, javno nastopanje je govorjenje pred 

množico ljudi.  

D: Javno nastopanje je pričevanje pred množico 

ljudi. 

E: Tudi jaz se strinjam, da je to govorjenje pred 

množico poslušalcev. 

F: Javno nastopanje je izpostavljanje samega 

sebe pred ljudmi. Torej, kot pravijo drugi, je to 

govor pred poslušalci. 

G: Se strinjam, to je podajanje znanja in misli na 

poslušalce. 

H: Javno nastopanje je nastopanje pred množico, 
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javno nastopanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ki se je zbrala z določenim namenom. Podajaš ji 

neko znanje ali predstavljaš neko stališče, ideje. 

 

 

Kako pogosto javno nastopate? 

A: Nastopam zelo pogosto, saj je to del moje 

službe. 

B: Nastopam nekajkrat na teden, skoraj vsak dan. 

C: Javni nastopi so del mojega vsakdana. 

D: Nastopam pogosto. Pred večjim številom 

svetnikov nastopam skoraj dnevno. Na večjih 

prireditvah nastopam približno enkrat na mesec. 

E: Vsakodnevno, na žalost (smeh). 

F: Nastopam nekajkrat na teden. 

G: Nastopam nekajkrat na teden. Najpogosteje 

vsak drugi dan. 

H: Javno nastopam pred večjo množico dvakrat 

na teden, pred manjšo pa skoraj vsak dan. 

 

 

Nekateri pravijo, da se dober govorec rodi, 

drugi, da se da javnega nastopanja z nekoliko 

potrpežljivosti in vztrajnosti kar dobro 

naučiti. Kako bi se vi opredelili do 

povedanega? 

A: Strinjam se, da se dober govorec rodi, vendar 

se da vse to tudi naučiti. Sedaj nam ponujajo 

najrazličnejše tečaje, kjer te na nastopanje 

pripravijo tako, da ti popolnoma odpravijo tremo, 

da veš, kako se obrniti in kam postaviti, da znaš v 

govor vključiti neverbalno komunikacijo, 

vzpostaviš očesni stik z množico ljudi, kako jih 

pripraviš do tega, da te bodo poslušali. Vendar ti 
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rodi/dober govorec 

se nastopa lahko 
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po mojem mnenju manjka tisto nekaj, karizma, s 

tem pa se človek rodi in to je tisto, kar naredi 

govorca resnično dobrega.  

B: Dober govorec se absolutno rodi. Menim, da 

nekateri ne bodo nikoli dobri govorci, četudi 

bodo za vajo in učenje porabili veliko časa.  

C: Jaz menim, da se dober govorec ne rodi. Z 

veliko truda in učenja in konec koncev z veliko 

dobre volje se da nerediti zelo veliko.  

D: Dobri govorci se lahko rodijo, nekateri pa se 

morajo s tem spopasti, ko pridejo v tako situacijo. 

Povedati hočem, da ni vsak govorec naučen in da 

ni vsakemu posamezniku enako lahko ali težko 

nastopati.  

E: Seveda se lahko javnega nastopanja naučimo, 

a le do neke mere. Nekateri imajo to že prirojeno 

in potrebujejo manj časa za se naučiti lepo javno 

govoriti.  

F: Vsi ne moremo biti dobri govorci – torej to 

vsekakor ni prirojeno. Da se nastope izboljšati, 

ampak ne do popolnosti.  

G: Dober govorec se absolutno rodi. Nekdo se 

lahko leta in leta trudi, pa nikoli ne bo tako dober 

govorec kot nekdo, ki se je rodil s tem darom.  

H: Mislim se lahko vsakdo nauči javnega 

nastopanja, ampak je za to potrebno veliko 

samonadzora ter samozavesti, saj je poleg glasu 

in načina izgovorjave potrebno obvladati mimiko 

telesa, saj le-ta prevladuje pri javnem nastopanju. 

 

 

Ko posameznik premaga strah pred javnim 

nastopanjem, se mu lahko odprejo nove 
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možnosti za izboljšanje vsega, kar dela, na 

primer napredovanje v službi. Menite, da se 

da strahu pred javnim nastopanjem znebiti z 

učenjem, ali se to lahko doseže postopoma s 

pridobljenimi izkušnjami? 

A: Oboje lahko pripomore k zmanjšanju strahu. 

Tudi če se nečesa naučimo, ponavadi še vedno 

potrebujemo ogromno prakse, da to poskusimo in 

izboljšamo. 

B: Zelo verjetno je, da se strah z izkušnjami da 

zmanjšati, nikakor pa popolnoma odpraviti.  

C: Z učenjem se da znebiti nekoliko strahu, nato 

pa pride na vrsto vaja in še enkrat vaja.  

D: Strahu pred javnim nastopanjem nihče ne 

more odpraviti zgolj iz neke literature. Vedno 

mora posameznik, ki ga je strah javnega 

nastopanja, veliko vaditi in s tem krepi svoj 

govorni zaklad in si pridobi izkušnje, ki mu 

pomagajo, da se v prihodnosti lažje sooča s 

svojim strahom.  

E: Po mojem mnenju so ključne izkušnje. 

Različni seminarji lahko podajo neke smernice, a 

potem moramo strah odpravljati sami s pogostim 

nastopanjem.  

F: Se strinjam. Izkušnje so zelo pomembne, 

čeprav ne zavračam misli, da je dobro obiskati 

kakšen tečaj, kjer te naučijo nekih osnov, na 

katerih potem gradiš.  

G: Moje mnenje je tako, da nam nekdo lahko 

poda neko znanje, kako je prav nastopati in kako 

bo naš javni nastop dober. Samo to pa nikakor ne 

bo dovolj, da se straha znebimo. Izkušnje so 

veliko bolj pomembne, saj se tako lahko učimo iz 
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pred javnim 
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odpravljajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najpomembnejše so 

izkušnje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

lastnih napak.  

H: Mislim, da se strahu ne prežene z učenjem, 

ampak le z izkušnjami. Mogoče s postopnim 

povečevanjem publike ali rednim javnim 

nastopanjem. 

 

 

Kaj menite, zakaj se strah pred javnim 

nastopanjem sploh pojavi? 

A: Zaradi najrazličnejših vzrokov – slabe 

izkušnje v preteklosti, ko se nam je nastop 

ponesrečil, lahko samo zato, ker so se nam 

smejali v šoli, ker smo kaj narobe povedali, ker 

se bojimo, kakšen bo odziv ljudi na povedano, 

bojimo se, da bi se zmotili, da ne bi znali 

nadaljevati, da se bomo slabo odrezali in 

podobno. 

B: Kot je bilo omenjeno že prej, vzroki so 

različni in imajo tudi različno moč. Mene je 

najbolj strah zavrnitve ljudi.  

C: Strah se pojavi zaradi našega nezaupanja v nas 

same. Nismo prepričani, da lahko javni nastop 

izpeljemo tako, kot smo si ga zamislili, in zato 

nas je strah. V bistvu nas je strah našega 

neuspeha. 

D: Strah pred javnim nastopanjem se pojavi iz 

več razlogov. Večkrat se bojim, da mi bo ob 

javnem nastopanju zmanjkalo besed in da ne bom 

vedel, kaj moram povedati naprej. Strah se pri 

meni pojavi tudi zato, ker pomislim, kaj vse bi mi 

lahko šlo narobe in kaj se bo zgodilo, če ne bom 

znal odgovoriti na vprašanja poslušalcev. Moj 

strah pa izvira iz negativnih izkušenj z javnim 
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zavrnitvijo ljudi, 

nezaupanjem vase in 

neuspehom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

nastopanjem v otroštvu.  

E: Pojavi se zato, ker nismo prepričani sami vase 

in ker se bojimo odziva poslušalcev.  

F: Predvsem zato, ker ne maramo biti v središču 

pozornosti.  

G: Strah se pojavi zaradi tega, ker se bojimo 

zavračanja občinstva, posmehovanja.  

H: Mogoče je posameznika strah množice ljudi, 

kako se bo odnesel, ali se mu bo tresel glas, strah, 

da se mogoče spotakne in kako odreagirati v 

takem primeru. Možnosti je veliko.  

 

 

DRUGI SKLOP (občutki pri javnem 

nastopanju) 

 

Česa vas je v življenju najbolj strah? 

A: Težko opredelim, česa me je najbolj strah – 

najverjetneje tega, da bom stara in nemočna 

obležala v postelji. 

B: To absolutno ni strah. Moj največji strah je 

človeško zlo. To, da bi me obkrožali sami 

negativni ljudje.  

C: Najbolj me je strah osamljenosti.  

D: Zavračanja ljudi. Pomembno mi je to, da 

imam ljudi, ki jih imam rad, vedno ob sebi in 

najbolj se bojim, da nekega dne ostanem sam.  

E: Najbolj me je strah višine in osamljenosti.  

F: Odvisnosti od drugih.  

G: Najbolj me je strah prav zavračanja ljudi, ki so 

mi bližnji in s katerimi sem v nenehnem 

kontaktu. To pa seveda povzročajo neuspešni 

javni nastopi. Torej se posledično najbolj bojim 
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občutki pri javnem 

nastopanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

tudi javnih nastopov.  

H: Neuspeha.  

 

 

Vas je strah javnega nastopanja in če, zakaj? 

A: Ja, me je strah, vendar nisem še ugotovila 

vzroka. Nikoli nisem imela slabe izkušnje, javni 

nastop se mi še ni ponesrečil, vendar me je zelo, 

zelo strah in se resnično poskušam izogibat 

takšnih situacij, kjer bi morala javno nastopati, 

vendar pa mi to ne uspeva najbolje, saj se z njim 

srečujem zelo pogosto. 

B: Javnega nastopanja se bojim tudi jaz. Vzrok je 

zavrnitev ljudi. 

C: Javnega nastopanja me je strah. Veliko manj, 

kot me je bilo strah v preteklosti, ampak strah ni 

popolnoma izginil in najbrž nikoli ne bo. 

Razmišljala pa sem o tečajih za učenje javnega 

nastopanja.  

D: Javnega nastopanja me je strah. Strah me je 

zato, ker se bojim, da se poslušalci ne bi strinjali 

z mano in da z mojim delom nisem izpolnil 

njihovih pričakovanj. Bojim se tudi javnega 

zmerjanja in žaljivk, ki lahko pridejo s strani 

predrznih poslušalcev. Večkrat namreč nastopam 

pred populacijo, ki je raznolika in ki zahteva 

neke določene odgovore, ki se tičejo njih in 

njihovega življenja v prihodnje.  

E: Strah me je javnega nastopanja zato, ker se ne 

maram izpostavljati. To od mene zahteva moja 

služba, davek napredovanja. 

F: Tudi jaz se strinjam s tem odgovorom. Bojim 

se nastopanja zaradi tega, ker ne maram biti 
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izpostavljena.  

G: Tudi mene je strah javnega nastopanja. Bojim 

se, da se mi bodo posmehovali, me bodo izločili 

iz skupine, me bodo obrekovali.  

 H: Vsekakor se vsak moj nastop začne s 

strahom, ampak ko začnem, se zadeva nekako 

umiri.  

 

 

Kako obvladate tremo pred javnim 

nastopanjem? 

A: Poskušam razmišljati na nekaj drugega, 

vendar strah kmalu premaga moje pozitivne 

misli.  

B: Strah pred javnim nastopom ponavadi mirim s 

hrano. Vem, da je to zelo slaba navada, a le tako 

se nekoliko pomirim – vsaj tako se počutim. To 

pa seveda ni dolgoročna rešitev, saj se nato 

počutim velikokrat še slabše.  

C: Vsak dan preden grem v službo, tam se 

namreč srečam z javnim nastopanjem, izvajam 

jogo. Mislim, da me le-ta nekoliko pomiri.  

D: Javni nastop si prejšnji dan pripravim in ga 

velikokrat preberem. Pred nastopom se 

pogovorim tudi s svojim svetovalcem in ta mi da 

še dodatne nasvete glede možnih vprašanj 

poslušalcev in na kaj moram biti posebno 

pozoren. 

E: Se strinjam. Tudi jaz si doma pripravim nastop 

in nekajkrat povadim skozi nastop. Tik pred 

nastopom si ponovim pomembne stvari. 

F: Kar redno izvajam jogo. To mi pomaga in če 

se le da, jo izvajam tik pred nastopom.  
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pred javnim 
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nastop in joga 

pomagajo pri 

premagovanju treme 

in strahu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G: Tremo pred nastopom zmanjšam tako, da 

poskušam misliti na kaj lepega ali na uspešen 

nastop. V mislih si nato tik pred nastopom še 

enkrat ponovim javni nastop in to je to. 

H: Nekajkrat globoko vdahnem ter si v glavi 

ponavljam: »Saj bo šlo.« 

 

 

Kako strah pred javnim nastopanjem vpliva 

na vaše življenje, študij, službo? 

A: Velik vpliv, kot sem že omenila, poskušam se 

izogniti takšnim situacijim, vendar mi to ne 

uspeva. Zaradi strahu, ki me spremlja, živim 

stresno življenje. 

B: S strahom se spopadam praktično vsak dan. 

Ob pomembnejših govorih je strah seveda 

nekoliko večji. Moji vsakdani so zato zelo 

stresni.  

C: Življenje s takim strahom je zelo stresno. Pred 

pomembnejšimi nastopi ovira tudi moj spanec 

kar nekaj noči prej. 

D: Moje življenje zaradi strahu pred javnim 

nastopanjem ni enostavno. Že zaradi svojega 

položaja sem nenehno pod pritiskom javnosti in 

množice ljudi. Verjetno tudi zato prihaja do 

strahu pred nastopanjem.  

E: Na življenje nima moj strah velikega vpliva – 

strogo ločujem privatno življenje od službenega, 

no, vedno to ne uspeva. 

F: Strah otežuje moje življenje. Zelo stresno je 

živeti s takim strahom.  

G: Zaradi mojega strahu pred javnim 

nastopanjem ne hodim rada v službo. Zelo rada 
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javnim nastopanjem 
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imam svoj poklic, vendar to terja neprespane noči 

in veliko sekiranja.  

H: Zaradi nastopov, ki jih moram izvajati v moji 

službi, se počutim vsak dan zelo stresno, ni pa 

tako hudo kot pri prejšnji sogovornici, ne krajša 

mojih noči (smeh). 

 

 

Kako bi najbolje opisali telesne in duševne 

občutke pred javnim nastopanjem? 

A: Telesni občutki – tresenje že pred nastopom, 

rdečica, huda slabost, zaradi katere se ti zdi, da 

boš padel v nezavest, še preden boš lahko kam 

odšel, žeja, tiščanje na WC. Duševni občutki – 

zakaj mi je tega treba bilo (smeh), kaj, če mi ne 

bo šlo, če se mi zalomi, kaj bodo rekli, kako bom 

sama odreagirala, če se mi zatakne, če vse 

pozabim, kam bom gledala, kam bom dala roke 

... Uff, veliko misli se motovili po glavi. 

B: Telesni občutki so tresenje, potenje, 

vrtoglavica in vročica, ki jo čutim na obrazu. 

Duševno si prigovarjam, da to zmorem in da se 

bo vse dobro končalo.  

C: Pred nastopom se začnem potiti in začutim 

bolečine v trebuhu. Duševni občutki so pa 

negotovost v sebe in v svoj nastop.  

D: Telesni občutki so tresenje, potenje in 

razbijanje srca. Duševni občutki pa so skrbi, da 

mojega govora ljudje ne bodo sprejeli in da se mi 

kaj zalomi.  

E: Pred nastopom se počutim zelo slabo, drugih 

znakov nisem opazil. V moji glavi pa je zmeda. 

Ko se začnem pripravljati na nastop in ponavljati 
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določene stvari, se misli uredijo.  

F: Pred nastopom se začnem potiti in glas se mi 

trese. Včasih se pojavi tudi vrtoglavica. Misli so 

kar urejene.  

G: Tresenje glasu, rdečica in slabo počutje 

nasploh. Duševni občutki so pa pred nastopom 

zelo različni. Nekaj časa se prepričujem, da sem 

se dobro pripravila in da bo nastop potekal, kot bi 

moral, v naslednjem momentu pa obupujem nad 

svojimi pripravami. 

 H: Povišan srčni utrip, znojenje, oteženo dihanje. 

 

 

Kako bi opisali telesne in duševne občutke 

med javnim nastopanjem? 

A: Na začetku, dokler ne spregovorim, panika za 

zbežat, potem pa nekako gre, če se ne 

osredotočam preveč na ljudi, jih ne gledam v oči 

– to me popolnoma zmede. Vem, da je zaradi 

tega moj nastop slab, vendar ne morem pomagati. 

Ponavadi se potem sprostim. Včasih pa se zgodi 

tudi, da se začnem tresti, skoraj ne morem več 

nadaljevati, oblije me rdečica in znoj, glas se mi 

trese. Takrat poskušam zaključiti na hitro. 

B: Potenje se poveča in rdečica tudi. Vrtoglavica 

se med nastopom umiri. Moji duševni občutki so 

popolnoma ohromljeni. Mislim samo na to, kaj 

govorim in kako moram nadaljevati.  

C: Med nastopanjem se nekoliko sprostim, a le, 

če dobim feedback od poslušalcev. Če vidim, da 

me moji poslušalci ne poslušajo, postanem 

napeta in moj govorni nastop je takrat veliko 

slabši.  
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D: Med nastopom se navadno ne sprostim. 

Vedno težje čakam konca, ker vem, da nato 

sledijo vprašanja publike. Še vedno mi razbija 

srce in glas se mi trese.  

E: Med nastopom občutki popustijo, tako telesni 

kot tudi duševni. Ne občutim več slabosti in bolj 

sem zbran. 

F: Med nastopom ni nič bolje. Potna sem še 

vedno in tudi glas se mi trese. Duševni občutki so 

mešani, ker ne vem, kako me publika sprejema.  

G: Med nastopom so občutki isti, le v malo 

omiljeni obliki. 

H: Med nastopom se utrip pomiri, strah izgine, 

potenje ostane. 

 

 

Kako bi opisali telesne in duševne občutke po 

javnem nastopanju? 

A: Če mi je šel nastop v redu, so občutki dobri, 

še vedno se malce tresem od razburjenja, rdeča v 

obraz, vendar kmalu minejo. Razen, če nisem 

primorana iti nazaj, takrat se potem šele pojavi 

prava panika. 

B: Po nastopanju so občutki dobri, pomirjujoči, a 

kaj ko ne trajajo dolgo (smeh).  

C: Po nastopu se popolnoma sprostim. Tudi če 

mi nastop ni dobro uspel, ga ne analiziram preveč 

in ga skušam čim hitreje izbrisati iz spomina.  

D: Po nastopu se počutim mnogo bolje, seveda, 

če je nastop uspešno opravljen. V nasprotnem 

primeru se ne sprostim. Telesni občutki se sicer 

umirijo, ampak duševni občutki ostanejo oziroma 

se še povečajo.  
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E: Po nastopu se popolnoma sprostim. Tudi pri 

meni je po slabem nastopu v glavi veliko 

razmišljanja.  

F: Po nastopu se občutki pomirijo. Telesni 

popolnoma izginejo in duševni tudi.  

G: Po nastopu sem pomirjena, ker je nastop za 

mano. Če je bil nastop dober, na to hitro 

pozabim, slabega pa še nekaj časa preučujem v 

svojih mislih.  

H: Po nastopu se utrip nazaj dvigne in nastopijo 

skrbi, če sem v redu opravil.  

 

 

TRETJI SKLOP (uspešno javno nastopanje) 

 

Kako izgledajo vaše priprave na javno 

nastopanje?  

A: Si napišem, kar bom povedala, doma večkrat 

povadim, že če doma vadim pred tremi ljudmi, 

me je strah, tako da sem se začela temu izogibati. 

Poskusim se kar najbolje pripraviti, naredim 

predstavitev, oporne točke in si dopovedujem, da 

bo šlo. Strah pa čutim že med pripravami. 

B: Javni nastop si vedno pripravim dan prej. 

Velikokrat ga preberem in to je pa tudi vse od 

priprav.  

C: Za javni nastop si pripravim gradivo že za en 

teden vnaprej. Nato, ko le imam čas, prebiram 

pripravljeno in nekajkrat na glas preberem. 

D: Moje priprave so zelo dolge. Najprej si 

napišem okvirni govor, ki ga nato pogleda moj 

pomočnik. Vedno mi poda predloge in govor tudi 

potem skupaj popraviva. Nato vadim pred njim in 
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na koncu se pripraviva še na morebitna vprašanja 

glede predavane teme.  

E: Priprave doma in ponavljanje.  

F: Joga, če je izvedljivo, in potem malo 

ponavljanja.  

G: Moje priprave so zelo intenzivne. Zelo skrbno 

si pripravim načrt od začetka do konca nastopa. 

Veliko preberem o temi, ki jo bom predavala 

poslušalcem, in pripravim se na morebitna 

vprašanja, ki sledijo po nastopu.  

H: Vaje pred nastopom ter pred ogledalom, 

poskušam si zamisliti kako naj bi nastop potekal.  

 

 

Kateri dejavniki pozitivno vplivajo na vaše 

javno nastopanje? 

A: Ničesar ni, kar bi pozitivno vplivalo, le misel, 

da bo kmalu konec, še to predstaviš in potem 

nikoli več, kar je seveda velika laž. Mogoče bi 

mogla poseči po kakšnih prepovedanih 

substancah (smeh). 

B: Pozitivno vplivajo dobri prejšnji nastopi, ki mi 

dajo zagon za naprej. Tako da lahko rečem, da 

pozitivno vpliva name pozitivna izkušnja.  

C: Najbolj pozitivno vpliva dobra priprava na 

nastop.  

D: Pozitivno vpliva to, da vem, da me bo 

poslušala publika, ki me odobrava. Bolje je 

nastopati v sproščeni družbi in seveda vpliva na 

pozitivni nastop tudi vesel dogodek pred 

nastopom ali da je moj nastop namenjen 

veselemu dogodku.  

E: Meni pomaga le dobra priprava in znanje o 
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tem, kar govorim. 

F: Pozitivno vpliva to, da imam pred nastopom 

čas, da izvedem jogo, in da o stvari, o kateri 

govorim, vem veliko. Tako sem veliko bolj 

samozavestna.  

G: Pozitivno vpliva name to, da vem, da sem se 

res dobro pripravila in da mi ne more iti nič 

narobe.  

H: Dobro vpliva zagotovo to, da sem spočit, 

pozitivni dogodki pred samim nastopom in 

pomembno je, da imam dovolj časa za priprave. 

 

 

Komentirajte svojo pripravo na javno 

nastopanje tudi z vidika vizualne podobe. Ali 

menite, da sta govorica telesa in videz 

nastopajočega pomembna za uspešno javno 

nastopanje?  

A: Vsekakor je pomembna vizualna podoba, s 

tem postaneš samozavestnejši. Sploh pa govorica 

telesa. 

B: Govorica telesa in zunanja podoba sta pri 

javnem nastopu zelo pomembna. Govorica telesa 

mi je vedno predstavljala problem. Nikoli nisem 

vedel, kam naj dam roke (smeh).  

C: Govorica telesa in zunanji videz sta zelo 

pomembna pri javnem nastopanju. Vse to ti da 

neko avtoriteto in moč za boljši nastop. Moje 

delo od mene tudi pričakuje urejenost, zato dam 

na to kar velik poudarek.  

D: Moja vizualna podoba na javnih nastopih je 

zelo pomembna. Ne morem si privoščiti, da na 

nastop predem razcapan ali umazan. Vedno in za 
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vsak nastop moram biti lepo urejen, za kar je 

zadolžena trenutno moja žena (smeh).  

E: Zelo je pomemben videz. Vedno pred 

nastopom preverim suknjič, hlače, lase in 

podobno. Govorica telesa je tudi zelo pomembna, 

vendar jo obvlada zelo malo ljudi.  

F: Vizualna podoba je zelo pomembna. Zelo 

veliko dam na to, da se lepo napravim in da sem 

urejena. Govorica telesa je tudi pomembna, a to 

mi ne gre najbolje od rok.  

G: Vizualna podoba je zelo pomembna. Mislim, 

da celo bolj kot neverbalna komunikacija. 

Menim, da veliko bolj zmoti poslušalca 

neurejenost kot pa to, da se prestaplja in da ga ne 

gleda neposredno v oči.  

H: Vsekakor. Mislim, da sta videz ter govorica 

telesa najbolj pomembna, saj si že po prvem 

ogledu ustvarimo neko mnenje o posamezniku.  

 

 

Se vam zdi pomembno pred kakšnim 

občinstvom nastopate? Je to pogojeno s 

strahom? 

A: Mene je strah pred vsemi, ali imam pred sabo 

tri ali 150 ljudi. Malo bolje je edino takrat, ko so 

moja publika izključno otroci. 

B: Seveda je pomembno. Kot je rekla 

sogovornica – otroci so najbolj hvaležna publika. 

No tudi ljudje, ki pridejo moj nastop poslušat 

zato, da bi se od mene kaj naučili, so zelo dobra 

publika. Najtežje je govoriti nekomu, ki je 

prisiljeno poslušalec in ga stvari, o katerih 

govorim, niti malo ne zanimajo.  
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C: Pomembno je, kakšna je publika. Pri meni je 

vedno publika enako stara, zato starost name ne 

vpliva. Močno vpliva pa to, ali te publika 

sprejema in posluša.  

D: Pogojeno je, pred kakšno publiko nastopaš. 

Če te publika sprejema, je malo boljše in tudi, če 

nastopaš in govoriš o neki stvari, ki jo sam 

zastopiš, in kadar veš, kaj govoriš, je mnogo 

lažje.  

E: Zelo. Pomembno je, če te sprejema, spoštuje, 

posluša, ali je izobražena, ali je starejša in še 

veliko drugih faktorjev. 

F: Zelo je pomembno in vsekakor je pogojeno s 

strahom. 

G: To je vsekakor zelo pomembno. Pomembno je 

predvsem to, da te publika posluša in sprejema.  

H: Se strinjam. Dodal bi še to – strokovna 

publika seveda zahteva več od nastopajočega in 

to pomeni več priprav in več stvari gre lahko 

narobe, več vprašanj imajo in se vsekakor s tem 

poveča tudi strah. 

 

 

Zakaj je strah pred javnim nastopanjem lahko 

tudi koristen pojav?  

A: Da se bolje pripravimo na nastop, da ga ne 

jemljemo kot samoumevnega, da nam je stvar 

pomembna. 

B: Za motivacijo, da bolje nastopam.  

C: Vsekakor. Strah je zelo dobra stvar, če ga 

seveda znamo kontrolirati in ga ohranjati na neki 

zdravi meji. 

D: Seveda je lahko koristen pojav, ampak mora 
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biti ta strah omejen na neko določeno jakost. 

Strah je lahko koristen torej le takrat, ko ga 

občutimo ravno toliko, da nas spodbudi k 

boljšemu delovanju in boljšemu govoru.  

E: Se strinjam s povedanim. Pomembna je le 

jakost strahu. Lahko je pozitiven, ampak če ga ni 

preveč.  

F: Kot so že povedali pred mano, strah je koristen 

v določeni meji. 

G: Koristen je zaradi tega, da se bolje pripravimo 

na nastop in da nam da potreben adrenalin za 

nastop.  

H: Mala mera strahu ali treme je vsekakor 

koristna, saj po mojem mnenju daje vtis, da 

nastopajoči skrbi za to, kako bo opravil in če je 

vse, kot bi moralo biti. 

 

 

ČETRTI SKLOP (osebne izkušnje) 

Kakšne so vaše osebne izkušnje z javnim 

nastopanjem?  

A: Ponavadi imam dobre izkušnje, vendar je 

problem, ker me je preveč strah. Želim povedati, 

da se na nastopu dobro odrežem, problem je 

samo brezvezen strah. 

B: Dobre in slabe. Ko sem pričel z delom, ki me 

je obvezalo k javnem nastopanju, so bili moji 

nastopi zelo slabi. S časom menim, da sem jih 

izboljšal.  

C: Moje izkušnje v preteklosti so precej slabe. 

Vsak moj govorni nastop se mi je ponesrečil in 

zato sem veliko izgubljala na samozavesti. Sedaj 

je mnogo bolje, sem nekoliko bolj izkušena in 

pomembnost jakosti 

strahu 
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veliko več časa namenim pripravam.  

D: Z nastopanjem imam zelo slabe izkušnje iz 

mojega otroštva. Sedaj so govori veliko boljši in 

mnogi ne morejo razumeti, kako sem se lahko 

tako popravil v govoru. Menim, da so za moj 

strah krive pretekle izkušnje, ki so bile zelo slabe.  

E: Moje izkušnje so v večini dobre, a ne v mojih 

očeh. Vsi mi govorijo, da ne opazijo mojega 

strahu, a v mojih očeh bi nastopi lahko bili 

mnogo boljši.  

F: Dobre in slabe.  

G: Moje izkušnje so tako dobre kot tudi slabe. 

Imela sem kar nekaj dobrih in nekaj slabih 

nastopov.  

H: Izkušnje so, tako kot pri predhodnici, dobre in 

slabe. Žal se spominjam več slabih, te mi vedno 

bolj ostanejo v spominu. 

 

Kaj naredite, ko vam javno nastopanje ne gre, 

kot ste si zamislili?  

A: Poskušam ga čimbolj skrajšati. Vem, da je to 

napaka, ampak ne morem si pomagati. Če mi ne 

gre, bi najraje zbežala in se nikoli ne več 

prikazala. Doma potem premlevam in 

premlevam, kaj bi lahko storila, ampak po toči 

zvoniti je prepozno (smeh). 

B: Takrat postanem zelo paničen. Nikakor se ne 

morem pomiriti in takrat vem, da bo nadaljevanje 

zelo slabo. Podzavestno skrajšam govor in se 

tako poskusim rešiti neprijetne situacije. 

C: Tak javni nastop poskušam čim hitreje 

pozabiti.  

D: Takrat poskušam zadevo čimprej končati, tako 
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kot je rekla že moja predhodna sogovornica. 

Poskrbim pa, da je konec govora udarniški, po 

nasvetu mojih svetovalcev.  

E: Nasmejem se samemu sebi in grem naprej, 

ostalo ne pomaga (smeh). 

F: To obrnem v neko hecno situacijo.  

G: Takrat pohitim povedati do konca in 

velikokrat se izogibam pogovoru o tem.  

H: Če se kaj pripeti, skušam zadevo nekako 

obrniti, da postane to malo bolj zabavno. Čeprav 

se takrat strah oziroma trema poveča, skušam to 

prikriti in publiki odvrniti pozornost s smehom. 

 

 

Kako, če jo, po javnem nastopanju opravite 

analizo svojega javnega nastopanja? 

A: Če je bil nastop dober, ne opravim analize, če 

pa je bil slab, se vrnem nazaj in, kot sem že prej 

omenila, premlevam, kaj bi takrat lahko rekla, kaj 

bi naredila. Sicer ponavadi ljudje rečejo, da sploh 

niso opazili, da bi bilo kaj narobe, ampak dovolj 

je, da vem sama. 

B: Javnega nastopa nočem podrobneje 

razčlenjevati. Ni pa mi vseeno, če se mi je nastop 

ponesrečil. Nekaj časa sem slabe volje. 

C: Analize nastopov ne delam, ker menim, da se 

ne smemo obremenjevati s preteklostjo.  

D: Analizo naredim vedno skupaj z mojih 

pomočnikom. Vedno pregledava, kje sem storil 

napako in kaj bi lahko izboljšal. Vedno narediva 

tudi plane za naprej.  

E: Analizo naredim po vsakem nastopu, a le v 

moji glavi. Razmišljam, kako sem se obnesel.  
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F: Analize ne opravim. Izjema je res samo zelo 

slab nastop. Takrat to predebatiram z bližnjimi.  

G: Analizo opravim vedno. Sama pri sebi 

razmislim, kako sem nastopala, kaj bi lahko 

povedala bolje, kaj sem izpustila in kako se je na 

povedano odzvala publika.  

H: Analize po javnem nastopu ne opravljam, sem 

zadovoljen že z uspelo oziroma neuspelo.  

 

 

Katere strategije oziroma načini bi pripomogli 

k boljšemu obvladovanju treme oziroma 

strahu pred javnim nastopanjem? 

A: Najverjetneje kakšen tečaj javnega nastopanja, 

katerega se moram pod nujno udeležiti. Ker 

stavki: »Predstavljate si, da so ljudje samo v 

spodnjicah.« in podobne finte ne pomagajo 

(smeh). 

B: Mislim, da je za to potrebna samo vaja. Ni 

strategije, ki bi odpravila strah pred nastopi.  

C: Menim, da so tečaji za učenje javnega 

nastopanja lahko kar dober način za 

premagovanje strahu. V prihodnje se jih bom tudi 

udeležila. 

D: Meni kar dobro dene moj pomočnik. Mislim, 

da bi moral vsak posameznik, ki ima opravka z 

javnim nastopanjem, poskrbeti, da bi imel ob sebi 

nekoga, ki bi mu pomagal skozi to. Ni nujno, da 

je to strokovna pomoč, ki te vodi, pomembno pa 

je, da spremlja nastope in potem skupaj 

pokomentirata o tem, kaj je bilo dobro in kaj je 

bilo slabo.  

E: Vaja, vaja in še enkrat vaja.  

javnem nastopanju 

 

 

 

 

 

strategije oziroma 

načini obvladovanja 

strahu pred javnim 

nastopanjem 

 

 

 

pomoč s strani 

tečajev javnega 

nastopanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

najboljša stategija je 

vaja 

 

 



 

F: Joga je definitivno prava stvar za to. Ne bi se 

branila niti kakšnega predavanja na to temo.  

G: Po mojem mnenju je pomembna priprava. Če 

se na nastop dobro pripravimo, smo bolj 

samozavestni in zato tudi bolj uspešni. 

H: Mogoče kakšne vaje za pomiritev, mogoče 

joga, meditacija. 

 

 

Ste pred javnim nastopanjem kdaj uporabljali 

posebne metode sproščanja, kot so, na primer 

vizualizacija, triminutna vaja za sproščanje, 

joga, ali ste uporabljali svoje metode? 

A: Razen trikrat globoko vdihni in izdihni ne 

(smeh). 

B: Tega se nisem nikoli posluževal.  

C: Ja, vsak dan izvajam jogo. Verjamem tudi, da 

mi to pomaga, da se nekoliko umirim.  

D: Posebnih metod sproščanja se nisem nikoli 

posluževal. Menim, da je dovolj moj pomočnik.  

E: Ne, tudi jaz nikoli.  

F: Izvajam jogo, ostalega pa ne.  

G: Takih metod se nisem posluževala, vendar 

imam v planu obiskati predavanje, kako postati 

boljši sogovorec.  

H: Sam ne uporabljam nobenih metod, ker 

mislim, da je najbolje čim prej začeti, da se 

zadeva prej konča (smeh). 
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