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Naslovnik: 

Kulturna društva, šole, druga javnost. 

POVABILO K UDELEŽBI 

TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA  

Regijska delavnica s Tomažem Gubenškom 

DOM KULTURE BREŽICE, ZAČETEK V TOREK, 29. 9. 2020, 17.00—20.00 

 
Spoštovani.  

 
Koordinacija Dolenjska, Bela krajina in Posavje z območno izpostavo Brežice organizira regijsko 

izobraževanje TEHNIKA GOVORA IN RETORIKA s priznanim profesorjem in predavateljem Tomažem 

Gubenškom. Delavnica je namenjena vsem, ki se zavedajo, kako pomembna sta govor in dober nastop 

v vsakdanjem življenju. 

 

NAMEN: 

Cilj izobraževanja je, da spoznamo in ozavestimo osnovne težave, ki nastajajo pri nastopanju v 

javnosti in jih poskusimo odpraviti. Delavnica poskuša zaobjeti tehniko govora in retoriko na način, ki 

uporabniku omogoča, da pridobljeno znanje takoj uporabi. 

STROKOVNO VODSTVO:  

TOMAŽ GUBENŠEK, dekan AGRFT, redni profesor za govor; vodi drugostopenjski študij Oblike govora 
na AGRFT. 
Je univerzitetni diplomirani igralec, ki poleg 
predavanj na Akademiji sodeluje pri predstavah v 
neinštitucionalnih produkcijah kot igralec in 
svetovalec za govor. Ukvarja se tudi z znanstvenim 
raziskovanjem gledališkega govora, članke pa 
objavlja tako v slovenskih kot mednarodnih 
strokovnih publikacijah. 
Že več let uspešno vodi delavnice tudi na Javnem 
skladu RS za kulturne dejavnosti. 
 



 
 
MENTOR O VSEBINI: 
Na delavnici se bomo pogovarjali o kvalitetah dobrega nastopa in strukturi govora ter se preizkusili 

v veščinah javne predstavitve in  retoričnem nastopu.  

Poudarek bo na govornih veščinah. Kaj je govor? Kako nastane govor? Kako govorim? Spoznali bomo 
osnovne zakonitosti dihanja, artikulacije, oblikovanja glasu, besede, misli ... Naučili se bomo govorno 
ogreti in pripraviti na nastop, ob tem pa bomo pozorni na glasovje slovenskega jezika in se 
pogovarjali o dialektalnih posebnostih, ki lahko vplivajo na izrekovalne sposobnosti udeležencev.  
 

Delo bo potekalo v skupini, s posebnim poudarkom na individualnih govornih značilnostih 
udeležencev.  
 
Poskusili bomo upoštevati želje udeležencev in se bo sproti prilagajati in razvijati v smeri, ki bo za 
zanje zanimiva in vznemirljiva. 
 

URNIK IZOBRAŽEVANJA: 
Izobraževanje bo potekalo pet torkov, v septembru, oktobru in novembru 2020, od 17. do 20. ure, v 
prostorih Doma kulture Brežice. 
Prvo srečanje bo v torek, 29. septembra 2020, od 17. do 20. ure. Naslednji predvideni termini: 6. 10., 
13. 10., 27. 10. in 3. 11., v dogovoru z udeleženci pa se termini lahko prilagodijo. 
 

KOTIZACIJA: Kotizacija znaša 70,00 EUR in vključuje 22% DDV.  
Udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. 
 

PRIJAVA: 

Prijave sprejemamo preko elektronske prijavnice do četrtka, 24. 9. 2020.  
Na podlagi prejete prijavnice bo izstavljen predračun. 
Število udeležencev je omejeno (15), v primeru premajhnega števila prijav pa lahko organizator 
odpove izvedbo delavnice.  
Vse prijavljene bomo pravočasno obvestili o začetku delavnic. 

Spletna prijavnica: PRIJAVA 

 
Dodatne informacije prejmete na kontaktnih naslovih JSKD OI Brežice. 
Veselimo se sodelovanja z vami. 
 

                                                                                                                                  
Lučka Černelič,                                                                                                                Simona Rožman Strnad, 

organizatorka kulturnega programa                                                         koordinatorka območne izpostave 

https://forms.gle/KxBCCUd7rqReMBzt8

