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POVZETEK 
 

V raziskovalni nalogi sva najprej teoretično predstavila pojem svetloba: kako nastane, kakšne 

vrste svetlobe poznamo, kako merimo svetilnost, kakšna svetila poznamo in katera svetila so 

najbolj priporočljiva. Predstavila sva tudi slovensko zakonodajo in standarde EU za zeleno in 

učinkovito uporabo svetlobe. 

V  eksperimentalnem delu pa sva izvedla meritve o svetilnosti učilnic na naši šoli ter o 

barvnem spektru svetlobe v njih. 

 

ABSTRACT 

The teoretical part of the research project presents the concept of light, how it arises, what 

kind of light we know, how the luminosity is measured, which illuminants we know and 

which are the most recommendable ones. Furthermore, the Slowenian legislation and EU 

Standards of economical and effective use of light are presented.  

The empirical part of the project deals with the measurement of luminosity and the colour 

spectre in our classes. 
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1. UVOD 

1.1 IZBOR IN CILJ RAZISKOVALNEGA DELA 
 

Za izdelavo raziskovalne naloge sva se odločila, ker sva ljubitelja fizike, zlasti tistega dela 

fizike, ki se z lahkoto opazuje (mehanika in svetloba). Za tovrstno seminarsko nalogo sva se 

odločila, ker bi rada izvedela, kako svetloba kot dejavnik vpliva na učinkovitost učenja v šoli, 

saj je svetloba za naše učenje in vid zelo  pomembna. Ker prehajava v čas težkega učenja, 

želiva zase in za najino zdravje storiti čim več; želiva tudi  sama izvedeti, kakšni so optimalni 

pogoji osvetljenosti za učenje, da ne bova posegla po vedno bolj pogostem pripomočku: 

»očala« – (čeprav se na naši šoli izvaja tudi program tehnik optik).  Na šoli imamo tudi 

slabovidno dijakinjo, zato je ta tema postala še bolj zanimiva za naju;  odločila sva se tudi 

raziskati, kako je naša šola prilagojena tem ljudem, z meritvami pa bova tudi ugotovila, kako 

so šolske učilnice primerne za učenje. V glavnem meniva, da je večina učilnic dovolj 

osvetljenih  (seveda je pomembna lega učilnice;   na to vpliva tudi vreme oz. naravna 

svetloba), barvni spekter pa je pod standardi, zlasti pri večini učilnic. 

 

 

1.2 HIPOTEZE 
 

Pred začetkom opravljanja meritev sva si  postavila tri hipoteze: 

Meniva da je : 

 večina učilnic dovolj osvetljenih.  

 

Osvetljenost učilnic je za nas dijake zelo pomembna. Na to nas opozarjajo tudi profesorji, 

ki že ob vstopu v učilnico prižgejo luči in poskrbijo, da je učilnica osvetljena.  Kako je 

učilnica osvetljena z naravno svetlobo pa je odvisna lega učilnice, vremenske razmere 

(lepo ali slabo vreme) in čas v katerem se izvaja pouk.  

 

 barvni spekter je pod standardi 

V vsek učilnicah se uporabljajo fluorescentne varčne sijalke, ki imajo  za oči neprimeren 

barvni spekter. Te sijalke namreč sevajo t. i. hladno belo svetlobo, ki pa ni podobna naravni 

(sončni) svetlobi. Sončna svetloba je naravni vir svetlobe in najustreznejši za naše oči.  

 učilnice so prilagojene slabovidnim dijakom 

V naših učilnicah je barva pohištva v kontrastu (rdeče, rumene noge stolov in miz ter rjave 

mize), prav tako pa so na njih listi in zvezki odlično opazni. Na tablah se uporabljajo le dobro 

vidni odtenki, ki so v kontrastu, izjeme so redke.  
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1.3 RAZISKOVALNE METODE 
 

 

Pri delu sem uporabil naslednje raziskovalne metode: 

 Delo z literaturo. 

 Merjenje osvetljenosti in barvnega spektra v učilnicah. (Light Sensor) 

Merilnik – ''Light Sensor'' 

Resolution: 

With LabPro, Go!, ULI, or Serial Box Interface: 

 

0-600 lux:  0,2 lux 

0-6000 lux: 2 lux 

0-150000 lux: 50 lux 

With CBL 2 or CBL: 

 

0-600 lux: 0,8 lux 

0-6000 lux: 8 lux 

0-150000 lux: 200 lux 

 

Računalniški vmesnik Vernier LabPro® 

 

Tehnična specifikacija:  

Dimenzije: (214 x 84 x 31) mm  

Masa: 280 g (brez baterij)  

Napajanje: 6 V enosmerni usmernik ali 4 AA baterije 1,5 V  

Analogni kanali: 4 x 6 – pinski (desni)  

Digitalni kanali: 2 x 6 – pinski (levi) 

 

Več informacij je na voljo na naslednji spletni strani:  

»http://www.vernier.com/mbl/labpro.html« 
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2. OSREDNJI DEL 
 

 

2.1 SVETLOBA 
 

Svetloba je del  elektromagnetnih valovanj. Tu gre za gibanje fotonov. Svetlobo delimo v več 

vrst, odvisno od valovnih dolžin, nam najbolj znane pa so infrardeča svetloba (valovna 

dolžina 700–1000 nm), vidna svetloba (380–780 nm) ter ultravijolična svetloba  (10-380 nm). 

Območje ultravijoličnega valovanja lahko razdelimo na »bližnje UV območje( 380–200 nm) 

ter vakuumsko UV območje« (200–10 nm). Pri preučevanju vpliva ultravijoličnega valovanje 

na okolje in zdravje človeka se razdeli na območje UV-A (380–315 nm), UV-B (315–

280 nm)  ter UV-C (280-10 nm).  

Svetloba se širi premočrtno; ko naleti na neko oviro, se je nekaj odbije od površine, nekaj pa 

se je absorbira. Na prosojnih snoveh se svetloba pri prehajanju lahko lomi, odbije, delno ali 

popolnoma odbije. S preučevanjem svetlobe se ukvarja optika. 

 

2.2 VIDNA SVETLOBA 
 

Vidna svetloba se širi z valovnimi 

dolžinami med 380 in 720 nm, 

različne dolžine pa se izrazijo kot 

različne barve (najmanjšo valovno 

dolžino ima vijolična, največjo pa 

rdeča barva). Je edina vrste 

svetlobe, ki jo človeško oko 

zazna, s seboj pa  nosi tudi 

določeno energijo, ki ob vstopu v 

atmosfero znaša 1,4 kW/m
2
, a do 

tal po navadi pride le polovica te 

energije. Svetloba se najhitreje širi 

v vakuumu, to je 299 729 458 m/s 

(300 x 10
6
 m/s). Skozi optično gostejšo snov svetloba potuje počasneje.  

 

2.3 BARVNI SPEKTER 
 

 

Naravna in večina umetne svetlobe je bele, ta pa je sestavljena iz modre, rdeče in zelene 

svetlobe. Če katera izmed barvnih svetlob izstopa oz. je močnejša, dobimo barvno svetlobo, 

kar poznamo s sveta televizije. Če se svetloba, ki pada na telo, popolnoma odbije, pravimo, da 

je predmet bele barve, če pa telo absorbira vso svetlobo, pravimo, da je črne barve, vendar v 

Slika 1 Lom vidne svetlobe pri mavrici 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nanometer
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naravi je le malo takšnih predmetov. Večina objektov absorbira le določene valovne dolžine 

svetlobe ter odbije le tisto, ki jo mi nato vidimo – torej, tulipan rdeče barve absorbira vse 

barve, rdečo pa odbije. Posledica je, da vidimo tulipan rdeče barve. Naše (človeško) oko je 

najbolj občutljivo pri valovni dolžini 555 nm (rumeno-zelenem spektru), kar je v bližini 

maksimuma v spektru sončne svetlobe. Pri tej valovni dolžini oko zazna svetlobni tok z 

gostoto 10
-12

 W/m
2
. Ponoči, ko je svetlobe bistveno manj, se zmožnost zaznavanja svetlobnih 

dolžin spremeni; zaznamo namreč krajše valovne dolžine (od 350 nm do 650 nm).  

 

Slika 2 Barvni spekter 

Pri najini raziskavi je zelo pomemben tudi človeški dejavnik. Zato sva preučila tudi relativno 

barvno občutljivost našega očesa  

Posamezne svetlobne elektromagnetne valove zaznavamo kot posamezne spektralne barve. 

Meje med različnimi barvami so dokaj negotove, saj so za različne ljudi v splošnem različne, 

spreminjajo pa se tudi s starostjo.  

Oko je različno občutljivo na različne barve. Najmočnejše reagira na rumeno-zeleno svetlobo. 

Najmanj pa reagira na rdečo in vijolično svetlobo. Če nas bolijo oči od preveč gledanja v 

računalniške ekrani jih spočijemo tako, da pogledamo na travnato površino. Čim bolj je oko 

občutljivo za kakšno barvo tem manjši energijski tok te svetlobe povzroči enako močan 

optični fiziološki učinek. Absolutna meritev očesne občutljivosti za posamezne barve ni 

možna, niti je ne potrebujemo. Ugotovimo lahko le relativno barvno občutljivost očesa. 

Označimo jo z RBO. Pove pa nam koliko je oko za eno valovno dolžino oz. barvo bolj 

občutljivo kot pa za drugo. Funkcijo RBO so izmerili za več tisoč ljudi in na podlagi meritev 

določili RBO za normalno povprečno oko v odvisnosti od valovne dolžine. Spodnji graf v 

rdeči barvi kaže kako je oko občutljivo na posamezne spektralne barve pri dnevni svetlobi. 
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Slika 3a Relativna barvna občutljivost 

Občutljivost očesa za barve je odvisna tudi od vrste osvetlitve. Oko je npr. pri dnevni 

osvetlitvi – to je pri močni osvetlitvi drugače občutljivo  za barve kot v mraku. Pri močni 

dnevni svetlobi pada na oko močna svetloba, zenica je priprta in preslikuje le najobčutljivejši 

del mrežnice slika nastane na rumeni pegi. Takšno gledanje poimenujemo fotopično gledanje. 

V mraku pa pada na oko šibka svetloba, zenica je razprta in osvetljena je celotna mrežnica, 

tako da preslikuje predvsem okolica rumene pege. Takšno gledanje je skotopično gledanje.  

Pretežni del očesne mrežnice brez  rumene pege je zgrajen iz paličic. V paličicah nastanejo po 

absorbciji vpadne svetlobe električni pulzi, ki se nato preko optičnih živcev prevajajo v vidni 

center možganov, kjer povzročajo optični vtis. Paličice lahko zaznavajo tudi zelo šibko 

svetlobo, vendar so občutljive le za kratkovalovne barve kot so vijolična modra in zelena. 

RBO za paličice je prikazan na sliki 3a. moder graf, ki kaže občutljivost očesa za posamezne 

barve v mraku. V mraku je oko najbolj občutljivo pri valovni dolžini 0,5m. Za rumeno in 

oranžno svetlobo je občutljivost majhna. Rdeče svetlobe pa paličice sploh ne zaznajo. Ker so 

rdeče barve  sestavni del različnih barvnih kombinacij, paličice ne zaznavajo barv. ˝V mraku 

je vsaka krava črna.˝ 

Drugače je zgrajena rumena pega mrežnice. Sestavljajo jo pretežno svetlobni receptorji oz. 

čepki. Čepki šipke svetlobe ne zaznavajo, so pa bolj ali manj občutljivi za celoten spekter 

vidne svetlobe. Obstajajo tri vraste čepkov od katerih so eni občutljivi predvsem za modro 

svetlobo, drugi za zeleno, tretji pa za rumeno barvo ter tudi za rdečo barvo. Povprečna 

relativna občutljivost  za vse čepke v mrežnici kaže slika 3a rdeč graf.  
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Podrobnejše vrednosti pa si bomo pogledali v spodnji tabeli. 

 (nm) RBO () 
380 0,0000 

390 0,0001 

400 0,0004 

425 0,0073 

450 0,0380 

475 0,1126 

500 0,3230 

520 0,7100 

540 0,9540 

550 0,9950 

556 1,0000 

560 0,9950 

570 0,9520 

580 0,8700 

600 0,6310 

625 0,3210 

650 0,1070 

675 0,0232 

700 0,0041 

720 0,0010 

740 0,0003 

760 0,0001 

780 0,000 

Tabela 1 Relativna  barvna občutljivost očesa 

 

2.4 SVETLOBNI TOK 

  
Svetloba je polna energije, kar običajno občutimo v obliki toplote. Ni ga težko določiti. To 

energijo imenujemo tudi svetlobni tok. Za meritev potrebujemo le predmet z znano površino, 

maso in  začetno temperaturo. Našo figuro določen čas osvetljujemo ter na koncu izmerimo 

njegovo končno temperaturo. Svetlobni tok, ki ga označujemo s črko P, merimo v vatih (Watt, 

W). Če svetloba ne pada pod pravim kotom, telo prejme manj svetlobnega toka.  Svetlobni 

tok imenujemo tudi svetlobna moč, enota je lumen (lm), velja pa, da je 1 lm = cd x sr(
1
) = cd 

x m
-2

 x m
-2

. Pri nas npr. žarnica z močjo 100 W izseva 1300 lm.  
 
 

 

                                                             
1 sr (steradian) – enota za prostorski kot z vrhom v središču krogle ter s r2 ploščino kvadrata na površini   
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2.5 OSVETLJENOST 

 

Osvetljenost nam pove, kolikšen svetlobni tok seva na določeno površino. Dobimo ga tako, da 

svetlobni tok (P) delimo s površino telesa (S). Simbol je E, enota pa luks (1lx = 1 lm/m
2
). 

Neposredna sončna svetloba osvetljuje s 32 000 – 130 000 lx, osvetljenost v pisarnah pa je 

med 320 in 500 lx. Jasno nočno nebo nas osvetljuje z 0,002 lx, 100 W žarnica pa s 110 lx. S 

širjenjem in oženjem očesne zenice se naše oko privaja na različno osvetljenost, vendar 

osvetljenost je odvisna od aktivnosti vsakega posameznika. Nekaj okvirnih vrednosti 

priporočljive osvetlitve:  

 Gibanje na prostem: 30 lx 

 Navadno gibanje in bivanje: 100 lx 

 Manjše zahteve vida: 300 lx  

 Povprečne zahteve vida: 500 lx 

 Večje zahteve vida: 750 lx  

 Velike zahteve vida: 1000 lx 

 Posebne zahteve vida: 1500 lx  

 Zelo natančne vidne naloge nad 2000 

lx  

  

2.6 SVETILNOST 
 
 

Svetilnost je merilo za svetlobni tok v izbrani smeri. Če seštejemo  svetilnost v vseh smereh, 

dobimo svetlobni tok; odvisna je od izbrane smeri. Osnovna enota je kandela (cd). Nekaj 

podatkov o svetilnosti določenih svetil: 

 Sveča: 0,6–1,0 cd 

 100W navadna žarnica: 110 cd 

 70W natrijeva visokotlačna žarnica: 500 cd 

 Sonce: 3 x 10
27

 cd  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 4 Padec osvetljenosti z razdaljo 
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2.7 VRSTE SVETIL 
 

Današnji tehnološki razvoj nam dandanes omogoča široko izbiro svetil. Ker pa je mnogo 

svetil še precej novih, neznanih, niso testirana in so še neuporabna za razsvetljavo prostorov, 

bova predstavila le tista svetila, ki so najširše uporabljena in dostopna navadnim potrošnikom 

za razsvetljavo prostorov. 

 
Slika 5 Primerjava svetil 

  
 

 

2.7.1 NAVADNA ŽARNICA 
 

Prvo žarnico z žarilno nitko je že v 19. stoletju 

patentiral Thomas Alva Edison in je še 

dandanes najbolj razširjena vrsta svetila. 

Električno energijo pretvarja v svetlobo s 

pomočjo segrevanja kovinske nitke na tako 

visoko temperaturo, da zažari. Današnje 

žarnice vsebujejo volframovo, starejše (oz. tiste 

prve) pa  ogleno nitko. Nitka žari v vakuumu 

(ali drugem nevtralnem plinu) znotraj steklene 

»bučke«. Problem teh žarnic je izkoristek, saj 

za pretvorbo elektrike v svetlobo potrebujejo 

veliko energije, izgube v obliki toplote pa so 

ogromne – izkoristek je le okoli 10 %, zato je 

uporabna za gretje terarijev, inkubatorjev, 

valilnic za perutnino …; vendar jih bo do leta 

2020 večina držav ukinila in prepovedala ter 

jih zamenjala s svetili z boljšim izkoristkom. 

Mnogi proizvajalci so poskusili z razvojem t. i. 

halogenske žarnice, ki namesto nitke vsebuje izparilno snov. Čeprav je tovrstna tehnologija 

boljša, se je potrošnikov slabo prijela.  

 

 
 

Slika 6 Zgradba klasične žarnice 
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 2.7.2 VARČNA SIJALKA 
 

Pravimo ji tudi fluorescentna sijalka, razvita je bila kot alternativa navadni žarnici. Ta vrsta 

svetila je nekoliko mlajša od žarnice, a je v primerjavi z njo mnogo dražja in zdravju nevarna 

(vsebuje namreč živo srebro,  oddaja nevidno UV-svetlobo, nevarna bela svetloba …). 

Prednost teh svetil je večji izkoristek in posledično manjša poraba pri enakem  toku, daljša 

življenjska doba in še kar dostopna cena. Prava ofenziva sijalk se je začela po letu 2009, ko je 

EU trgovcem onemogočila dobavo 100W žarnic, prava »zmaga« pa leta 2012, ko je dokončno 

prepovedana uporaba in prodaja žarnic. Po EU so sledile še druge države (ZDA, Japonska 

…). Delovanje je dokaj preprosto – ko steče električni tok, se aktivirajo pare živega srebra, te 

oddajajo UV-svetlobo, ta nato aktivira prevleko iz fluorescenčnih fosforjevih soli, ki zažarijo 

belo. Ker pri tem osvetljevanju nastaja sevanje, ki manjša tudi umske sposobnosti, te 

osvetlitve strokovnjaki ne priporočajo v šolah, knjižnicah in sobah, kjer potekajo razvoji; tam, 

kjer se tovrstna osvetlitev pojavlja, mora biti prostor redno in dobro prezračen.  

 
Slika 7 Delovanje varčne sijalke 
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2.7.3 LED DIODA 

 

LED-tehnologija je daleč najmlajša in še neraziskana, a so vse stroke enotne, da je prihodnost 

osvetljevanja prav v LED-diodah, saj je njihova življenjska doba daleč najdaljša, izkoristek pa 

najboljši. Žal so LED-diode slabo raziskane (med drugimi so modro LED-diodo uspeli 

ustvariti šele pred desetletjem) in je njihova prihodnost še precej daleč. Pri tej tehnologiji 

najdemo veliko pozitivnih lastnosti: dolga 

življenjska doba (50000 ur), visoka svetilnost, 

izredno majhna poraba, poceni izdelava, so zdravju 

prijazne, lahko ustvarimo vse možne barvne spektre 

(tudi infrardečega in ultravijoličnega), kratek 

vžigalni čas …; toda do zdaj vse diode delujejo na 

nizki napetosti in je za omrežno napetost 

neprimerna; tudi  za izmenični tok ni primerna. 

Čeprav so podjetja že razvila in trgu ponudila svoje 

rešitve, so se le-te izkazale za drago investicijo. 

Delovanje diod temelji na sevanju trdih teles, ki pa 

ni nujno kovina. Torej, električni tok prisili snov, 

da preide na nižje agregatno stanje. Elektron pri 

tem oddaja elektromagnetno valovanje, ki nato 

vpliva na barvo oz. valovno dolžino svetlobe. 

Slika 8 Zgradba LED diode 
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2.8 RAZSVETLAVA DELOVNIH PROSTOROV ZAKONODAJA 
 

29. člen 

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori podnevi praviloma osvetljeni z 

naravno svetlobo. Razpored, velikost, število in kakovost površin za osvetljevanje z naravno 

svetlobo mora zagotoviti osvetljenost delovnih mest v skladu s standardi, delavcem pa vidni 

stik z okoljem. 

(2) Velikost površin za osvetljevanje delovnih mest z naravno svetlobo v posameznem 

delovnem prostoru mora znašati najmanj 1/8 talne površine prostora. 

(3) Prozorna površina posameznega okna mora – v odvisnosti od globine prostora – znašati 

najmanj: 

a) 1 m2 pri globini prostora do 4 m; 

b) 1,5 m2 pri globini prostora nad 4 m. 

(4) Višina in širina okna morata znašati najmanj 1 m. Višina spodnjega roba okna oziroma 

parapet ne sme biti višji od 1,5 m. 

30. člen 

Zahteve iz prejšnjega člena ne veljajo za: 

– delovne prostore, v katerih obratovalne razmere dnevne svetlobe ne dopuščajo; 

– prodajne prostore, skladišča in podobne prostore, če ležijo pod zemeljskim nivojem; 

– delovne prostore s talno površino nad 2.000 m2, če imajo svetlobne jaške. 

b) umetna razsvetljava 

31. člen 

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori opremljeni z umetno razsvetljavo. 

Osvetljenost delovnih mest, ki jo zagotavlja umetna razsvetljava, mora ustrezati vidnim 

zahtevam delavcev pri delu na takšnih delovnih mestih. 

(2) Delodajalec mora zagotoviti, da svetlobne razmere na posameznih delovnih mestih 

ustrezajo veljavnim standardom. 

(3) Na stalnih delovnih mestih mora znašati osvetljenost najmanj 200 lx. Delovna mesta, na 

katerih delavci opravljajo dela z večjimi vidnimi zahtevami, mora delodajalec opremiti z 

dodatno lokalno razsvetljavo. 
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(4) Instalacije, ki pripadajo umetni razsvetljavi v posameznem delovnem prostoru, ne smejo 

ogrožati varnosti in zdravja delavcev. 

 

32. člen 

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da so delovni prostori za primer izpada umetne razsvetljave 

opremljeni z zasilno razsvetljavo, če bi bila zaradi izpada ogrožena varnost in zdravje 

delavcev v takšnih prostorih. 

(2) Osvetlitev, ki jo daje zasilna razsvetljava iz prve točke tega člena, mora znašati najmanj 1  

% predpisane, vendar ne manj kot 1 lx. 

33. člen 

(1) Stikala umetne razsvetljave morajo biti svetleča, delavcem lahko dostopna in nameščena v 

bližini vhodov oziroma izhodov ter po potrebi tudi vzdolž poti. 

(2) Zahtev iz prvega odstavka tega člena ni potrebno upoštevati, če se umetna razsvetljava 

lahko vključi z enega mesta. 

(3) Svetleča stikala niso potrebna, če je delovni prostor opremljen z zasilno razsvetljavo. 

34. člen 

(1) Svetlobna telesa morajo biti v delovnih prostorih razporejena in nameščena tako, da sama 

po sebi ne ogrožajo varnosti in zdravja delavcev. 

(2) Svetlobna telesa ne smejo popačiti barv in povzročati bleščanja. 

(3) Delodajalec mora zagotoviti redno vzdrževanje in čiščenje svetlobnih teles. 

c) mešana razsvetljava 

35. člen 

(1) Delodajalec mora zagotoviti, da je pri mešani razsvetljavi v delovnih prostorih umetna za 

en razred višja od naravne. 

(2) Delodajalec mora zagotoviti, da je pri mešani razsvetljavi v delovnih prostorih smer upada 

umetne svetlobe s smeri upada naravne. 

(3) Delodajalec mora zagotoviti, da pri mešani razsvetljavi predmeti v delovnih prostorih niso 

osvetljeni z različnih strani s svetlobo različnih barv. Barvna temperatura umetne razsvetljave 

mora biti čimbolj prilagojena barvni temperaturi naravne. 

č) razsvetljava pomožnih prostorov 
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36. člen 

Delodajalec mora zagotoviti, da so prostori za odmor, sobe za dežurstvo, sanitarni prostori in 

prostori za prvo pomoč urejeni tako, da imajo: 

a) okna za naravno osvetlitev; 

b) umetno razsvetljavo v skladu s standardi. 

2.9 SLABOVIDNOST 

 

KAJ JE SLABOVIDNOST? 

Slabovidnost je okvara vida,  pri kateri očala ali kontaktne leče ne zadostujejo za normalno 

branje ali opravljanje vsakodnevnih opravil. Centralna in/ali periferna vidna ostrina sta lahko 

okvarjeni ali zmanjšani. Vidne funkcije se z operacijo ne da izboljšati, kljub temu pa nekaj še 

vidite. S pomočjo pripomočkov za vid lahko lažje ohranite svojo samostojnost. 

 

2.9.1 KONTRAST 

 

 

Slika 9 Primer dobrega kontrasta 
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Učenci z motnjami  vida včasih težko najdejo predmet na svoji pisalni mizi. Da bi se izognili 

dolgemu iskanju, so na učenčevo mizo prilepili kontrasten samolepilni trak. 

Poudarjena fizična meja na mizi se je izkazala za zelo koristno pri učencih z motnjo vida v 

kombinaciji z drugimi motnjami. 

 

2.9.2 BARVE 
 

 

Slika 10 Uporaba krede na tabli 

Za dobro vidljivost mora biti šolska tabla zelo dobro očiščena. Pisanje na čisto tablo 

zagotavlja:  

 Boljši kontrast 

 Možnost ločevanja barv med seboj 

V levem primeru vidimo razliko med črno tablo – na desni strani – in zeleno tablo, ki se v 

učilnici pogosto uporabljata. 

 

Slika 11 Barve, ki so na tabli dobro vidne 

Učitelj naj uporablja rumeno, oranžno ali belo kredo. Barve pod kontrastno mejo 0.7 je težko 

videti. 
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2.9.3 PRILAGODITVE IN KONTRAST 

 

 

Slika 12 Prilagojen delovni list 

Učenci z motnjo vida potrebujejo povečano (včasih tudi odebeljeno) besedilo. Pri tem 

izpustimo nebistvene informacije, da se izognemo prenatrpanosti in nepreglednosti besedila 

zaradi premajhnih razmikov. 
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3. RAZISKOVALNO DELO 

 
Na naši šoli sva tudi preverila, ali osvetljenost in barvni spekter naših učilnic ustrezata 

zakonodaji. Pri tem sva uporabila naslednje Vernierjeve izdelke: Vernier labquest, 

spektrometer, light sensor in program Logger pro 3. Odločila sva se, da meritve izvedeva 

samo v prisotnosti umetnih svetil, saj na njih najina raziskovalna naloga temelji. Meritve sva 

izvedla v učilnicah, kjer poteka pouk gimnazijcev (optične delavnice, kabinete in ostale 

učilnice sva izpustila). V vsaki učilnici sva izvedla pet meritev osvetljenosti v višini miz (na 

vsaki mizi v učilnici, ki je najbližje kotu, ter na mizi sredine učilnice) ter eno meritev 

barvnega spektra (na sredini učilnice). Vse meritve sva dvakrat ponovila, rezultate meritev v 

vsaki učilnici sva tudi grafično prikazala. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 58 
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Slika 14 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 59 

Slika 15 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 60 
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Slika 16 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 61 

Slika 17 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 64a 
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Slika 18 Osvetljenost in barvni spekter učilnice 64b 

Slika 19 Osvetljenost in barvni spekter učilnice tujega jezika 
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Slika 20 Osvetljenost in barvni spekter učilnice slovenščine 

Slika 21 Osvetljenost in barvni spekter čitalnice 
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4. ZAKLJUČEK 
 

Med raziskovalno nalogo sva spoznala slovensko in evropsko zakonodajo o delovnih 

prostorih ter njihovo osvetlitev. Spoznala sva tudi pojem slabovidnost ter nujne prilagoditve 

za slabovidne. Spoznala sva mnogo novih pojmov o svetlobi ter razlike med svetilnostjo, 

osvetljenostjo in svetlobnim tokom, glede naših učilnic pa sva ugotovila, da so skoraj vse 

učilnice presvetle, (povprečje je 536 lx, zakonodaja pa določa med  300 in 350 lx),  

priporočljiv barvni spekter – (spekter naravne svetlobe, ki je višji pri valovni dolžini 555 nm) 

– pa je bil izmerjen le v dveh od devetih učilnic. Takšne  rezultate sva dobila zaradi 

fluorescentnih sijalk, ki osvetljujejo vse naše učilnice, alternativna rešitev tega problema pa je 

večja uporaba naravne svetlobe, dolgoročna pa tudi zamenjava svetil z LED- diodami, ki 

sevajo toplo belo svetlobo (njihov barvni spekter je zelo blizu spektru naravne svetlobe). 

Meniva, da sva se skozi najino raziskovalno nalogo naučila precej o svetlobi,osvetljenosti 

prostorov in o vplivu svetlobe na slabovidne. 

 

Da vas opomniva. Najine hipoteze so bile naslednje: 

 večina učilnic je dovolj osvetljenih (pomembna je lega učilnice in vremena oz. 

naravne svetlobe) 

 barvni spekter  pod standardi 

 učilnice so prilagojene slabovidnim dijakom 

 

Kot sva že omenila, so naju rezultati nekoliko presenetili, zato so bile tudi nekatere hipoteze 

napačne. 

Začnimo s prvo. Prvo hipotezo ovrževa. Z najino raziskovalno nalogo sva ugotovila da je 

večina naših učilnic prosvetljenih in presega vrednost 300 do 350 lx. Ugotovila sva tudi, da so 

naše učilnice neenakomerno osvetljene zaradi razporeditve luči. V raziskovalnem delu sva 

ugotovila, da je najbolje osvetljena učilnica 64 b, najslabše pa učilnica slovenščine. Najmanj 

enakomerno je svetloba porazdeljena v učilnici tujega jezika, najbolj enakomerno pa v 

učilnici 61. Učilnice 58, 60, 61 in tuj jezik  so najbolje osvetljene na sredini učilnice. Učilnice 

59, slovenščina in 64a so najbolj osvetljene pri tabli, čitalnica pa pri oknih. 

 

Mislim, da lahko na drugo hipotezo odgovorimo pritrdilno, saj si na podlagi meritev upava 

trditi, da je barvni spekter pod standardi. Standard barvnega spektra je 550 nm, kar je enako 

naravni sončni svetlobi. Naše učilnice imajo fluorescenčne sijalke,  ki sevajo neprimeren 

spekter svetlobe. 

Najboljši barvni spekter je v učilnicah 64b in 58, pri vseh ostalih pa barvni spekter ni najbolj 

primeren. V teh učilnicah sva zaznala povečano infrardečo svetlobo. 

 

Meniva, da je na naši šoli zelo dobro poskrbljeno za slabovidne dijake. V vseh učilnica 

uporabljamo temne odtenke tabel in svetlejše krede, pisala. Mize so posamične in ločene, tako 

da ima dijak pregled nad svojim delovnim mestom. Slabovidni učenci dobijo delovne liste z 

večjim in  odebeljenim tiskom. 

Kot pomanjkljivost  bi izpostavila tudi lego naših učilnic in ležijo na osojni strani. Dodala bi 

tudi, da sva pri meritvah prižgala vse luči, med poukom pa so prižgane le nekatere. 
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