
  PSIHOLOGIJA       
 

 SSOOOOČČAANNJJEE  ZZ  DDUUŠŠEEVVNNIIMMII  OOBBRREEMMEENNIITTVVAAMMII  
OSEBNOSTNA ČVRSTOST: je lastnost od katere je odvisno, koliko stresa lahko oseba prenese brez      

negativnih posledic v stresnih situacijah.  

 

 

 

 

 

 

KONSTRUKTIVNO PREMAGOVANJE OVIR (frustracije, konflikti) 

Težavo dolgoročno rešimo, da dobimo tisto kar potrebujemo, ne da bi pri tem ovirali druge pri zadovoljevanju 

njihovih potreb. V ta namen zbiramo informacije, razmislimo o vzrokih, posledicah, načrtujemo, ter se trudimo. 

1.) OVIRO PREMOSTIMO – napnemo vse svoje sile in s povečano dejavnostjo oviro odstranimo. 

2.) PREUSMERITEV K DRUGEMU ENAKOVREDNEMU CILJU  

3.) ODLOŢITEV CILJA ZA KASNEJŠI ČAS - študij 

4.) SUBLIMACIJA – družbeno nesprejemljive težnje izrazimo na družbeno sprejemljiv način 

NEKONSTRUKTIVNO PREMAGOVANJE OVIR 
Težave ne rešimo dolgoročno, prinese nam le trenutno olajšanje, ker se ukvarjamo s svojimi čustvi, potrebe 

dokončno ne zadovoljimo, zato se ta vedno znova ponavlja, ostajamo nezadovoljni. 

1.) BEG PRED OVIRO – izogibanje neprijetni situaciji 

2.) AGRESIVNO VEDENJE – s tem lahko oviro sicer odstranimo, vendar pri tem oviramo druge zato lahko 

zabredemo v težave, s tem le sprostimo napetost.  

3.) REGRESIJA – nazadovanje na tisto obliko vedenja, ki je značilna za nižjo razvojno stopnjo, na način ki je 

bil nekoč uspešen (npr. cmeravost, jok, trma, kričanje, beg..)  

4.) PREHITRA VDAJA  

5.) UTIŠANJE NEPRIJETNIH ČUSTEV – s drogami, hrano…  

 

MMOOTTIIVVAACCIIJJAA  IINN  UUČČEENNJJEE  
UČNA MOTIVACIJA so tisti dejavniki, ki spodbujajo in usmerjajo učenje ter določajo njegovo trajanje, 

kakovost  in intenzivnost.  

 

 

 

 

 

 

Obe motivaciji, tako notranja in zunanja se med sabo prepletata in dopolnjujeta. Obe spodbujata učenje, le da je 

notranja motivacija trajnejša, v njej uživamo, se veliko naučimo, si lažje zapomnimo, postajamo ustvarjalni, pri 

zunanji motivaciji pa morajo biti nagrade (ali kazni) vedno pogostejše, da je še učinkovita.                                                                         

PREPLETANJE: težko ju je razlikovati: velikokrat potrebujemo spodbude in nagrade za učenje nekega predmeta, 

sčasoma pa nas začne zanimati sama snov in se učimo iz radovednosti.  

STORILNOSTNA MOTIVACIJA = ţelja, težnja po obvladovanju težkih, zahtevnih dejavnosti, pri kateri se 

učinek meri, uspeh pa ni vnaprej zagotovljen; je pričakovanje, da bomo v tem našli zadovoljstvo.  

Je razmeroma trajna osebnostna lastnost, ki se razvije v otroštvu, približno med 3. In 8. letom 

Ljudje z visoko storilnostno motivacijo si prizadevajo za odličnost, se ženejo za visokimi dosežki, tudi če jih 

nihče ne nadzira in brez kakršnih koli zunanjih spodbud. Iščejo situacije v katerih se lahko dokažejo, da so uspešni 

(ti dosežki se merijo), privlačijo jih zahtevne dejavnosti pri katerih se morajo zelo potruditi. Izogibajo se prelahkim 

nalogam in tako težkim, za katere ocenijo, da nikakor ne bi mogli uspeti. Nasploh so v življenju uspešnejši. Ljudje 

z nizko storilnostjo motivacijo se ne ženejo za uspehi, dejavnosti se lotijo le pod zunanjim pritiskom. 

Zahtevnejših nalog se ne lotevajo, če pa že pa s strahom, odporom in obotavljanjem. 

 

 

  del motivacije, čustva, občutenje in zaznavanje 

Ljudje z visoko osebnostno čvrstostjo vzamejo 

probleme  za izziv in priložnost za razvoj ter osebnostno 

rast, se angaţirano in predano osredotočijo na izpolnitev 

dejavnosti, ki jih pripelje do cilja, imajo občutek notranjega 

nadzora nad svojim življenjem, dobro prenašajo stres.  

Ljudje z nizko osebnostno čvrstostjo vidijo 

probleme kot grožnjo, so neangaţirani, stvari prepuščajo 

naključju,  zunanji nadzor nad situacijo, mislijo, da nimajo 

vpliva in nadzora nad življenjem, zelo slabo prenašajo stres 

(že manjše obremenitve jih hudo prizadenejo), ČUSTVA 

Agresija → BOKS 

Cilj notranje motivacije je učenje, vir podkrepitve 

pa v učencu samem. Učimo se zato, da bi razvili 

svoje sposobnosti, ker nas zanima, želimo razviti 

svoje sposobnosti, ker nam znanje predstavlja neko 

vrednoto. Znanje nam pomeni nagrado.  

Cilji zunanje motivacije so zunanji (ocene, 

nagrade, denar, zmage na tekmovanjih..), vir 

podkrepitve so v drugih ljudeh. Učimo se zato, da bi 

ustregli svojim staršem, prijateljem, se dokazali pred 

učitelji ali sošolci.  



 
 

Ljudje se razlikujemo glede na to ali nas za dosežki žene ţelja po uspehu ali strah pred neuspehom.   
Največkrat sta to obe sestavini skupaj, le da sta v drugačnih razmerjih. Pri nekaterih deluje tudi strah pred 

uspehom (npr. »piflarji«) 

 

FRUSTRACIJSKA TOLERANCA = osebnostna lastnost, ki se kaže v odpornosti proti neuspehu. Ljudje z visoko 

f. toleranco lažje prenašajo in se spopadajo z ovirami, se ne vznemirijo preveč. Ljudje z nizko f. toleranco pa se 

na vsako oviro odzovejo s potrtostjo, nasiljem, žalostjo in malodušnostjo.  

 

RAVEN ASPIRACIJE = raven, ki jo želimo doseči v določeni dejavnosti (kako visoko si zastavljamo cilje). Od 

ravni aspiracije je odvisno kako visoko si postavljamo cilje. Od tega je odvisna tudi opredelitev uspeha.  

Cilje si postavljamo glede na:  

 naše prejšnje uspehe ali neuspehe 

  osebnostne značilnosti (pretirano negotovi, anksiozni ljudje postavljajo svoje aspiracije dosti 

prenizko, nekateri previsoko → pri obojih lahko pride do prizadetega občutka lastne vrednosti) 

 Vrednote (mladostniki cenijo tisto, kar spoštujejo njihovi prijatelji; socialno ekonomski status) 

Zelo pomembno je, da si predstavljamo svoje cilje in verjamemo, da jih lahko dosežemo.  

 

OOBBRRAAMMBBNNII  MMEEHHAANNIIZZMMII  
Obrambni mehanizmi so poseben način soočanja z duševnimi obremenitvami. Sprožijo se v situacijah ko je 

ogroženo človekovo samospoštovanje; ko bi se človek moral soočiti z neko svojo nesposobnostjo ali lastnostjo, ki 

mu vzbuja sram ali občutke krivde. Če bi si to neprijetno resnico o sebi priznal, jo sprejel takšno kakršna je, bi 

lahko to negativno vplivalo na njegovo samopodobo. Obrambni mehanizmi niso trajne ali učinkovite rešitve, so 

prej zatiskanje oči pred resničnimi problemi. Uporabljamo jih nezavedno, avtomatično.  

1.) POTLAČEVANJE ALI REPRESIJA = osnovni obrambni mehanizem; vsebine, ki se nam zdijo 

neprijetne in se nam je z njimi težko soočiti, potisnemo v ozadje in nanje navidezno pozabimo. 

2.) ZANIKANJE ALI NEGACIJA = vedemo se, kot da problem ali konflikt sploh ne obstaja. (*najprej je 

šok, potem negacija; npr. ko človek zve, da ima raka na pljučih) 

3.) PROJEKCIJA = znebimo se lastnih napak in slabosti tako da jih PROJECIRAMO  na druge ljudi  

4.) INTROJEKCIJA ALI IDENTIFIKACIJA = izboljšamo, si lastno samopodobo tako, da si prilastimo 

dobre lastnosti (za nas) drugih ljudi. Značilno je predvsem za mladostnike in je normalen razvojni pojav. 

Pretirana uporaba introjekcije zlasti pri že odraslem človeku, pa običajno kaže na pomanjkanje 

samozavesti in nezaupanja vase. (*slaba družba=kajenje, pitje alkohola) 

5.) RACIONALIZACIJA = namesto, da bi navedli pravi razlog lastnih pomanjkljivosti in neuspehov, 

poiščemo takšnega ki je videti razumnejši in s tem na videz odpravimo našo napako. (*dobiš 1 → »učitelj 

me ima na piki«) 

6.) PREMIK = negativna čustva, ki jih ne izrazimo osebi kateri so namenjena (ne upamo ali ne moremo 

(avtoriteta)); prenesemo na neko drugo osebo ali stvar, ki si tega ne zasluži. (*mamo v službi razjezi šef, 

znese se pa nad nami zaradi neke banalne stvari)  

7.) KOMPENZACIJA = če se nekje čutimo šibke, poskušamo primanjkljaj kompenzirati (nadomestiti) tako, 

da se izkažemo na nekem drugem področju. (*ženska nezadovoljna s svojim družinskim življenjem začne 

vlagati vso svojo energijo v poklicno kariero) 

8.) NADKOMPENZACIJA = nek primanjkljaj z lastnim delom, voljo in vztrajnostjo opravimo ter se 

uveljavimo in razvijemo na prav tem šibkem področju.  

9.) *REAKCIJSKA FORMACIJA; neko čustvo , ki je za nas neugodno potisnemo v nezavedni del duševnosti, ga tam 

obrnemo v njegovo obratno čustvo (ljubezen v sovraštvo) 

   SSTTRREESS    
Vzorec fizioloških, čustvenih, spoznavnih (miselnih, kognitivnih) in vedenjskih odgovorov organizma na 

draţljaje, ki zmotijo človekovo notranje ravnovesje.  

Dražljaje, ki povzročajo stres imenujemo stresorji. Stresorji so vsi pojavi, ki jih doživljamo kot grožnjo ali izziv in 

zato telesno ali duševno obremenjujejo našo osebnost.  

Pozitiven stres Negativen stres 

Stres, ki nas spodbudi da nekaj delamo, prvi zmenek Pod pritiskom, v šoli, natrpan urnik,neorganiziranost, 

fiziološke spremembe 

 

Uspeh pripišejo notranjim dejavnikom 

(lastne sposobnosti), neuspeh jih ne 

potre (smola), na uspeh so zelo 

ponosni, dvigne se jim nivo aspiracije 

Uspeh pripišejo zunanjim dejavnikom 

(npr. lahke naloge), neuspeh je dodatno 

potrdilo za lastno nesposobnost.  

Pozitivna 

obrambna 

mehanizma 



 
 

      STRESORJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNI PRILAGODITVENI PROGRAM  
1.) FAZA ALARMA=zavemo se stresorja, postanemo 

zaskrbljeni in vznemirjeni. Prva reakcija je šok in 

pride do krajšega upada delovanja. Proti-šok pa 

povzroči energetske zaloge, da smo pripravljeni 

na akcijo (da bi obvladovali stresorje) 

2.) FAZA ODPORA =  spoprijemamo se s stresorjem. 

3.) FAZA IZČRPANOSTI = porušeno ravnovesje.     

→ Opozarjajo nas različni znaki (telesni, duševni in 

vedenjski):  kronična utrujenost,pomanjkanje energije, glavoboli, slaba 

koncentracija, prebavne težave, napetost, razdražljivost, težave s pomnenjem, prenagljene reakcije, 

nenadzorovani čustveni odzivi, slabši odnosi doma in v družbi, ki vodijo v socialno izolacijo 

*PSIHOSOMATSKA OBOLENJA = bolezni ki so vidne na telesu, a vzrok je v psihi (migrene, infarkt, astma, alergije..). Ali 

se bo pri nekom razvila telesna motnja kot posledica stresa in katera, je odvisno od genske zasnove). 

 

DUŠEVNA KRIZA = dalj časa trajajoče porušeno duševno ravnovesje zaradi razmeroma hude duševne ali 

osebnostne stiske; ko nam dogodki preprečujejo izpolnjevanje pomembnih življenjskih ciljev (nepričakovane velike 

življenjske spremembe: smrt bližnjih, ločitev, izguba službe, nesreča ,bolezen)  

RAZVOJNE KRIZE si v življenju oziroma razvoju osebnosti sledijo v zakonitem zaporedju; so prehodne in jih po 

navadi premagamo brez večjih težav, lahko traja več let, tudi več deset let.  

Adolescenca= mladostništvo → srednja leta → upokojitev → starost 

→ Kriza je sicer težko obdobje, a je navadno pozitivna, ker iz nje pridemo močnejši, iz nje se marsikaj naučimo; 

kako pa jo doživljamo je odvisno od odnosa, truda, zmožnosti. 

 

ČČUUSSTTVVAA  aallii    EEMMOOCCIIJJEE  
ČUSTVA = so duševni procesi in stanja, ki izražajo človekov vrednostni odnos do zunanjega sveta ali sebe.  

Vsako čustvo ima svoj objekt, ki ga povzroči in/ali h kateremu leži. Čustvo torej nastane takrat, ko je nek objekt za 

nas posebej pomemben, ko gre za stvari, ki se nas osebno zadevajo. *ljudje nismo jezni kar tako, ampak smo jezni 

zaradi nečesa ali na koga; *objektivno nevtralni predmeti = zapestnica, ki ti jo kupi ljubljena oseba ♥ (navezanost) 

FUNKCIJE ČUSTEV:  Čustva imajo prilagoditveno funkcijo, omogočajo nam prilagajanje na nove okoliščine. 

 
 MOTIVACIJSKA FUNKCIJA  

Motiviranje k določenim ciljem. 

Čustva delujejo kot motivi, nas 

spodbujajo oz. usmerjajo k 

tistemu, kar sproža v nas 

pozitivna čustva, in stran od 

tistega, kar sproža negativna 

čustva. Omogočajo nam 

doseganje želenih ciljev, npr. 

veselje  in ponos ob uspehu nas 

spodbudita k nadaljnjemu 

treniranju te sposobnosti ali 

spretnosti. 

AKTIVACIJSKA FUNKCIJA 

Aktiviranje organizma. To 

funkcijo ima predvsem čustvo 

strahu, pa tudi jeze. Strah služi 

prepoznavi nevarnosti, 

fiziološke spremembe 

(aktivacija organizma) pa 

pripravi na boj ali beg.  Če nas 

ponoči kdo napade in skuša 

oropati, bomo zaradi fizioloških 

sprememb maksimalno porabili 

zaloge energije in se zato hitreje 

zbežali. 

 

KOMUNIKACIJSKA FUNKCIJA 

Sporočanje notranjih stanj ali 

prilagoditev socialnim 

situacijam.  S čustvenimi izrazi 

drugim pošiljamo informacije o 

svojem notranjem stanju, na 

osnovi katerih potem drugi 

uravnavajo svoje vedenje do 

nas. + Svoje vedenje 

prilagodimo glede na vedenje, 

mimiko obraza drugih ljudi.     

(če se nekdo joče – se vedemo v 

skladu s tem)  

 

IZ OKOLJA 
(hrup, temperatura, 

naravne nesreče) 

DELOVNO MESTO 
(šola, preobremenjenost, 

kratki roki,preveč dela, tudi 
premalo dela → dolgčas) 

NENADNE 
SPREMEMBE 

(smrt, ločitev, rojstvo..) 

VSAKODNEVNE SKRBI 
(kaos, naglica, čakanje v vrstah) 

EUSTRES = ravno pravšnji pozitiven stres, 

naše sposobnosti so večje od zahtevnosti, nas 

spodbudi 

DISTRES =negativen stres, ko imamo 

občutek, da so naše sposobnosti nižje od 

zahtevnosti, doživljamo ga kot stisko (prinaša 

negativne posledice) 

Glede na trajanje: 

KRATKOTRAJNI: pojavlja se vedno znova , 

ne moremo se spočiti (npr. budilka..) → večje 

posledice (telo+psiha) 

DOLGOTRAJNI: en večji stresni dogodek 

Stres ni tako 
dolgotrajen 
kot duševna 

kriza 

delujejo kot motivacijski dejavnik, spodbujajo in usmerjajo vedenje, sporočajo o stanju potreb.  



 
 

KOMPONENTE ČUSTEV: 

1.) AKTIVACIJSKA KOMPONENTA (pomirjajoča/vzburjajoča čustva) 

2.) JAKOSTNA KOMPONENTA (močna/šibka čustva) 

3.) VREDNOSTNA KOMPONENTA (pozitivna/negativna čustva)  

 

ČUSTVA GLEDE NA TRAJANJE IN GLOBINO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      DELITEV ČUSTEV 

 

 
 

VESELJE  ŽALOST 

JEZA       STRAH 
 

Ameriški psiholog Plutchik pa je razdelil čustva na enostavna in kompleksna (sestavljena)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enostavna čustva se razvijejo prej v življenju (v 1. letu), so čisti duševni procesi, in enaki za vse ljudi (univerzalni.)  

Kompleksna čustva se pa razvijejo kasneje (po 1. letu), niso univerzalna, odvisna od kulturnih vplivov in družbe. 

RAZVOJ ČUSTEV:                                                                                                                   
Človek se rodi s potencialom, da razvije čustva. V zvezi s tem, ali so enostavna čustva vrojena ali se razvijejo pod 

vplivom okolja, ni enoznačnih ugotovitev. Kako močno bo človek doživljal in izražal čustva, je delno odvisno od 

vrojene stopnje občutljivosti in odzivnosti (temperament), delno pa od učenja in izkušenj.                                       
Pri novorojenčku opazimo:                                                                                                                       
-ugodje, ko ima zadovoljene biološke potrebe (hrana, stimulacija)                                                                       
-neugodje, ko so te potrebe frustrirane ali ob bolezni oz. bolečini                                                               
Postopoma se iz prvotnih prijetnih stanj razvijejo prijetna čustva, iz neprijetnih neprijetna, v prvi polovici prvega 

leta enostavna, nato kompleksna                                                                                                                              

IZRAŢANJE IN PREPOZNAVANJE ČUSTEV = najpomembnejši del nebesedne komunikacije  

 

 

 

ČUSTVO RAZPOLOŢENJE AFEKT 

veselje  zadovoljstvo evforija 

žalost potrtost obup 

strah tesnobnost panika 

jeza nezadovoljstvo bes 

AFEKT 
močno, kratkotrajno čustveno stanje, ki se razvije v 

trenutku in jih spremljajo izrazite telesne spremembe 

(bes, panika, evforija…). Usmerjeno je na določen 

objekt. Ne pojavlja se pogosto, ampak lahko zmanjša 

kritičnost in razsodnost mišljenja in ravnanja. 

RAZPOLOŽENJA 
so šibka in dolgotrajna čustvena stanja, ki imajo 

kljub manjši intenzivnosti velik vpliv na obnašanje. 

Imajo dosti večji vpliv na nas kot afekti in so 

neusmerjena. Trajajo lahko od nekaj ur do nekaj 

dni, v patoloških primerih tudi nekaj mesecev 

(dobra volja, razdražljivost…). Ko smo dobre volje 

raje pomagamo, hitreje zaznavamo pozitivne 

informacije in obratno. 

Sestavljena čustva 
Enostavna čustva 

1. veselje/žalost 

2. strah/jeza 

3. pričakovanje/presenečenje 

4. sprejemanje/zavračanje (gnus) 

 

Ostala čustva, ki so sestavljena iz enostavnih čustev.  

DIADA (2 enostavni čustvi), TRIADA (3 enostavna 

čustva).                                                                                 

ljubezen, prijateljstvo = veselje + sprejemanje;                       

obžalovanje = žalost + gnus;                                                       

sram = strah + gnus 

 

 



 
 
UČENJE ČUSTEV 

→ z modelnim učenjem (posnemamo starše) 

→ s klasičnim pogojevanjem: naučimo se čustveno reagirati na nek nevtralni dražljaj (ki sam po sebi ne vzbuja 

teh čustev), ker se je dalj časa povezoval z dražljajem, ki pa vzbuja ta čustva (učb. str. 252 : eksperiment mali Albert)  

→ z instrumentalnim pogojevanjem: naučimo se tistih vedenj, ki so v okolju povzročila želeni učinek oz. prijetno 

posledico (nagrade, kazni, ignoriranje) 

  

ČUSTVENA ZRELOST zajema ustreznost, uravnavanje in raznolikost in kompleksnost čustvovanja. (učb. 185) 

Čustvena navezanost med otrokom in mamo je podlaga za pozitivno doživljanje samega sebe (prepričanje, da 

smo vredni ljubezni). Na razvoj čustev vpliva: 

 Čustvena (ne)zrelost staršev (pretirano omejevanje) 

 Način, kako se starši odzivajo na čustva otroka (jok) 

 Odnos med staršema 

 Vzgojni stili (npr. avtoritarni, demokratični) 

 

 

 

 

ČUSTVENA DEPRIVACIJA Kaj se zgodi, če otrok v obdobju odraščanja nima dovolj čustvenih spodbud in 

stikov, dokazujejo opazovanja otrok v pogojih čustvene deprivacije in Harlowovi eksperimenti z opicami (1959). 

Zelo hude motnje na čustveno-socialnem področju lahko povzroči pomanjkanje čustvenih spodbud in stikov, npr. 

pri otrocih brez staršev in brez ustreznega nadomestila zanje. Čustvena deprivacija je zlasti nevarna v prvih 3 letih.  

 

EKSPERIMENT: Ameriški psihoanalitik Spitz je že v 50. letih proučeval odnos med materjo in otrokom. Opazoval je razvoj 

otrok, ki so bili ob rojstvu ločeni od mater in bili vzgajani v domovih. V celem prvem letu življenja so imeli le minimalne stike z 

okoljem. Igrač niso imeli, zaposlovali so se le sami s seboj. Po 1-2 mesecih so postali neobičajno vznemirjeni in jokavi, začeli 

izgubljati apetit in težo. V 3. mesecu so se pojavili znaki progresivne (napredujoče) depresivnosti: zavračanje stikov, negibno 

ležanje, nespečnost, “okameneli” izraz obraza, motorična upočasnjenost. Po pol leta se je razvil sindrom hospitalizma: skrajna 

motorična in psihična zavrtost, upočasnjen razvoj govora, hud upad telesne odpornosti, tako da so že sicer nedolžne infekcije ali 

poškodbe vodile do hudih komplikacij ali celo smrti.  (Diagnoza 'hospitalizem' se je uporabljala pred 2. svetovno vojno.) 

 

Fiziološko vzburjenje in čustva (učb. 179) 

 Doživljanje čustev spremlja fiziološko vzburjenje - eden temeljnih procesov preživetja (v evoluciji) 

 Ob soočanju z nevarnostmi, občutku ogroženosti → fiziološka alarmna reakcija »boj ali beg«, simpatični del 

AŽS, TELESNE SPREMEMBE: Pospešeno bitje srca, dihanje, povečano znojenje, razširjene zenice 

 Pri sodobnem človeku so te telesne spremembe pogosto nefunkcionalne (vsakdanje situacije: šef nam zagrozi 

z odpovedjo – »boj ali beg« je popolnoma nepotreben) 

 Da lahko zmanjšamo povečano vzburjenost – različne tehnike sproščanja – meditacija, joga, avtogeni trening 

 MERJENJE VZBURJENOSTI: merimo spremembe v srčnem utripu, krvnem pritisku, hitrosti in globini dihanja, 

strukturi možganskih valov → naprava: poligraf; laično detektor laži 

 

 

*POSAMEZNA ČUSTVA:                                                                                                                                                

STRAH je čustvo v situaciji, za katero oceniš (subjektivno!) da te ogroža nekaj, kar je močnejše od tebe, ali tudi ko obstaja 

možnost, da boš nekaj pomembnega izgubil. Je pomembno čustvo, ker opozarja na nevarnost, zaradi česar se organizem 

pripravi na obrambo, na boj ali beg.                                                   

ŢALOST je vedno povezana z dokončno izgubo nečesa, kar ti je pomembno: ljubljene osebe, nečesa materialnega, zdravja, 

statusa, samospoštovanja, priložnosti... – neke vrednote.                                                                                                                                   

JEZO občutiš, ko oceniš, da nekdo/nekaj neupravičeno ogroža neko tvojo željo, pri čemer verjameš, da bi lahko vplival na 

situacijo. Torej je jeza povezana s tvojo težnjo po tem, da bi uredil svoje okolje v skladu s svojimi željami. Jeza je reakcija na 

frustracijo. Iz čustva jeze izvira agresivno vedenje.                                                                                                                                       

LJUBEZEN doživljamo v odnosu do ljudi, ki jih pozitivno vrednotimo, spoštujemo in ocenjujemo kot sestavni del našega 

intimnega sveta. 

ČUSTVENA ZRELOST 
Pozitivno doživljanje sebe in okolice, 

sposobnost navezati medčloveške 

odnose, ustrezno zaznavanje situacije, 

pestro ustvarjalno mišljenje, akademska 

uspešnost, obvladovanje stresa 

ČUSTVENA NEZRELOST 
Negativna samopodoba, težave v 

navezovanju stikov, pretirana uporaba 

obrambnih mehanizmov, nekonstruktivni 

načini spoprijemanja s frustracijami, so 

manj uspešnejši v življenju 



 
 

OOBBČČUUTTEENNJJEE  IINN  ZZAAZZNNAAVVAANNJJEE      

 

1.) OBČUTENJE ali SENZORIKA 

DRAŢLJAJI =različni energetski procesi, ki iz okolja vplivajo na nas, ter nam dajejo informacije iz okolja.   

Funkcije: Omogočajo orientacijo v okolju, ustrezno reagiranje ter izogibanje nesrečam in nevarnostim. Lahko so 

svetlobni (vid), mehanski (sluh, tip, pritisk, bolečina), kemični (vonj, okus) ali toplotni (hladno-toplo). 

ORGANSKI OBČUTKI=občutki znotraj organizma, fiziološki procesi v telesu (krvni pritisk, lakota, žeja, bolečina) 

SENZORNA DEPRIVACIJA= eksperimenti (odvzem dražljajev), posledice: občutljivost organov se poveča, 

zmotne zaznave (halucinacije), težave s pozornostjo, nervoznost, zmedenost, dezorientiranost v času in prostoru. 

RECEPTORJI ALI ČUTILNE CELICE: specializirani nevroni, ki v čutnih organih pretvoriji energijo dražljajev v 

električne impulze in tako se porodi občutek.  

 

2.) ZAZNAVANJE ali PERCEPCIJA 
 Dražljaj deluje na naše čutnice, postanemo pozorni, nastane občutek v možganih, te občutke organiziramo in jih 

prepoznamo kot celoto → pride do ZAZNAVE. Brez zaznav bi bil svet zmešnjava barv, oblik, zvokov.  

 

 
 

Fiziološki vidik nastanka občutka in zaznave: Draţljaji (iz okolja ali iz notranjosti) zadenejo ob čutni 

organ (v njih nastane živčno vzburjenje - koža, oči, nos, ušesa…) v katerem so čutnice, ki jih dražljaji vzburijo. 

Vzburjenje se iz čutnic prenese po senzornih živčnih vlaknih do senzornih živčnih središč v moţganski skorji. V 

primarnih senzornih središčih nastanejo občutki, v asociacijskih središčih pa zaznave. Najprej je vedno občutek, 

ter šele po tem zaznava. 

*NECKERJEVA KOCKA= občutek je vedno isti, zaznave so drugačne (zaradi procesov v možganih) 

*RAZLIČNA PODROČJA ZA OBČUTKE IN ZAZNAVE V MOŽGANIH, vizualna agnozija 

 

ČUTNI PRAGI = odnosi med dražljajem in občutkom 

Absolutni prag občutka: najmanjša intenzivnost dražljaja, ki jo lahko občutimo. Za večino občutkov so         

absolutni pragi nizki, kar nam omogoča občutenje večine pomembnih dražljajev, 

tako se lažje prilagajamo okolju. APO je v obratnem sorazmerju z absolutno 

občutljivostjo. Najbolj občutljivi ljudje imajo najniţje čutne prage.  

Diferencialni prag občutka: je najmanjša razlika v intenzivnost dveh dražljajev, ki jo človek še zazna.  

                                               DPO je  odvisen od intenzivnosti osnovnega dražljaja. Čim intenzivnejši je osnovni  

                                               dražljaj, tem večja mora biti razlika med njim in drugim dražljajem, da bi jo občutili.   

Terminalni prag občutka: je intenzivnost dražljaja, po kateri občutek ne narašča več, čeprav se intenzivnost 

                                               dražljaja še vedno stopnjuje, to pomeni da je občutljivost človeka omejena. Vrednost 

                                               TPO ni mogoče eksperimentalno izmeriti. (mučenje) 

Senzorna ali čutna adaptacija: je sprememba občutljivosti čutnega organa zaradi podaljšane izpostavljenosti  

                                               delovanju dražljajev, zmajša se občutljivost čutnic (topla/hladna voda ,tema, hrup).   

                                              Najhitreje se adaptirata občutek vonja in občutek tipa.  

ZMOTNE ZAZNAVE =ne ujemajo se s stvarnostjo 

 

 

 

 

 

DRAŽLJAJ 

POZORNOST OBČUTKI ORGANIZACIJA 

OBČUTKOV 

PREPOZNAVA 
 CELOTE 

 

CELOTE  
 

 
 

Zaznava je organizacija 
Posameznih občutkov v 

celoto in pripis pomena tej 

celoti 

Občutenje in zaznavanje omogočata povezavo med živim bitjem in njegovim okoljem.                           

OBČUTENJE je proces sprejemanja dražljajev iz okolja ter njihova pretvorba v živčno 

vzburjenje, ZAZNAVANJE pa proces organizacije in interpretacije občutkov oziroma 

proces organizacije in interpretacije informacij, ki jih sprejmemo s čutili. 

HALUCINACIJE: (tipne, vidne, slušne, okušalne) 

Senzorna doživetja, ki nastanejo zaradi nenormalnih 

procesov v CŽS,  ni realnega dražljaja, vendar 

zaznava obstaja. Vzroki so lahko razne duševne 

bolezni, droge, pomanjkanje spanja, hrane.  

ILUZIJE: Za iluzije so potrebni neki realni 

dražljaji, ki jih potem ta oseba napačno interpretira. 

Iluzije so lahko geometrične (med zaznavanjem 

površin, likov, kotov), individualne ali univerzalne. 



 
 

Zaznavanje ima dve pomembni funkciji: zaznavno organizacijo in prepoznavanje oziroma identifikacijo 

zaznanega. Človek se skuša znajti oziroma orientirati v tej zmejšnjavi, skuša najti najbolj enostavno rešitev,  

Gestalt (likovna) psihologija,začetek 20. stoletja: neurejene delce realnosti sestavljamo tako, da dobijo skupne 

značilnosti → zaznamo jih kot celoto. Gestalt psihologi so poudarjali, da je zaznavna celota različna od vsote 

njenih delov. Zaznava enega dela objekta je namreč odvisna od zaznave drugih delov. 

 

NAČELA ORGANIZACIJE ZAZNAV: kako združimo posamezne dražljaje v zaznave objektov. Temelj 

organizacije zaznav je zakon dobre oblike ali zakon enostavnosti, po katerem dražljaje vedno grupiramo ali 

združujemo tako, da dobijo najbolj enostavno in stabilno obliko. 

 NAČELO LIKA IN PODLAGE: najpreprostejša in primarna organizacija zaznav. Lik je tisti del čutnega 

                        polja, ki je v središču pozornosti, zdi se, da leži pred podlago. Podlaga bolj difuzna,  

                        nedoločena. Ne dojemamo je jasno in razločno, leži za likom. 

                        Rubinova vaza, dvosmiselne slike (odvisno kam usmerimo pogled.)  

 NAČELO PODOBNOSTI:  Podobne dražljaje združimo v celoto, na primer podobne like, barve, krepki in 

poševni tisk (poudarjanje), velike predmete, podobne oblike. Bolj so si dražljaji med seboj podobni, večja 

je težnja po združevanju. ABC123DEF zaznamo kot skupino števil obdano z dvema skupinama črk. 

 NAČELO BLIŢINE: Dražljaje, ki so blizu drug drugemu zaznamo kot celoto. Bližina je lahko prostorska ali 

časovna. Npr. vrstice, stolpci..  

 NAČELO ZAPRTOSTI: Elemente zaznavamo tako, da je celoten lik videti zaprt in popoln. Okrnjene 

dražljaje zaznavamo kot celoto, pri čemer manjkajoče dele dopolnimo ali pa se jih sploh ne zavedamo.  

 NAČELO STRNJENOSTI: Kot celoto zaznavamo dražljaje, ki si sledijo drug poleg drugega tako, da 

nadaljujejo začeto smer. 

 NAČELO GIBANJA: Skupaj zaznavamo elemente, ki se gibljejo ali menjavajo v isti smeri.  

 

UPORABA NAČEL ZAZNAVANJA: grafično oblikovanje (oglasi), psihologija potrošništva, arhitektura, 

psihoterapija (Gestalt), kognitivna psihologija (spomin, mišljenje, zaznavanje), kamuflaža v vojski. Pomen načel 

zaznavanja za preţivetje: odkrivanje nevarnih dražljajev in skrivanje (zaščita) pred njimi.  

REŠEVANJE PROBLEMOV: najprej problem izstopi kot lik, odkrivanje odnosov med elementi problema, pomen 

manjkajočih informacij, navodila (bližina, zaprtost, podobnost, preprostost).  

 

POZORNOST = usmerjenost zaznavnih procesov in osredotočenost na določen dražljaj ali del situacije.  

V delovanju organizma in vedenju prihaja do sprememb, ki pripomorejo k čim boljšemu zaznavanju dražljaja: telo je 

obrnjeno v smeri dražljaja, mišice so rahlo napete, oči sledijo dražljaju, usta so pripeta, gibov je manj. Draţljaji na katere 

je usmerjena pozornost, postanejo v zavesti jasno prisotni in to tem bolj, čim manj jih je. Preostalim dražljajem je dostop 

do zavesti preprečen oziroma otežene, kar imenujemo zaznavna inhibicija. Zaradi pozornosti, ki jo pritegne zanimiv 

pogovor s prijatelji, v trenutku pozabimo na lakoto ali zaspanost.  

Na našo pozornost vplivajo različni dejavniki: 

 Zunanji: kontrast dražljaja, intenzivnost dražljaja, spreminjanje dražljaja (npr. utripanje lučk), trajanje 

dražljaja, pogostost ponavljanja (reklame) → pasivna/spontana pozornost 

 Notranji: čustva (pri otrocih),motivi (kar nas zanima), znanje, potrebe → aktivna/hotena pozornost 

 

PREDSTAVE so mentalna obnova zaznanega. 

 Spominske predstave (posnetek nečesa, kar se nam je zgodilo) 

 Domišljijske predstave (ne temeljijo na realnosti, so kombinacije različnih informacij (knjige, internet)) 

 Eidetske predstave (osnove fotografskega spomina, izredno natančne, polne podrobnosti), pri otrocih, 

*eidetiki=ljudje, ki se vse naučijo na pamet, a tega ne razumejo 

 

Na zaznavanje poleg značilnosti dražljajev vplivajo tudi različni osebnostni, socialni in kulturni dejavniki. 

Naše zaznavanje je močno odvisno od naših pričakovanj, kaj bomo zaznali, od predhodnih izkušenj, motivacije, 

čustev, vrednot, osebnostnih lastnosti, stališč, navzočnosti drugih ljudi in kulturne pripadnosti.   

 

 ZAZNAVNA NARAVNANOST: oblikuje se na osnovi predhodnih izkušenj. Vpliva na to, kaj bomo 

zaznali ter na hitrosti zaznavanja določenega dražljaja. Hitreje zaznamo jok svojega otroka, besede v 

lastnem jeziku. Minturn in Bruner (1955): eksperiment: številke in črke.  

 MOTIVACIJA: Scafer in Murphy (1943):  nagrada/kazen, ljudje ki so lačni, ocenjujejo slike hrane svetlejše 

kot druge fotografije ki so jih gledali.  

 

Učbenik 
 str. 91  



 
 

 PREDHODNE IZKUŠNJE + ZNANJE: Bruner in Postman (1949): karte: črna srca, preučevanci so menili 

da so vijolična ali rjava (mešanice videnega in pričakovanega).  

 IZKUŠNJE + DEDNOST + OKOLJE: Gregory C. Wallace (1963): posamezniki, ki so bili slepi ob rojstvu, 

a so kasneje spregledali: videli so nekaj, a niso videli kaj vidijo (prepoznali so barve…)  

 ČUTNA DEPRIVACIJA PRI ŢIVALIH: Blackmore in Cooper (1970): vzrejala sta živali, ki so bile v čutno 

omejenem okolju (mačka v prostoru z navpičnimi črtami – prilagoditev: lažje je zaznavala navpične stvari, 

vodoravnih pa ne tako dobro)  

 ČUSTVA/AFEKTI: močna čustva običajno zmanjšajo obseg zaznavanja, lahko pa tudi vzrok za 

nastanek zmotnih zaznav. Zaradi strahu zaznamo vsak šum v stanovanju kot korake in podobno. Panika, 

depresija, žalovanje… 

 OSEBNOSTNE LASTNOSTI: Erikson (1951): agresivni ljudje v dvoumnih situacijah pogosteje zaznajo 

agresivnost od neagresivnih ljudi. 

 VREDNOTE/STALIŠČA: ljudje veliko pogosteje preberemo tiste besede, ki se ujemajo z našimi 

vrednotami, kot tiste, ki se ne. Npr. ljudje ki cenijo socialne vrednote so hitreje prepoznali besedi prijaznost in pomoč 

kot besedo logičnost.  Prej zaznavamo informacije ki potrjujejo naša stališča in vrednote.  

 KULTURNI DEJAVNIKI: med kulturami se pojavljajo razlike v konstantnosti zaznav in globinskem 

videnju. Antropolog C. Turnbull (1961): Pigmejci, afriška ljudstva (91) 

 NAVZOČNOST DRUGIH LJUDI (članstvo in procesi v skupini ASCH – 1952) : eksperiment 

avtonomnosti posameznika in podleganja skupinskemu pritisku (večina ljudi podredi svoje mnenje)  


