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POVZETEK 

Glas je osnovno sredstvo za komunikacijo. Pevci se tega še posebej poslužujejo, saj spadajo v 

skupino glasovno obremenjenih oseb. Tako obstaja velika verjetnost, da pri petju pride do 

prevelikega napora in obremenitve govornega aparata, kar lahko pripelje do hripavosti ali 

druge glasovne motnje. Napačne glasovne in govorne navade lahko vplivajo na kakovost 

glasu in posledično na razvoj neprimerne glasovne tehnike. Zato je skrb za glas ali glasovna 

higiena pri pevcih ključnega pomena. Pomeni način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj 

zmanjšuje obremenitev, hkrati pa pozitivno vpliva na celo telo.  

Teoretični del magistrskega dela zajema anatomijo in fiziologijo govornih organov ter 

patologijo glasu in govora. Poseben poudarek je na pojmih petje in dejavniki tveganja za 

nastanek glasovnih motenj pri pevcih. Opredeljena je tudi vloga logopeda, ki je poleg vloge 

foniatra in psihologa ključnega pomena pri zdravljenju glasovnih težav. Na koncu so zajeti 

napotki za pevce, kako ohraniti zdrav glas. 

Namen in cilj empirične raziskave je ugotoviti pogostost glasovnih težav med zborovskimi 

pevci, vpliv neprimernih govornih in prehranjevalnih navad na glas ter ugotavljanje 

poznavanja glasovne higiene. 

V empiričnem delu sem na vzorcu 71 pevcev dveh slovenskih zborov s pomočjo vprašalnika 

ugotavljala pogostost glasovnih težav in poznavanje glasovne higiene. 

Rezultati raziskave so pokazali, da je bilo v zadnjem letu 76 % pevcev hripavih. Več kot 

polovica jih je izven petja v zboru glasovno obremenjenih (doma, v službi). 61 % pevcev ob 

hripavosti glasovno počiva. Najslabše rezultate so dosegli na temo poznavanja vpliva 

prehrane in hormonov na glas. Ozaveščeni so o pomenu spanja in vplivu škodljivih razvad 

(kajenje, alkohol) na glas. Polovici pevcev ni poznan pojem glasovna higiena. Samo tretjina 

se je udeležila predavanj na temo nege glasu. Med pevskima zboroma ni razlik v poznavanju 

vpliva dejavnikov na glas. 

Pevec se mora zavedati svojih glasovnih, govornih in prehranjevalnih navad in ob 

obremenjenosti glasu pravilno ukrepati. Dejstvo je, da se v ospredje večinoma postavlja 

zdravljenje glasovnih težav, manj pa znanje o pomenu glasovnih obremenitev ter aktivnega 

preventivnega preprečevanja glasovnih motenj. Pri tem ima veliko vlogo zborovodja, ki bi 

pevcem moral podati znanje o skrbi za glas. Pri preprečevanju glasovnih motenj ima lahko 

pomembno vlogo tudi logoped z organizacijo strokovnih izobraževanj za pevce v zborih, da 

dobijo pravilne informacije s strani ustreznega strokovnjaka. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: glas, petje, glasovne motnje, dejavniki tveganja, skrb za glas 

 

 

 

  



  



ABSTRACT 

Voice is an essential means of communication. It is the singing voice that is particularly 

susceptible to voice damage and fatigue as singers belong to a group of occupations with a 

substantial vocal load. As such they face greater chance of inducing too much strain on their 

vocal apparatus, which can lead to hoarseness and other voice disorders. Not only can abusive 

vocal and speech habits affect the quality of voice, but they can also result in inappropriate 

vocal technique, which is why vocal hygiene, i.e. taking care of one's singing voice, is of 

utmost importance. What it takes is a lifestyle and behaviour that work in the best interest of 

one’s voice while, at the same time, improving their mental and physical well-being.  

The theoretical part of the present Master’s dissertation provides an overview of vocal 

anatomy and speech production physiology as well as speech pathology, while placing special 

emphasis on the risk factors that contribute to the development of voice disorders in singers. 

The thesis defines the role of a speech and language therapist, who – alongside a phoniatrician 

and a psychologist – is crucial in voice treatment. Last but not least, the study includes 

guidelines to improve vocal hygiene in singers, keeping their voice as healthy as possible.  

The purpose of the empirical study was to determine the frequency of voice problems among 

choral singers, the impact of abusive vocal and eating habits on their vocal function as well as 

their familiarity with the concept of vocal hygiene. 

Answering the background questionnaire on the frequency of their vocal problems and the 

knowledge of vocal hygiene, 71 members of two Slovenian choirs participated in the study. 

The results show that 76% of the participants have experienced hoarseness over the last year 

with more than half of them attributing their vocal problems to other sources, such as being 

exposed to vocal loading either at home or at work. In such case, 61% of the singers give their 

vocal folds a rest. By contrast, the participants know very little about how a poor diet and 

hormonal imbalance may be affecting their voice. Albeit aware of the benefits of a good 

night’s sleep and the harmfulness of smoking and drinking alcohol, half of them are not 

familiar with the concept of vocal hygiene, and only a third has attended the lectures on voice 

care. However, both choirs have equal distribution of knowledge on the risk factors that 

contribute to voice disorders. 

Needless to say, a singer needs to be aware of their vocal, speaking and eating habits so as to 

act accordingly in case of a vocal load. While voice therapy as the treatment of voice 

disorders seems all too popular, the knowledge of the harmful effects of vocal strain and its 

prevention is less so. With this in mind, it is not only on the part of a conductor to introduce 

the concept of voice care to choral singers, by organizing vocal hygiene workshops, a speech 

and language therapist could well play a key role in providing valuable information regarding 

voice disorders prevention. 

 

 

KEYWORDS: Voice, Singing, Voice Disorders, Risk Factors, Vocal Hygiene 
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1. UVOD 

Logopedija je široko področje, pa vendar me je skozi študij najbolj pritegnilo področje 

fiziologije in patologije glasu. Ker se tudi sama ukvarjam s petjem, me je predvsem zanimalo 

kako glas funkcionira, kakšne so razlike med govorom in petjem, zakaj sploh nastane 

hripavost ter kateri so dejavniki, ki negativno vplivajo na glas.  

Glas vsakega posameznika je popolnoma edinstven. Ne le zaradi dejanske oblike in velikosti 

glasilk, ampak tudi zaradi velikosti in oblike celega telesa, zlasti vokalnega traka in načina, 

kako posameznik tvori in oblikuje glas. Glasilke se lahko sprostijo, napnejo, spremenijo 

debelino, obliko in dolžino (Hočevar Boltežar, 2010). Glas je naša identiteta v zvoku, je 

sredstvo, s katerim komuniciramo, izražamo misli in občutke. Je instrument, s katerim 

pojemo, izražamo glasbene ideje. Dejstvo je, da svoj glas preprosto uporabljamo, ne da bi bili 

pozorni kako ga uporabljamo, zato nam lahko dan samoopazovanja veliko razkrije.  

Za dober glas je potreben zdrav vokalni aparat in ravnotežje med glasovnimi zmogljivostmi in 

glasovnimi obremenitvami (Hočevar Boltežar, 2010). Napačna glasovna tehnika, govorne 

navade ali celo zloraba glasu lahko privedejo do glasovne motnje. Simptomi, da glas ni zdrav, 

se kažejo s hripavostjo, hitro utrudljivostjo pri govoru, z občutkom tujka v grlu, s kašljem, z 

odhrkavanjem ter izgubo glasu. Glas je lahko obremenjen, tako negovorno kot govorno. 

S tem, kako pravilno uporabljati glas, se ukvarja glasovna higiena ali skrb za glas. Odpravlja 

negativne dejavnike in spodbuja optimalno okolje, da je glas lahkoten in kvaliteten 

(Schneider, Sataloff, 2007). Znanja o tem podaja logoped, ki pri posameznikih odpravlja 

neprimerne govorne navade ter svetuje glede uskladitve glasovnih zmogljivosti z glasovnimi 

obremenitvami.  

Osebe, ki glas uporabljajo vsakodnevno v svojem poklicu, so premalokrat pozorne nanj in se 

ne zavedajo, da lahko s svojim glasom poslušalce odbijejo ter da bi pri delu potrebovali zdrav 

in izrazit glas (Škarič, 1999). V Sloveniji so že bile opravljene raziskave pri poklicih, kjer so 

posamezniki glasovno obremenjeni (pedagoški delavci, duhovniki, zdravniki, prodajalci). Ker 

se tudi zborovski pevci srečujejo z veliko glasovno obremenitvijo in posledično glasovnimi 

težavami, se mi je zdel to dovolj velik razlog, da raziščem, na kakšni ravni je poznavanje nege 

glasu med njimi.  
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2. GLAS 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1994) sta prvi dve razlagi besede glás opredeljeni 

kot: 

1. zvok, ki ga dela človek z govornimi organi, 

2. zvok, ki ga daje izvajalec pri petju.  

Glas je edinstven inštrument naše osebnosti. Vsakodnevno ga uporabljamo pri govoru, 

smejanju, kričanju, petju in vzklikanju. Nekateri posamezniki se tega še preveč zavedajo in 

pretiravajo v njegovi rabi. Kaj glas človeku sploh pomeni, se mnogi zavedajo šele, ko pride 

do glasovne motnje in s tem ovire v njegovi rabi.  

 

2.1 DEFINICIJE GLASU 

V strokovni literaturi je možno zaslediti več različic definicij glasu.  

Kambič (1986) pojasni, da so glas, izgovarjava in tekoč govor odsev zapletene in natančno 

usklajene mišično-živčne dejavnosti. Glasu ne da grlo samo, pri fonaciji z grlom sodelujejo 

tudi pljuča, prsni koš, žrelna, ustna in nosni votlini. Izdihani glas zaniha glasilki, nihanje 

sproži temeljni ton, ki ga v resonančni cevi oplemenitijo višji harmonični toni. 

Glas se formira kot rezultanta: 1. prirojenih lastnosti fonacijskih organov, 2. pridobljenih 

okvar in bolezni govornih organov, 3. načina življenja, 4. delovanja družbe, 5. naše psihe, 

naše etične in estetske zavesti in 6. tehnike foniranja (Škarić, 1996). 

Mathieson & Greene (2001) pravita, da je glas akustični signal, ki ga proizvaja grlo in vokalni 

trakt. Strinjata se, da je glas zelo težko definirati, saj ima vsak posameznik posebne 

značilnosti in se glasovno pomembno razlikuje od ostalih oseb. Prav tako pa se tudi 

posameznikov glas razlikuje glede na različne dejavnike, kot so razpoloženje, utrujenost, 

bolezen ipd.  

 

2.2 VOKALNI TRAKT 

K vokalnemu traktu štejemo dihala z mišično-kostnimi strukturami, ki sodelujejo pri dihanju, 

grlo, odzvočno cev (žrelno, ustno votlino, nosno in obnosne votline) ter artikulatorje (ustnici, 

jezik, čeljustni greben, zobe, trdo, mehko nebo in žrelo). Grlo je generator zvoka, odzvočno 

cev, ki jo oblikujejo artikulatorji, pa imenujemo resonator (Hočevar Boltežar, 2010). 
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Slika 1: Vokalni trakt 

 

2.3 ZGRADBA GLASILKE 

Ogrodje grla je sestavljeno iz največjega ščitastega (tiroidnega) hrustanca, pod njim ležečega 

prstanastega (krikoidnega) hrustanca, dveh piramidastih (aritenodinih) hrustancev, ki z 

zgornjim robom krikoidnega hrustanca oblikujeta sklep, ter poklopca, ki je nad grlom. 

Glasilki sta na zadnji strani pritrjeni na aritenoidni hrustanec in na sprednji strani na tiroidni 

hrustanec. Nimata zunanjih robov, saj sta pritrjeni na steno dihalne cevi, medtem ko notranja 

robova prosto vibrirata. Na grlne hrustance se pripenjajo grlne mišice, ki jih razdelimo na 

notranje grlne mišice, ki premikajo, napenjajo glasilki in spreminjajo njihovo obliko, ter 

zunanje mišice grla, ki premikajo grlo v celoti v vratu navzgor in navzdol. 

Glasilka je sluznična guba, ki v notranjosti skriva tudi mišico in ligament. Sestavljena je iz 

treh plasti: plašč glasilke (ploščati epitel in povrhnji del lamine proprije sluznice), vokalni 

ligament (srednji in globoki sloj lamine proprije sluznice) in telo glasilke (vokalna mišica). 

Zdrave glasilke so biserno bele barve (Hočevar Boltežar, 2010).  

Glasilki se nahajata tik nad sapnikom, sta del dihalne poti. Hrana in pijača torej ne potujeta 

med glasilkama, temveč po prebavni poti skozi žrelo v požiralnik. Obe cevi sta ločeni z 

epiglotisom, ki pri požiranju pokriva svetlino grla, ki predstavlja prehod v sapnik.  
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Slika 2: Pozicija glasilk v grlu 

 

Odrasli moški in ženske imajo različno velike glasilke, kar je posledica moško-ženske razlike 

v velikosti in oblikovanosti grla. Odrasli moški glasovi so običajno nižji, ker imajo večje in 

daljše glasilke. Moške glasilke merijo v dolžino 17–23 mm, medtem ko ženske merijo 12–17 

mm. 

Glas vsakega posameznika je popolnoma edinstven. Ne le zaradi dejanske oblike in velikosti 

glasilk, ampak tudi zaradi velikosti in oblike celega telesa, zlasti vokalnega traka in načina, 

kako posameznik tvori in oblikuje glas. Glasilke se lahko sprostijo, napnejo, spremenijo 

debelino, dolžino. Prav tako se lahko spreminja oblika prsnega koša in vratu, položaj jezika, 

napetost ostalih mišic. Vse te spremembe vplivajo na višino, jakost in barvo glasu. Zvok tudi 

resonira v različnih delih telesa, tako da tudi posameznikova velikost in struktura nekoliko 

vplivata na glas (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

2.4 NASTANEK GLASU 

Govor je ena izmed najmlajših in najbolj vsestranskih dejavnosti našega živčevja. Nastanek 

glasu, izgovarjava glasov (artikulacija) in tekoči govor so rezultat natančno usklajene 

mišično-živčne dejavnosti. Za brezhibno govorjenje morajo pravilno in usklajeno delovati: 

možganska skorja, centri v nižjih delih možganov, usta in žrelo (artikulacijski organi), grlo z 

glasilkama, pljuča, mišice prsnega koša in trebuha ter čutila za tip, sluh in vid (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Za nastanek glasu oziroma tona so potrebni: 

 energijski vir (tok zraka iz pljuč), 

 sistem, ki niha (glasilki), 

 resonator, ki nihanje okrepi (odzvočna cev) (Žvar, 2001). 

Če se pojavijo odstopanja v delovanju enega od sistemov ali pa je motena usklajenost 

delovanja, se bo to odrazilo v kakovosti govorjenega sporočila. Zaradi anatomskih povezav in 

nujnosti usklajenega delovanja številnih mišic lahko nepravilno ali neusklajeno delovanje 
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enega sistema (npr. preveč napeta artikulacija) povzroči nepravilno delovanje drugega sistema 

(npr. fonacije) (Trpkov idr., 2008). 

Fonacija pomeni nastanek glasu v grlu. Razdelimo jo v več faz. Prva je predfonatorna 

inspiratorna faza, pri kateri ob odločitvi za govor ali petje globje vdihnemo, grlo se ob tem 

pomakne navzdol, glasilki pa se široko razmakneta (abducirata). V predfonatorni ekspiratorni 

fazi se aktivirajo mišice, ki primikajo (adduktorji) in napenjajo glasilki. Glasilki se 

primakneta. Za pričetek fonacije se mora začeti natančno kontroliran izdih. Zdaj priteka iz 

pljuč do primaknjenih glasilk, tlak pod njima (subglotistni) narašča, dokler ne premaga 

odpora glasilk, ki nato zanihata navzgor. Med njima nastane ozka ovalna špranja, skozi katero 

vdre zrak. Hiter tok zraka skozi tako nastalo odprtino povzroči Bernoullijev efekt, to je 

nastanek negativnega zraka pod glasilkama. Ta podtlak in elastične lastnosti samih glasilk 

povzročajo, da glasilki zanihata nazaj v prvotni položaj. Ko sta spet primaknjeni, začne 

naraščati subglotistni tlak, dokler spet ne razmakne glasilki in ciklus nihanja se ponovi 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Ciklus nihanja glasilk ima odprto in zaprto fazo. V zaprti fazi sta glasilki staknjeni, v odprti 

pa je med njima špranja, skozi katero teče zračni tok. Zaprta faza poteka hitreje kot odprta. 

Praviloma je odprta faza ciklusa daljša od zaprte (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

 

Slika 3: Nihanje glasilk med fonacijo (povzeto po Schönhärlu, 1960) 

 

Na kakovost fonacije poleg pravilnega in usklajenega nihanja glasilk kot posledice dejavnosti 

mišice v grlu vplivajo tudi: napetost mišic ramenskega obroča, vratnih mišic, mišic ustnic, 

jezika, brade, nosu ter vseh organov, ki sodelujejo pri govoru, gibi spodnje čeljusti, način 

izgovarjave ter dihanje, drža telesa, hitrost in glasnost govora (Trpkov idr., 2008). 
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V grlu nastane samo temeljni grlni ton (F0, temeljna frekvenca). Število nihajev glasilk v 

sekundi določa višino F0, barva glasu ter značilnosti posameznih glasov pa nastanejo v 

odzvočni cevi nad grlom in s pomočjo artikulatorjev. V odzvočni cevi (supraglotisni del grla, 

žrelo, ustna votlina, pri nosnikih tudi nosna votlina in obnosne votline), ki delujejo kot 

resonator, nastanejo višji harmoniki temeljnega grlnega tona (večkratniki F0). Zaradi dolžine 

in oblikovanosti odzvočne cevi se nekatere frekvence ojačijo, druge pa oslabijo. Čim krajša in 

ožja je odzvočna cev, tem višji in svetlejši je glas zaradi ojačitve višjih frekvenc. Čim daljša 

ter širša je odzvočna cev, tem nižji je glas in temnejša njegova barva zaradi ojačitve nižjih 

frekvenc. Zato se pri ženskah in otrocih ojačijo višje frekvence kot pri moških. Na 

oblikovanost in dolžino odzvočne cevi vpliva govorec s spuščanjem in dvigovanjem grla v 

vratu (s pomočjo zunanjih grlnih mišic), s stiskanjem odzvočne cevi ter s položajem 

artikulatorjev (ustnici, zobje, čeljustni greben, jezik, trdo in mehko nebo, žrelo) (Hočevar 

Boltežar, 2010).  

Tiste frekvence, ki so najbolj ojačene (imajo največjo amplitudo = glasnost) in dajejo 

značilnosti posameznim glasovom, imenujemo formanti. Človeški vokalni trakt oblikuje 4 ali 

5 pomembnih formantov. Posebno pozornost so raziskovalci posvetili t. i. pevskemu 

formantu, ki je potreben, da se šolanega pevca ali govornika sliši preko igranja orkestra ali 

petja zbora. Pevski formant predstavlja zlitje 3. in 4. formanta in se pojavlja na frekvenci od 

2300 Hz do 3200 Hz, odvisno od višine glasu (pri basistu pri nižjih frekvencah, pri sopranistki 

pri višjih frekvencah). V teh frekvencah je namreč glasnost orkestra relativno nizka (Hočevar 

Boltežar, 2010).  
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3. PETJE 

Petje je čustveno glasbena vokalizacija z ali brez besedila. Skozi zgodovino človeštva je petje 

postalo naravni del življenja in sestavni del kulture (Chapman, 2005). Skoraj vsak lahko poje 

in ustvarja glasbeno sprejemljive zvoke, a le nekateri postanejo v tem pravi umetniki (Bunch, 

1995). ''Govoriti pač more vsak in tudi poje lahko vsak. Tudi tisti, za katere pravimo, da 

nimajo glasu, imajo vso potrebno anatomsko zasnovo za petje.'' (Fojkar Zupančič, 2002) 

Petje združuje poezijo in glasbo. Umetniški izraz obeh se mora pri petju sprejemati 

enakovredno. Besedilo dopolnjuje in nadgrajuje glasbeni izraz in obratno, glasba mora 

poudarjati vsebino besedila in petje predstavlja idealiziran govor (Lhotka-Kalinski, 1975).  

Darian pravi, da je človeški pevski organ najpopolnejši glasbeni instrument, ki spreminja 

izdihani zrak v zvok. V ožjem pomenu je pevski organ grlo, v širšem pa so to vsi organi, ki 

pri proizvajanju tona harmonično sodelujejo. To so dihalni, glasotvorni in resonančni organi.  

Človeški glasovni aparat zaradi svoje zgradbe izpolnjuje dve nalogi: 

 ima sposobnost glasbenega instrumenta, da tvori tone določene višine in kakovosti, 

 je nosilec človeške govorice, lahko tvori vokale, zloge in besede v vsej njegovi 

pestrosti (Žvar, 2001).  

 

3.1 RAZLIKA GOVOR – PETJE 

Govorni aparat, ki sodeluje pri govoru in petju, je zapleten sistem, sestavljen iz štirih 

podsistemov: dihalnega aparata, glasotvornih, resonančnih in artikulacijskih organov 

(Koufman, 2006).  

Govor je sredstvo za medsebojno sporazumevanje. V ožjem pomenu besede govor predstavlja 

povezovanje in oblikovanje glasov v besede, ki so potrebne za komunikacijo. Predeli, ki 

uravnavajo oz. sodelujejo pri govoru, so pri veliki večini ljudi v levi hemisferi, tudi če to ni 

dominantna hemisfera. V strokovni literaturi so podatki, da so govorni centri kar pri 95 % 

desničarjev v levi hemisferi (možganski polobli), pri levičarjih pa tudi v 70 % v levi hemisferi 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

Glas ima v človekovem življenju dve vlogi: socialno in umetniško. To pomeni, da služi z ene 

strani kot sporazumevalno sredstvo, z druge strani pa ga pevec uporablja kot glasbeni 

inštrument za izražanje glasbenih idej (Bruna Špiler, 2012). Namen govora je posredovanje 

naših misli in besed drugim. Pri tem je posameznik pozoren le na primarni pomen govora, 

zvočnost tona pa zanemari (Lhotka-Kalinski, 1975).  

Govor je ustvaril človek s svojim intelektom, da bi izražal svoje misli. To dvoje, govor in 

misel, tvori celoto. Pobuda za govor prihaja iz misli, ki je primarna, kvaliteta tona pa je 

sekundarna in ponavadi zanemarjena. Vsekakor lahko glas definiramo kot izrazno sredstvo. 

Vsakodnevno ga uporabljamo pri govoru, kjer je ton ravno tako pomemben kot izbrane 

besede, ki nam kreirajo medsebojne odnose. Še več, način drže, izražanja, njegove kretnje in 

mimika nam predstavljajo celotno podobo posameznika, osebe. Latinski izraz »persona«, ki 

pomeni osebo, izhaja iz prispodobe zvenenja – »sonare« (Coblenzer, Muhar, 2003).  
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Govor in petje se zelo povezujeta, saj vsebujeta v principu enake informacije, vendar gre 

enkrat bolj za prenos govornih vsebin (govor), drugič pa bolj za prenašanje glasbenih vsebin 

(petje) (Žvar, 2002). Za razumevanje govora je bistvenega pomena prepoznavanje zvena, za 

prepoznavo melodije pa zgolj dojemanje višine tonov. To pomeni, da je bila melodija prvotna 

in ji je govor sledil kasneje. Poudariti je treba, da so za petje pomembni vokali, medtem ko so 

za govor bistveni tudi soglasniki (Scherer, 2003). Omenjeni funkciji delujeta povezano, a 

vendar ločeno, saj najpomembnejši nadzor poteka iz različnih možganskih hemisfer. Leva 

polobla naj bi bila odgovorna za razumevanje in produkcijo govora, medtem ko desna za 

zaznavo zvoka, barve in intervalne odnose med toni (Klun, 1997).  

Schneider in Bigenzahn navajata, da se govor in petje razlikujeta v naslednjih značilnostih.  

 GOVOR PETJE 

GIBANJE TONA Rahlo gibanje osnovnega 

tona, predvsem uporaba 

prsnega in modalnega 

registra. 

Hitro gibanje tona z vnaprej 

določenimi višinami in 

intervalnimi skoki. 

GLASOVNI OBSEG Od 0,5 do 1 oktave. Od 2 do 2,5 oktave. 

MELODIJA, RITEM Ni predpisana. Predpisana skozi notne zapise. 

RESONANCA Ojačenje frekvenc je v 

glavnem omejeno na žrelno 

votlino.  

Ojačenje frekvenc je 

uravnoteženo med nosno, ustno in 

žrelno votlino.  

SAMOGLASNIKI, 

SOGLASNIKI 

Prevladujejo soglasniki, 

razmerje dolžine soglasnikov 

proti samoglasnikom je 1:1,2. 

Poje se z samoglasniki, razmerje 

dolžine vokalov proti 

soglasnikom je 4,5:1. 

TELESNA DRŽA Raznolika. Omejena. 

DIHANJE Do neke mere hoteno.  Zavedno dihanje; globok vdih, 

kontroliran izdih – še posebej pri 

daljših frazah. 

METALINGVISTIKA Zajema ritem, intonacijo, 

čustva, namen komunikacije, 

govorico telesa.  

Izraža čustva in obliko pesmi z 

dinamiko, ritmom, s frazami, z 

besednimi poudarki.  

 

3.2 FIZIOLOGIJA PEVSKEGA ORGANA 

3.2.1 DIHANJE 

Poznamo prsno, trebušno in mešano dihanje. Za petje je najpomembnejša prepona ali 

diafragma, ki ločuje prsno in trebušno votlino. Je glavna inspiratorna mišica, pri aktivaciji se 

mišica potegne navzdol za od 1,5 cm do 10 cm – odvisno od globine vdiha. Njene temeljne 

funkcije so pravilen in globok kostno-abdominalen vdih, kontrola zadržanega zraka in naslon. 

Pri vdihu potuje navzdol, prostornina prsne votline se poveča in zato pade tlak v dihalih. Zrak 

udre skozi nos ali usta in skozi grlo, kjer sta glasilki široko razmaknjeni (abducirani), po 

dihalnih poteh v pljuča, dokler se zunanji tlak in tlak v prsni votlini ne izenačita. Od tega, 

koliko bomo razširili prsni koš, je odvisno, koliko zraka bomo vdihnili. 
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Slika 4: Gibanje prepone in prsnega koša pri vdihu in izdihu 

 

Pravilen pevski vdih je kombiniran glede poti vdiha. Bolje je vdihniti skozi nos, da se 

vdihnjeni zrak segreje in očisti, vendar pri petju to ni vedno možno. Glede hitrosti vdiha je 

optimalno vdihniti kombinirano – skozi usta in nos hkrati (Deng idr., 2007, v Lešnik 2009).  

Petje je zapleten postopek, odvisen od skladnega delovanja vseh delov pevskega aparata. Pri 

petju poje celo telo. Emisija tona je odvisna od položaja telesa, od drže pri petju in od psiho-

motorične vključenosti pevca pri ustvarjanju glasu (Cvejić, Cvejić, 2007). Pevec pri petju 

poleg dihalnega volumna (ki je zelo povečan zaradi globokega vdiha) in ekspiratornega 

rezervnega volumna (volumen, ki ga maksimalno izdihnemo po normalnem izdihu) potrebuje 

še več zraka. Pri petju navzgor v glavnem uporablja trebušno dihanje, pri petju navzdol pa 

prsno.  

Volumen zraka, ki ga oseba porabi za petje ali govor, imenujemo fonacijski volumen. Šolani 

pevci pri petju uporabljajo 50–80 %, šolane pevke pa 45–75 % vitalne kapacitete za fonacijo 

(Hočevar Boltežar, 2008).  

Pevsko dihanje se od mirujočega razlikuje v tem, da je faza izdiha pri petju močno podaljšana 

in kontrolirana. Pevec zavestno vztraja pri poziciji vdiha in tudi podaljšanem izdihu. 

Značilnosti pevskega dihanja so naslednje: vdih je krepkejši, izdih je aktivnejši, mišice za 

izdih vodijo prsno votlino nazaj v osnovno lego s podaljšanim izdihom. Neizurjen odrasel 

človek zdrži 15 sekund dolg izdih, izurjen pevec pa veliko daljšega (Žvar, 2001).  
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Slika 5: a) mirno dihanje b) govorno in pevsko dihanje 

 

Kvaliteta glasu je odvisna od načina vdihavanja, od načina vzdrževanja diha in od načina 

izdihavanja. Pravilno dihanje vpliva na čistost intonacije, na glasovni obseg, na elastičnost 

tona in na kvaliteto glasu (Danev, 2008). 

 

3.2.2 ZGRADBA IN FUNKCIJA RESONANČNIH ORGANOV 

Odzvočna cev v človeškem pevskem aparatu zajema prostor od glasilk pa do ustnic in vhoda 

v nosni preddvor. Sestavljajo jo žrelo, ustna votlina, nosni in obnosne votline. Njena funkcija 

je, da ton dodatno ozvoči – mu doda resonanco, posledica katere sta zven in barva tona. 

Medtem ko je zvočna cev trobente toga, je pri človeku zaradi nekaterih mehkih sten gibljiva. 

Oblika in velikost zvočne cevi se lahko spremeni s pomočjo dviganja in spuščanja mehkega 

neba in s spreminjanjem položaja jezika v ustni votlini. V resonančnih votlinah se osnovni ton 

oplemeniti z alikvotnimi toni, s tem dobi glas sebi lastno barvo in značaj (Fojkar Zupančič, 

2003).  

Lhotka-Kalinski (1975) razlaga, da se ob tresenju glasilk pojavlja vibracija zraka v žrelni in 

ustni votlini. Od tam naprej ustvarja zračni tok že določeno število tresljajev, ki je pogojeno z 

enakomernim vibriranjem glasilk, če so aktivne. Resonanca, ki se pojavi, daje prvotnemu tonu 

polnost in širino ter moč in prodornost.  

 

3.2.2.1 ŽRELO 

Žrelo je prostor, v katerega se od sprednje strani odpirata ustna in nosna votlina. Sodeluje pri 

govoru kot resonančni prostor. Zgoraj vodi naprej v nosno votlino, na sredini v usta in spodaj 

doseže grlo. Pri relativno širokem žrelu je glas mehak in poln, temnejši, medtem ko pri 

ozkem, stisnjenem žrelu trši, pust, ponavadi svetlejši (Žvar, 2001). 

  

3.2.2.2 USTNA VOTLINA 

Ustno votlino sestavlja koščeno ogrodje spodnje čeljustnice in obeh zgornjih čeljustnic. 

Slednji z nebnicama tvorita trdo nebo. Dno ustne votline je obok, ki je razpet med spodnjo 

čeljustnico in podjezičnico. Spodnja čeljust se lahko premika navzgor in navzdol. Na ta način 
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ustvari ugodne razmere za fino diferencirane gibe pri oblikovanju posameznih glasov. V ustni 

votlini je jezik, mišičast organ, gibljiv v vse smeri. S tem, ko se oddaljuje, približuje in 

prislanja ob ustrezne dele ustne votline (mehko nebo, trdo nebo, zobovje), se pri govoru 

oblikujejo različni glasovi, značilni za človeško govorico in petje. Del, ki je pri petju zelo 

pomemben, je konica jezika (Žvar, 2001).  

 

3.2.2.3 NOSNA IN OBNOSNE VOTLINE 

Nosna votlina je razmejena z nosnim pretinom v dve polovici. Skelet je koščen in hrustančast, 

dno ustne votline pa sta trdo in mehko nebo. Govorna dejavnost nosu je, da deluje kot 

resonančni prostor, glasu daje zven in barvo. 

 

3.3 ZNAČILNOSTI PEVSKEGA GLASU 

Pevski glas določa več značilnosti: glasnost, višina, melodika, glasovni obseg, srednja 

govorna lega in nastavek (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.3.1 GLASNOST  

Izražamo jo v decibelih (dB). Odvisna je od amplitude nihajev glasilk, nanjo pa vpliva 

subglotistni tlak, oblika in napetost glasilk ter celotne odzvočne cevi (Hočevar Boltežar, 

2010). 

 

3.3.2 VIŠINA GLASU 

Višino glasu izražamo v številu nihajev na sekundo – v Herzih (Hz). Na višino glasu vplivajo 

masa, dolžina, napetost, elastičnost glasilk, hitrost zračnega toka skozi grlo ter subglotisni 

tlak. Glas je višji pri kratkih in tankih glasilkah z majhno maso in veliko napetostjo, pri hitrem 

toku zraka skozi grlo in pri večjem subglotisnem tlaku (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.3.3 BARVA GLASU 

Barva glasu je odvisna od odzvočne cevi oz. resonatorjev, kako prostorni in kako oblikovani 

so. Običajno široke in velike votline dajo temno barvo glasu, ozke votline pa svetlejši glas. S 

hotenim spreminjanjem dolžine in oblike odzvočne cevi lahko do neke mere vplivamo tudi na 

barvo glasu (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

3.3.4 GLASOVNI OBSEG 

Glasovni obseg pomeni obseg od najnižjega do najvišjega glasu, ki ga pevec zmore. Odvisen 

je od spola in starosti. Muzikalni obseg pomeni obseg estetsko oblikovanih tonov in znaša od 

2 do 4 oktave (Hočevar Boltežar, 2010).  
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3.3.5 VRSTA GLASU  

Dolžina glasilk, debelina glasilk (kar vse določa maso glasilk) ter dolžina in oblikovanost 

vokalnega trakta vplivata na vrsto glasu, ki ga posameznik poje: moški bas, bariton ali tenor, 

ženske alt, mezzosopran ali sopran (našteti od nizkega k visokemu). Značilnosti glasilk in 

vokalnega trakta narekujejo tudi srednjo govorno lego in do neke mere tudi glasovni obseg. 

Tako je povprečna srednja govorna lega pri moških 100–160 Hz, pri ženskah pa 190–260 Hz, 

natančneje glede na vrsto glasu pa: 

bas: 98 Hz 

bariton:123 Hz 

tenor: 164 Hz 

alt: 174 Hz 

mezzosopran: 196 Hz 

sopran: 246 Hz 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

 

3.3.6 ZASTAVEK  

Zastavek pomeni začetek fonacije. Pomembno je, kako nastavimo in pripravimo govorni 

aparat, tako za govor kot za petje.  

Glede na aktivnost muskulature v predelu grla ločimo: 

 trdi, 

 mehki, 

 aspirirani zastavek.  

Pri trdem zastavku se glasilki popolnoma strneta in zapreta pot zraku, ki se pod zaporo zgosti 

in s povečanim subglotisnim tlakom izsili prehod, ki je slišen kot majhen pok. Zaznamo ga tik 

pred fonacijo. Ne pripomore k estetiki vokala, doda mu le določeno ostrino in trdoto. Za 

pevce začetnike ni priporočljiv, saj lahko zaradi trdega nastavljanja pride do hripavosti in 

posledično do glasovne motnje. 

Mehki zastavek se imenuje tudi pevski nastavek. Položaj glasilk pri mehkem zastavku je 

vzporeden in glasilki se ne dotikata, tako da med glasilkama obstaja podolgovata reža, skozi 

katero zrak glasilki zaniha brez pokov ali presledkov. Enakomerno gibanje glasilk omogoča 

vezano petje in prelivanje vokalov, kar je pomembno za petje. 

Aspirirani zastavek se pojavi pri prehodu zračnega toka tik pred fonacijo med približevanjem 

glasilk v ustrezno lego. Velikokrat se ta pojav enači s soglasnikom h, ki ga tvorimo s priporo 

jezika na nebu, pri aspiriranem zastavku pa pripore ni. Največkrat ta zastavek uporabljamo pri 

medmetih in smehu, jeziku daje mehkobo, ki je dobrodošla tudi pri petju (Lešnik, 2009).  
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3.3.7 NASTAVEK 

Definicija nastavka govori o tem, kam nastavimo ali usmerimo zračni tok pri petju. Glede na 

to, kje se nahaja nastavna točka, ločimo ploski, nebni in pravi nastavek. Pri ploskem nastavku 

je zračni tok razpršen, pri nebnem je usmerjen na mehko, pri pravem pa na trdo nebo. Čim 

bližje je nastavna točka izhodu odzvočne cevi (to je čim bliže gornjih zob na trdem nebu), tem 

pravilnejši in lepši je ton (Darian, 1951). Ustrezen pevski nastavek je zaključek usklajenega 

delovanja celotnega pevskega aparata, ki ga sestavljajo pravilno dihanje, mehki zastavek, 

uporaba resonance in oblika odzvočne cevi, ki je posredno odvisna od drže grla in jezika ter 

mehkega nega (Welch, 2000, v Lešnik, 2009).  

 

3.4 GLASOVNI REGISTER  

Glasovni register nima enotne definicije. Po eni definiciji pomeni zaporedje tonov, ki jih v 

grlu tvorimo na enak način – glede nihanja glasilk, špranje med glasilkama, porabe zraka. 

Druga definicija pa poleg načina nastanka glasilk v grlu vključuje še oblikovanje glasu v 

vokalnem traktu (Hočevar Boltežar, 2010). 

Obstajajo govorni in pevski registri. Pevci uporabljajo razdelitev v register glave, srednji 

register in prsni register. Fonetiki delijo registre v falset (falsetto), modalni register in pulzni 

register.  

Falsetto register pokriva najvišje frekvence glasu (275–1100 Hz). Glasilki sta pri oblikovanju 

glasu v ter registru izjemno napeti, dolgi in tanki. Modalni register (prsni register) obsega 

frekvence, ki jih običajno uporabljamo za govor in petje (100–300 Hz). Pulzni register zajema 

najnižje frekvence normalnega govora (20–60 hz). Grlni ton nastaja pulzno, zaprta faza 

nihanja glasilk je zelo dolga (Hočevar Boltežar, 2010).  

3.5 OBLIKOVANJE PEVSKEGA GLASU  

Za kvaliteten glas sta poleg dihanja in resonance za pevca pomembna tudi pravilna telesna 

drža in artikulacija. 

 

3.5.1 TELESNA DRŽA 

Pravilna pevska telesna drža je sproščena, stabilna in pokončna. Pri vzravnani drži je 

prostornina prsnega koša največja, najlažje pa se tudi širi pri vdihu, boljša je tud kontrola 

izdiha. Pri upognjenem prsnem košu bo zaradi ukrivljenega hrbta slabši vdih ali izdih. Pri 

preveč potisnjeni bradi ter izobčenih prsih bo predvsem izdih slabše kontroliran (Hočevar 

Boltežar, 2010). Priporočeno je, da so pri drži noge nekoliko narazen, v širini ramen, ter 

kolena rahlo pokrčena. Glava naj bo udobno nameščena na vrhu hrbteničnega stebra.  

 

3.5.2 ARTIKULACIJA  

Pravilno izgovarjavo pri petju imenujemo dikcija. Glasove delimo na samoglasnike in 

soglasnike. Samoglasnike imenujemo tudi vokali in so v praksi nosilci pesemske melodije. 

Njihova uporaba določa tudi značilnost jezika. Več kot je vokalov oziroma samoglasnikov, 
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bolj je jezik blagoglasen in melodičen. Na njihovo barvo vpliva razmerje med ustnično 

odprtino in odzvočnim prostorom. Če je ustnična odprtina manjša in odzvočni prostor večji, 

bodo vokali zveneli temnejše in obratno; če je ustnična odprtina in odzvočni prostor manjši, 

bodo vokali zveneli svetleje (Lhotka-Kalinski, 1975).  

Organi, ki sodelujejo pri artikulaciji: 

 glasilki: določata ali bo glas zveneč ali nezveneč, 

 mehko nebo: določa ali bo glas nazalen ali nenazalen,  

 jezik: določa obliko samoglasnika in je glavni organ za večino soglasnikov, 

 zobje: osnova za izgovarjavo soglasnikov (npr. l,t,d,n), 

 čeljust: omogoča odprtost ali zaprtost glasu ter vpliva na resonanco, 

 ustnice: zaokrožijo ali razširijo vokal, pomagajo pri artikulaciji nekaterih soglasnikov 

(npr. m,n,f,v) (Chapman, 2005).  
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4. GLASOVNE MOTNJE 

Glasovna motnja ali disfonija je vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom 

(Kambič, 1984). Lahko prizadene posameznika in vodi k nezmožnosti opravljanja 

vsakodnevnega dela. Običajno glasovne motnje delimo na organske in funkcionalne.  

Glasovne motnje so dokaj pogoste. V strokovni literaturi najdemo podatke, da je pojavnost 

glasovnih motenj med odraslimi od 1 do 28,8% (Smith idr., 1998). Predvidevamo lahko, da je 

incidenca še večja pri osebah, ki opravljajo poklic z veliko glasovno obremenitvijo. Tako 

poročajo, da je pojavnost glasovnih motenj med učitelji kar od 19 do 89% (Smith idr., 1998; 

Titze idr., 1997, v Hočevar Boltežar, 2013).  

 

4.1 ORGANSKE GLASOVNE MOTNJE 

Organske glasovne motnje so tiste, pri katerih pri otorinolaringološkem pregledu lahko 

odkrijemo strukturno okvaro, ki je vzrok hripavosti. Do organskih glasovnih motenj pride 

zaradi okužbe, poškodbe, draženja sluznice grla s snovmi iz okolice, imunskih mehanizmov, 

mehanskih obremenitev glasilk pri fonaciji ob preveliki ali napačni rabi glasu.  

Med organske glasovne motnje štejemo: 

 prirojene spremembe v grlu (jadrasta apna, žleb na glasilki), 

 organske spremembe, ki so posledica funkcionalne glasovne motnje (vozliči, polip, 

cista, reinkejev edem, ulkus), 

 organske spremembe, ki so posledica poškodbe grla (krvavitev v glasilko), 

 papilomi grla, 

 infektivna in neinfektivna vnetja grla (akutni laringitis, granulom grla, kronični 

laringitis) (Mathieson, 2001). 

 

4.2 FUNKCIONALNE GLASOVNE MOTNJE 

O funkcionalni glasovni motnji govorimo, kadar pri pregledu hripavega bolnika ne najdemo 

organskega vzroka za hripav glas. Gre za nenormalno, praviloma preveliko aktivnost 

(napetost) grlnih mišic, ki so med seboj tudi slabo usklajene.  

Funkcionalna motnja je lahko primarna, če so napačni motorični vzorci fonacije prirojeni, 

podedovani, ali sekundarna, če se razvijejo posledično zaradi neke druge okvare, bolezni ali 

prevelike glasovne obremenitve. Sekundarno glasovno motnjo, ki je precej pogostejša od 

primarne, torej lahko povzročijo dejavniki iz okolja (npr. neprimerni akustični pogoji), 

minimalne spremembe v grlu (npr. vnetje) ali psihogeni dejavniki (Hočevar Boltežar, 2010). 

Mathieson deli funkcionalne glasovne motnje v: 

 mišično tenzijsko disfonijo s spremembami na sluznici grla, 

 mišično tenzijsko disfonijo brez sprememb na sluznici grla, 

 psihogene glasovne motnje. (Mathieson, 2001). 
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4.3 SIMPTOMI OSEB Z GLASOVNIMI TEŽAVAMI 

Habermann (2003)  navaja naslednje razlike med zdravim in obolelim glasom. 

LASTNOST NORMALNO STANJE BOLEZENSKO STANJE 

KVALITETA jasen, močan glas hripav, zamolkel, utrujen, 

zlorabljen glas 

SREDNJA GOVORNA 

LEGA 

starosti in spolu primeren 

glas 

previsok ali prenizek glas 

GLASOVNI OBSEG širok, gibljiv glas, situaciji 

primeren 

monoton, omejen glas 

VIŠINA GLASU razpon od tihe do glasne 

jakosti  

šibek, tanek ali preglasen 

glas 

GLASOVNA 

PRODUKCIJA 

po občutku, neobremenjenost 

pri govoru ali petju 

hitra utrudljivost pri govoru 

ali petju 

RESONANCA blagodejen glas raven glas (premalo 

resonance), nazalen glas 

(preveč resonance) 

DIHANJE prosto, pretežno trebušno 

dihanje 

visoko, prsno dihanje; preveč 

govora v enem dihu; površen 

vdih 

HITROST GOVORA nevpadljiva, s pavzami  prehitra ali prepočasna 

GLASOVNI NASTAVEK od mehkega do trdega 

nastavka  

trd ali zadihan nastavek 

POTEK GLASOVNE 

ZMOGLJIVOSTI 

enakomeren, vsem ciljem 

prilagojen glas 

prekinitve med govorom, 

nestabilen, neslišen glas 

 

Simptomi obremenjenega glasu so: 

 hitra utrudljivost pri govoru, 

 izguba glasu, 

 kašelj, 

 suho grlo, 

 odkašljevanje, 

 hripavost, 

 občutek tujka v grlu, 

 glas se pri govoru zlomi, 

 bolečine v grlu pri govorjenju (Tesche, 2012). 

Hočevar Boltežar (2010) dodaja pod simptome še afonijo, kjer je oseba brez glasu in je 

sposobna le šepetati, tremor (tresenje glasu) ter bolečine v vratu, predelu grla ali drugje pri 

govorjenju.  

 



31 

 

4.4 GLASOVNE MOTNJE PRI POSAMEZNIH POKLICIH 

Glasovni profesionalci glas potrebujejo vsakodnevno pri svojem poklicu. Način uporabe glasu 

pri njih je zahteven, zato se pri opravljanju poklica pogosto srečujejo z glasovno 

obremenjenostjo. Glasovne motnje teoretično lahko predstavljajo poklicno bolezen le takrat, 

če je kakovosten glas bistven za opravljanje poklica in če oseba večino svojega delovnega 

časa govori (Hočevar Boltežar, 2008).  

Koufman in Isaacson (1991) delita uporabnike glasu na: 

1. Elitni glasovni izvajalci (profesionalni pevci, igralci, zboristi, radijski in televizijski 

govorniki). Pri njih že najmanjša glasovna motnja pomeni nezmožnost opravljanja 

poklica, ki temelji na uporabi glasu. 

 

2. Profesionalni glasovni uporabniki (učitelji, predavatelji, vzgojitelji, telefonisti, 

duhovniki …). Ta skupina ob glasovni motnji sicer s težavo opravlja svoj poklic, 

dolgotrajna glasovna motnja pa pomeni nezmožnost za nadaljevanje poklica. 

 

3. Neglasovni profesionalci (zdravniki, komercialisti, odvetniki, prodajalci …). Ta 

skupina lahko opravlja poklic kljub glasovni motnji, vendar jo bistveno ovira pri delu. 

Kljub temu glasovna motnja ne predstavlja vzroka za popolno opustitev poklica. 

 

4. Neglasovni profesionalci (finančni delavci, administratorji …). Ta skupina pri delu ni 

glasovno obremenjena oziroma opravljanje njihovega poklica ni odvisno od glasu in 

govora. 

 

V Sloveniji glasovna motnja ni poklicna bolezen, priznava se jo kot z delom povezano 

bolezen. Na seznamu poklicnih bolezni v Sloveniji sploh ni nobene bolezni grla. Da bi se jih 

obravnavalo kot poklicne bolezni, bi morala oseba pred nastopom delovnega mesta z 

glasovno obremenitvijo opraviti pregled pri otorinolaringologu ali foniatru ter pri logopedu, 

oba pa bi morala potrditi, da je vokalni aparat zdrav ter da je govorna tehnika pravilna. 

Glasovna motnja bi se morala vedno pojaviti na delovnem mestu in se med delom slabšati. Ob 

odsotnosti z dela bi se stanje moralo izboljšati, ob vnovičnem prihodu na delovno mesto pa 

ponovno poslabšati (Gluvajić idr., 2012).  

Timmermans in drugi (2005) so opisali parametre glasovne obremenitve pri poklicnih 

uporabnikih glasu na naslednji način. 

 GLASNOST POMEMBNOST 

KVALITETE 

GLASU 

ŠTEVILO UR 

NA DELU 

POJAVLJANJE 

STRESA 

Učitelj x  Poln delovni čas x 

Telefonist   Poln delovni čas x 

Moderator  x Del dneva xx 

Igralec x x Del dneva xx 

Pevec x x Del dneva xx 
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Pri poklicnih uporabnikih glasu delo temelji na zdravem glasu. Ti se med sabo razlikujejo 

glede na število ur dela na dan, pomembnost kvalitetnega glasu, občutenje stresa ter jakost 

glasu. Učitelji in telefonisti uporabljajo glas skozi cel delovni čas, 6–7 ur. Pevci, igralci in 

moderatorji glas uporabljajo manj, ampak so pod večjim vplivom stresa. Prav tako njihovo 

delo temelji na kvalitetnem glasu. Učitelji, pevci in igralci so zaradi narave poklica primorani 

glasno govoriti in peti.  

Timmermans in sodelavci (2002) so v raziskavi ocenjevali 86 študentov, bodočih poklicnih 

glasovnih uporabnikov s pomočjo GRBAS lestvice, laringostroboskopije, maksimalnega časa 

fonacije, stopnje treme, najnižjih in najvišjih frekvenc, indeksa hripavosti in Voice Handicap 

Indexa. Sodelujoči so odgovorili na vprašalnik o vsakodnevnih navadah, kot so kajenje, 

prehranjevalne navade in glasovne zlorabe. Pri bodočih poklicnih glasovnih uporabnikih so se 

pokazali statistično pomembno nižji rezultati Voice Handicap Indexa in indeksa hripavosti v 

primerjavi s kontrolno skupino. Poleg tega je vprašalnik o vsakodnevnih navadah pokazal, da 

so premalo pozorni na dejavnike, ki negativno vplivajo na glas.  

V Sloveniji je bilo izvedenih nekaj raziskav med poklici, ki pri svojem delu veliko uporabljajo 

glas. V šolskem letu 2002/2003 je bila tako opravljena anketa med naključno izbranimi 1509 

učitelji glede pogostosti glasovnih motenj. Občasno je imelo glasovne motnje 51 %, pogosto 

pa 15 % učiteljev. Vzrok hripavosti je bil v 53 % glasovni napor, pri 32 % okužba zgornjih 

dihal, pri 15 % pa oboje hkrati. Dejavniki, ki vplivajo na večjo verjetnost glasovnih motenj pri 

učiteljih, so: ženski spol, starost nad 40 let, zaposlitev v srednji šoli, alergije in pojav 

glasovnih težav med študijem. Ženski spol predstavlja 1,9-krat večje tveganje za hripavost kot 

moški spol. Zaposlitev v vrtcu pogojuje 1,8-krat večjo možnost za hripav glas kot zaposlitev v 

osnovni šoli. Pri starejših od 40 let je tveganje 2,3-krat večje kot pri mlajših. 1,6-krat 

pogosteje se glasovne težave pojavijo pri pedagoških delavcih z alergijami kot pri tistih brez 

alergij. Ob glasovnih težavah glasovni počitek upošteva le 35 % pedagoških delavcev (Soklič, 

Hočevar Boltežar, 2004). 

V letu 2004 je bila opravljena anketa med slovenskimi logopedi, kjer je 42,3 % logopedov že 

imelo glasovne težave. Skoraj 90 % logopedov pa je navedlo, da je dobro seznanjenih z 

glasovno higieno (Škofič, 2004). 

Tudi duhovniki spadajo med poklice z glasovno obremenitvijo. Pogostost glasovnih motenj 

med duhovniki je velika, saj je 68 % vseh duhovnikov, vključenih v raziskavo v Sloveniji, 

navedlo glasovne težave v tekočem letu, 86 % duhovnikov pa je imelo glasovne težave v 

celotni delovni dobi (Hočevar Boltežar, 2009).  

 

4.4.1 GLASOVNE MOTNJE PRI PEVCIH 

Motnje pri petju lahko spremljajo glasovne motnje, lahko pa se pojavijo izolirano. 

Najpogostejše težave pri petju in možni vzroki za njih so: 

 hripav glas, ki se pojavi pri petju (nepravilno nihanje glasilk, stiskanje supraglotisnega 

dela grla), 

 prepihovanje med glasilkama pri petju (nepopolna zapora med glasilkama pri nihanju), 

 težave pri petju v višino (povečana masa glasilke),  

 težave pri petju potiho, mehko, v srednji govorni legi (spremenjen prosti rob glasilke, 

povečana masa glasilke),  

 težave pri petju v nižino (spremenjen prosti rob glasilke), 
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 bolečine pri petju (preveliko napenjanje zunanjih in notranjih grlnih mišic pri petju), 

 težave pri prehodu iz registra v register (slaba pevska tehnika, spremenjena masa 

glasilke) (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Verdolini navaja, da so pevci izpostavljeni veliki glasovni obremenitvi in tako nastanku 

glasovnih motenj (Verdolini, 2001). Tudi Koufman pravi, da med 45 % glasovno najmočneje 

obremenjenih spadajo pevci, igralci in učitelji. Čeprav je delež populacije, ki se ukvarja s tem 

poklicem, zelo majhen, je delež pevcev, ki iščejo pomoč pri zdravniku zaradi glasovnih 

motenj, velik v primerjavi z drugimi poklici (Titze idr., 1997).  

Tepe, Deutsch, Samson, Lawless, Reilly in Sataloff (2002) so ugotavljali pogostost glasovnih 

težav med mladimi zborovskimi pevci (starost do 25 let). Na vprašalnik o glasovnih navadah 

in glasovni higieni je odgovorilo 129 pevcev, ki so peli vsaj enkrat tedensko. Več kot polovica 

vprašanih je že imela glasovne težave, še posebej starejši mladostniki. Statistično pomembna 

razlika se je pokazala med pevkami, ki so obiskovale individualni pevski pouk in tistimi brez 

le tega. Pogostost glasovnih težav je bila statistično pomembno višja pri otrocih, ki so navajali 

čustveni stres (nespečnost) in tistimi, ki so poročali o jutranji hripavosti. Prav tako je bila 

povečana pogostost glasovnih težav pri dekletih, ki so dosegla puberteto, v primerjavi z 

predadolescentkami.  

Phyland in drugi (1999) so v svoji raziskavi razdelili vprašalnik o negi glasu 79 opernim 

pevcem, 57 pevcem v glasbenih gledališčih, 31 sodobnim pevcem in 86 osebam, ki ne pojejo. 

Vprašalnik je zajemal vprašanja o govornih in pevskih navadah ter problemih v zadnjih 

dvanajstih mesecih. Rezultati so pokazali statistično pomembno razliko med skupinama glede 

na glasovne težave. 44 % pevcev je enkrat ali večkrat že imelo diagnosticirane glasovne 

težave, medtem ko 79 % oseb, ki ne pojejo, teh težav ni imelo. V zadnjem letu je bilo 69 % 

pevcev brez glasu, nepevcev pa 41 %. Glede na stil petja med pevci ni bilo večjih razlik. 

Izvedena je bila tudi raziskava o vplivu hidracije in vokalnega počitka na glas med 20 

mladimi amaterskimi pevci karaok. Polovica pevcev je med petjem prejela vodo in med 

pesmimi glasovno počivala, medtem ko druga polovica ne. Sodelujoči, ki so pili vodo in imeli 

počitek, so lahko peli bistveno dlje kot tisti, ki tega niso prejeli. Pevci brez vode in počitka so 

tudi pokazali znake treme in spremembe v petju visokih tonov (Yiu, Chan, 2003). 

Achey, He in Akst (2015) so v raziskavo vključili 104 pevce klasičnega petja, med katere so 

razdelili vprašalnik Voice Handicap Index in hkrati preverjali pozornost na dvanajst priporočil 

o negi glasu v obdobju javnega nastopanja in počitka. Rezultati so pokazali, da so sodelujoči 

bolj pozorni na priporočila o negi glasu v času nastopanja kot takrat ko ne nastopajo. Pri 

reševanju vprašalnika Voice Handicap Indexa so dosegli zmerno raven ocen.  

Koufman in sodelavci so (1995) napravili raziskavo o napetosti grlnih mišic med petjem, v 

katero je bilo vključenih 100 pevcev, 48 profesionalnih in 52 amaterskih. Povečana mišična 

napetost je bila najmanjkrat opažena pri ženskih profesionalnih pevkah in največkrat pri 

amaterskih pevkah. Moški profesionalni pevci in amaterji so dosegli med seboj podobne 

rezultate, kjer je bila napetost grlnih mišic srednje obremenjena. Najmanjša pojavnost 

prekomerne napetosti je bila opažena pri tistih, ki se ukvarjajo z zborovskim (41 %) in 

opernim (57 %) petjem, nekoliko višja pri jazz in pop pevcih (65 %) ter pri tistih, ki pojejo v 

glasbenih gledališčih (74 %). Največjo pojavnost prevelike napetosti grlnih mišic so zabeležili 

pri country (86 %) in rock (94 %) pevcih.  
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Ohranjanje zdravega glasu je zahtevno in celo profesionalni pevci ne morejo vedno zanesljivo 

ovrednotiti, ali je njihov vokalni aparat povsem zdrav. Sataloff in sodelavci (2012) so pri 72 

profesionalnih učiteljih petja ugotavljali pogostost patoloških stanj v grlu. Polovica 

sodelujočih ni navedla glasovnih težav. Preostala polovica je poročala o manjših glasovnih 

težavah, ki bi lahko vplivale na njihov glas (alergija, astma, sinuzitis …), vendar niso izrazili 

potrebe po foniatričnem pregledu. Nihče od pevcev ni v preteklem letu potreboval zdravniške 

pomoči zaradi glasu. S pomočjo videostroboskopije so bile pri 86,1 % udeležencev 

ugotovljene patološke spremembe na grlu, od tega je pri mnogih šlo za več kot eno 

nenormalno ugotovitev. Patološke spremembe so bile pogostejše pri moških (88,3 %) kot pri 

ženskah (86,7 %). Najpogostejša bolezenska stanja med pevci so bili znaki 

laringofaringealnega refluksa (72,2 %), nepopoln stik med glasilkama (34,7 %), znaki 

gastroezofaringealnega refuksa (18,1 %) ter varice na glasilkah (18,1 %).  

Tudi Castelblanco in drugi (2014) so v raziskavo vključili 47 profesionalnih pevcev brez 

glasovnih težav. Izvidi stroboskopije so pokazali podobne rezultate, kjer se je v grlu pokazalo 

več patoloških sprememb kot je bilo pričakovano.  

V literaturi je mogoče zaslediti več raziskav o pojavnosti laringofaringealnega refluksa med 

pevci. Hočevar Boltežar in drugi (2012) so preverjali pogostost laringofaringealnega refluksa 

med 119 profesionalnimi zborovskimi pevci, 70 učitelji in kontrolno skupino oseb brez 

glasovne obremenitve na delovnem mestu. Primerjali so jih glede na spol, starost, 

prehranjevalne navade, indeks telesne teže, stopnjo težav refluks simptomov in dejavnike, ki 

vplivajo na kakovost glasu. Rezultati so pokazali, da so pri ocenah refluksnih simptomov 

zborovski pevci dosegli pomembno višje rezultate kot učitelji in kontrolna skupina. Rezultati 

kažejo, da bi lahko petje kot profesionalno delo prispevalo k razvoju refluksa.  

Tudi Cammarota in drugi (2007) poročajo o pomembno višji pojavnosti zgage, regurgitacije, 

kašlja in hripavost pri italijanskih opernih zboristih kot v kontrolni skupini. Ravno tako 

Pregun in sodelavci (2009) pišejo o pojavu visoke prevalence refluksnih simptomov med 

madžarskimi opernimi zborovskimi pevci v primerjavi s kontrolno skupino. V raziskavi 

Timmermansa in drugih (2005) so imeli zborovski pevci od trikrat do štirikrat pogosteje 

refluks kot učitelji ter radijski in televizijski napovedovalci. Življenjski stil (npr. nočno delo, 

neprimerne prehranjevalne navade), stres in intenzivna uporaba trebušnih mišic ter prepone 

lahko pevca pogosteje privedejo do laringofaringealnega refluksa kot ostale profesionalne 

uporabnike glasov (Hočevar Boltežar idr., 2012).  

 

4.5 SKRB ZA GLAS  

Pojem higiena se navezuje na okoliščine in prakso, ki pomagajo ohranjati zdravje in 

preprečujejo širitev bolezni (World Health Organization, 2016). Glasovna higiena je dnevna 

skrb za doseganje in vzdrževanje zdravega glasu. Z drugim izrazom jo imenujemo tudi skrb 

za glas ali glasovna nega (Hočevar Boltežar, 2010). Pomeni način obnašanja, ki je ugoden za 

glas, saj zmanjšuje obremenitev, hkrati pa pozitivno vpliva tudi na celo telo (npr. hidracija, 

počitek). Ne le, da ozavešča o pozitivnih dejavnikih (zdrava prehrana, redna psihična in 

telesna kondicija, zadostno in kakovostno spanje) in negativnih (kajenje, uživanje alkohola, 

prehrana, govor in petje v hrupnem okolju), temveč predstavlja tudi proces oblikovanja in 

osvajanja znanja ter veščin, ki se vsakodnevno izvajajo in postajajo način življenja (Kovačić, 

Buđanovac, 2000).  
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Na glas vplivajo nekatere bolezni (okužbe dihal, alergijske bolezni dihal, gastroezofagealni 

refluks). Ob boleznih, ki poslabšajo kakovost glasu in povzročajo hripavost, je potreben 

glasovni počitek, da ne nastane in se ne utiri nepravilen, prenapet način tvorbe glasu (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

Napačne glasovne in govorne navade lahko vplivajo na kakovost glasu in posledično na 

razvoj neprimerne glasovne tehnike. Poznavanje značilnosti lastnega glasu omogoča presojo, 

kaj posameznikov glas zmore in česa ne.  

Glasovne zmogljivosti posameznikov so različne. Da bi bilo glasovnih težav ob opravljanju 

poklicev z glasovno obremenitvijo čim manj, bi bil dobrodošel pregled pri otorinolaringologu 

pred začetkom študija na šolah, ki izobražujejo za tovrstne poklice. Tako bi odkrili tiste, pri 

katerih obstaja večja možnost za pojav glasovnih motenj ob delu z glasovno obremenitvijo. 

Študenti bi že v času študija morali dobiti informacije o pravilni glasovni in govorni tehniki. S 

preventivnimi progami bi lahko zmanjšali pojavljanje glasovnih težav med glasovnimi 

profesionalci (Hočevar Boltežar, 2010).  

Škarić (1996) navaja, da je pri nas higiena glasu na zelo nizki stopnji. Ljudje se na svoj glas 

ne ozirajo, čeprav delajo v govorniških poklicih. Zanje je glas nekaj naravno danega, nekaj, 

čemur ne posvečajo pozornosti, dokler jim ta zadovoljivo služi v vsakodnevnem življenju. 

Večina motenj je ozdravljivih, zato je brezbrižnost do svojega glasu nizke kulturne ravni. 

Pedagoški delavci, govorniki in pevci bi se morali zavedati, da lahko poslušalce odbijejo s 

svojim hripavim, hrapavim, šumnim, cvilečim glasom. Brez kulture glasu oziroma brez 

vsakodnevne skrbi za zdrav glas ni kulture govora.  

 

4.6 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA NASTANEK GLASOVNIH MOTENJ 

PRI PEVCIH  

Glasovne motnje nastanejo, če pri fonaciji nastane ena ali več od naštetih okoliščin: 

 nepopoln stik med glasilkama pri nihanju, 

 nepravilno nihanje glasilk vključno z motenim sluzničnim valom, 

 nepravilnosti v odzvočni cevi nad in pod glasilkama. 

Na kakovost glasu vpliva več različnih dejavnikov iz okolja, bolezni oziroma stanja, ki 

pripomorejo k nastanku organskih in funkcionalnih glasovnih motenj: 

 okužbe (virusne, bakterijske, glivične), 

 neugodni mikroklimatski pogoji na delovnem mestu ali doma, 

 neprimerni akustični pogoji na delovnem mestu ali doma, 

 škodljive razvade, 

 alergija, 

 zdravila, 

 hormonske motnje, 

 gastroezofagealni refluks (Hočevar Boltežar, 2010). 
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Vsi ti dejavniki povzročijo draženje sluznice grla, predvsem glasilk, povzročajo vnetje, 

spreminjajo vlažnost sluznice, povečajo glasovno obremenitev govorca ali pa povzročajo 

glasovno utrujenost z negovornimi obremenitvami grla.  

 

4.6.1 OKUŽBE 

Pri okužbah nastane poleg vnetja celotne sluznice grla in glasilk tudi vnetje v zgornjih in 

spodnjih dihalih. Vnetje nosne sluznice – rinitis sili bolnika k dihanju na usta. Pri dihanju na 

nos se v nosu zrak segreje, navlaži ter očisti s sesedanjem majhnih delcev na sluznico. Pri 

dihanju na usta prihaja nepripravljen zrak (prevroč, premrzel, suh, neočiščen) do grla in draži 

sluznico, da oteče.  

Okužbe spodnjih dihal (bronhitisi, pljučnice) potekajo sicer vedno v povezavi z okužbo 

zgornjih dihal, je pa lahko vnetje zgornjih dihal manj izraženo. Zaradi okužbe spodnjih dihal 

bolnik kašlja. Pri kašlju je grlo izjemno obremenjeno, bolnik močno stisne glasilki, 

ventrikularni gubi, spusti poklopec čez grlo, nato pa v forsiranem izdihu vse tri zapore na 

nivoju grla nenadoma odpre. Močno narasli tlak pod glasilkama in v dihalnih poteh sproži 

3ewa<hiter tok zraka skoz grlo ven, ki odnese s sabo vse nečistoče, sluz, gnoj, tujke iz dihalne 

poti. Zaradi močne in dolgotrajne mehanske obremenitve glasilk ob kašlju lahko na njih 

nastane polip ali se pojavi krvavitev v sluznici glasilk (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

4.6.2 MIKROKLIMATSKI POGOJI 

Med mikroklimatske pogoje štejemo temperaturo in vlažnost prostora ter prisotnost kemijskih 

in mehanskih snovi v ozračju.  

 

4.6.2.1 TEMPERATURA PROSTORA  

Delo v prostorih s suhim vročim zrakom sluznico zgornjih dihal suši, še posebej, če bolnik ne 

diha na nos, ampak na usta. Neugodno vpliva tudi prepih ali premrzel zrak. Vneta sluznica na 

glasilkah je slabše odporna na delovanje močnih mehanskih sil, ki nastanejo zaradi trkov med 

glasilkama med fonacijo. 

Za normalno funkcioniranje potrebujemo dovolj svežega zraka, ki ne sme biti onesnažen. 

Zato je nujno redno zračenje prostorov, uporaba zaščitnih sredstev pri delu z dražečimi 

snovmi oziroma uporaba različnih filtrov. Skrbeti je treba za primerno temperaturo. Kaj je 

primerna temperatura, je različno za različne ljudi – za vse pa to pomeni temperaturo, pri 

kateri se dobro počutijo. Predvsem pri previsoki temperaturi v okolju se bolnik poti in s tem 

izgublja dodatno količino vode, kar lahko ob nezadostnem vnosu tekočine vodi v dehidracijo 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

Pevci in igralci se pogosto pritožujejo zaradi prašnega, suhega okolja, ter visokih temperatur v 

gledališču. Menijo, da to vpliva na dihanje in posledično na kakovost glasovne izvedbe 

(Richter idr., 2000).  
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4.6.2.2 VLAŽNOST PROSTORA 

Pomemben je tudi dovolj vlažen zrak v okolici. Pri dihanju na nos se zrak ob prehodu skozi 

nosni votlini ob stiku s sluzjo pokrito sluznico navlaži. Če je zrak v okolici izrazito suh, je 

potrebno več vode iz sluzi na nosni sluznici, da se zrak navlaži do 97 % z vlago, kar je 

odstotek vode v vdihanem zraku na nivoju grla (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

4.6.2.3 KEMIJSKE IN MEHANSKE SNOVI 

V okolju so lahko dražeče snovi, npr. hlapi lakov, lepil, kemikalij, plinov, ki povzročajo 

neinfektivno vnetje na glasilkah zaradi nespecifičnega draženja ali zaradi kemijske poškodbe 

in zaradi večje mase vnete sluznice spremenijo vibratorne lastnosti glasilk pri fonaciji. 

Mehanski delci v zraku, predvsem hišni, lesni, papirni prah ter kovinski opilki nespecifično 

dražijo sluznico celotnega grla in glasilk. V primeru alergije na snovi iz okolja pride do 

alergijskega vnetja glasilk (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

4.6.3 AKUSTIČNI POGOJI 

Neprimerni akustični pogoji silijo govorca h glasnejšemu govorjenju in s tem večji 

obremenitvi grla. Glasna glasba in ropot na delovnem mestu sta lahko vzrok za kričanje za 

medsebojno sporazumevanje (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

4.6.4 ŠKODLJIVE RAZVADE 

Med škodljive razvade spadajo kajenje, droge in alkohol. Pevci se morajo zavedati, da lahko 

katerakoli droga, ki jo vdihavajo ali zaužijejo, vpliva na mišice in tkiva, ki so potrebna za 

glasovno produkcijo (Chapman, 2005). O vplivu alkohola in cigaret ni možno sprejeti 

vsesplošnega pravila. So posamezniki, ki imajo veliko toleranco za alkohol kot tudi tobačnih 

izdelkov, medtem ko drugi že majhnih količin alkohola ali zakajenih prostorov ne prenesejo. 

Dober pevec, ki pazi na svoj glas, naj ne bi vsaj 2–3 ure pred nastopom kadil in pil hladnih 

napitkov (Habermann, 2003). 

 

4.6.4.1 KAJENJE 

Cigaretni dim zaradi snovi, ki jih vsebuje (nikotin, katrani, tobačni karcinogeni), draži 

sluznico, vroč dim pa jo še dodatno osuši. Nastane nespecifično vnetje sluznice, sluznica se 

zadebeli in izgubi svoje biomehanične sposobnosti, avtomatizirani kinestetični model fonacije 

se spremeni.  

Cigaretni dim vpliva tudi na izločanje sluzi v dihalih, sluz postane bolj gosta, kar otežuje 

izkašljevanje. Zaradi draženja sluznice celotnih dihal se pri kadilcih kroničnemu vnetju grla 

pridružijo še pljučne bolezni (od kroničnega bronhitisa, astme, do pljučnega raka), ki vse 

povzročajo kašelj. Kašelj povečuje negovorno obremenitev grla.  

Dolgotrajno draženje sluznice grla s cigaretnim dimom lahko v sluznici sproži kancerogene 

spremembe, ki privedejo do raka grla (Hočevar Boltežar, 2010). Kajenje pipe in cigare sta 

manj nevarni za glas kot kajenje cigarete (Habermann, 2003). 
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Raziskave o škodljivosti tobačnega dima pri pasivnih kadilcih niso potrdile domneve, da so 

njihove glasilke izpostavljene enakim škodljivim vplivom kot kadilske (Kravos, Hočevar 

Boltežar, 2010).  

 

4.6.4.2 DROGE 

Poleg kajenja so tudi nekatere druge droge povezane z rakom grla. V eni od študij v Indiji so 

odkrili, da je rak grla pri mladih osebah izrazito pogostejši med kadilci marihuane 

(Bhattacharyya idr, 2015).  

Snovi, ki dražijo sluznico dihal, povzročajo njeno zadebelitev in s tem večjo maso glasilk, 

počasnejšo frekvenco nihanja glasilk in nižji glas. Z nadraženima glasilkama je težje peti v 

višino, piano (tiho, nežno), bolnik govori in poje z naporom, pri tem se hitreje utrudi. Lahko 

pa se celo pojavljajo bolečine v vratu, saj so zunanje in notranje grlne mišice preveč napete in 

obremenjene – torej gre za mišično bolečino (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

4.6.4.3 ALKOHOL  

Pitje alkohola resda lahko zmanjša napetost ob nastopu, vendar na dolgi rok povzroča 

dehidracijo telesa in s tem izsušitev grla ter draženje sluznice glasilk. Posledice so hripav glas 

in občutek tujka v grlu (Chapman, 2005).  

 

4.6.5. ZDRAVILA 

Določena zdravila imajo negativen učinek na grlo. Sem spadajo nekatera zdravila za nižanje 

krvnega tlaka, za odvajanje vode, kortikosteroidna pršila za astmo. Določena zdravila za 

hipertenzijo povzročajo dražeč kašelj, ki predstavlja napor za grlo. Sredstva za odvajanje vode 

povzročajo dehidracijo, ki vpliva tudi na kakovost sluznice v grlu. Poleg tega se zmanjša 

izločanje sluzi v grlu, ki praviloma oblaga glasilki kot film, da pri nihanju spolzita druga ob 

drugi in je mehanska obremenitev čim manjša.  

Pršila za zdravljenje astme, ki vsebujejo kortikosteroide, negativno delujejo na grlo na dva 

načina. Pri dolgotrajni uporabi lahko povzročijo stanjšanje sluznice grla. Dolgotrajna uporaba 

kortikosteroidov v obliki inhalacij in pršil pri nekaterih bolnikih zmanjšuje lokalno odpornost 

in povzroči nastanek glivičnega vnetja na glasilkah ter hripavost (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

4.6.6 ALERGIJE 

Cohn je ugotovil, da alergijske bolezni dihal močno vplivajo na tvorbo glasu. To se še posebej 

odraža pri ljudeh, ki so poklicno govorno obremenjeni. Na tvorbo glasu vplivajo alergijske 

bolezni na ravni grla, nad grlom in pod njim (spodnja dihala). 

Nastanek otekline na glasilkah je včasih lahko tudi posledica slabše prehodnosti nosu in ni 

neposredno alergijsko pogojen. Bolnik z oteklo sluznico v nosu težko diha skozi nos ali pa 

sploh ne more, zato se vdihani zrak ne očisti, ne ogreje primerno in ne navlaži. Nesegret, 

onesnažen in presuh zrak draži sluznico glasilk in povzroči nastanek vnetne otekline (Kravos, 

Hočevar Boltežar, 2010).  
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4.6.7 GASTROEZOFAGEALNI REFLUKS 

Gastroezofagealni refluks (GER) pomeni zatekanje želodčne vsebine iz želodca nazaj navzgor 

po požiralniku in je fiziološki pojav. Gastroezofagealna refluksna bolezen nastane, kadar 

zaradi delovanja želodčne vsebine pride do poškodb sluznice požiralnika. Ko želodčna kislina 

prestopi zgornjo požiralnikovo zapiralko in prehaja v žrelo ter grlo, govorimo o 

laringofaringealnemu refluksu (LFR). Želodčna vsebina povzroča različne bolezenske 

spremembe na sluznici, ki jo doseže. Draženje in okvare sluznice grla ter spodnjega žrela 

povzročata želodčna kislina in pepsin (encim v želodčnem soku), včasih pa okvare sluznice 

povzroča tudi alkalni žolčni refluks, ki prihaja iz dvanajsternika v želodec in z želodčno 

vsebino navzgor po požiralniku do žrela in grla. Sluznica grla oteče, upočasni ali ustavi se 

tudi transport sluzi po grlu. Želodčna vsebina povzroča nekatere težave tudi posredno. Kisli 

refluks v spodnjem delu požiralnika draži receptorje, oživčene z vagusom, ki sprožijo kašelj, 

ki je dodatna obremenitev za grlo (Šereg Bahar idr, 2007).  

Najpogostejši simptomi laringofaringealnega refluksa so: suh in dražeč kašelj, pogosto 

odkašljevanje, občasna hripavost in glasovna utrudljivost pri glasovni obremenitvi (Arson, 

1990, v Kravos, 2010).  

 

4.6.9 HORMONI 

Znano je, da hormonski sistem igra pomembno vlogo v našem telesu v regulaciji vseh nivojev 

presnove in psihičnega stanja. Spremembe se izražajo tudi v kvaliteti glasu. Ženske imajo v 

času ovulacije (13.–15. dan) največjo raven estrogena in s tem kvalitetnejši glas (Hancock, 

Gross, 2014).  

 

4.6.9.1 PREDMENSTRUALNI SINDROM 

Predmenstrualni sindrom prizadene približno 30 % žensk, izraža se tudi v grlu. Je hormonsko 

pogojen zaradi upada estrogenov in porasta progesteronov, 1–2 dneva pred menstruacijo. 

Estrogen povzroči zadebelitev vrhnjega dela epitela na glasilkah, progesteron pa zadebelitev 

srednjega dela lamina proprije sluznice. V predmenstrualnem obdobju je spremenjeno 

razmerje med estrogenom in progesteronom, ki povzroča zadrževanje vode, oteklino 

intersticijskega tkiva ter razširitev ven. Glasilki sta zadebeljeni, vidne so razširjene žilice. 

Podobne spremembe kot v grlu vidimo tudi na sluznici materničnega vratu. Lastnosti glasu 

pred in med menstruacijo so: manjša glasnost, manjši obseg registra, slabša kvaliteta glasu in 

zmanjšana debelina sluznice ter gibljivost sklepov med hrustanci, kjer so pripete mišice 

glasilke (Kravos, 2012). 

Običajno opazijo predmenstrualni sindrom, ki se izraža tudi na glasilkah, le elitne glasovne 

izvajalke, to so profesionalne pevke in igralke. Največ težav s predmenstrualnim sindromom 

imajo operne pevke zaradi njihovega načina petja, ki zahteva čist in natančno oblikovan glas 

(Hočevar Boltežar, 2010). Težje dosežejo visoke tone in glas je nestabilen. Foniater, ki ob 

pregledu ugotovi opisane spremembe, pevki v tem obdobju petje prepove (Kravos, 2012). V 

pomoč jim je lahko jemanje hormonskih preparatov – kontracepcijskih tablet, ki prepreči 

nihanje ravni hormonov v krvi.  
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4.6.9.2 NOSEČNOST 

V nosečnosti najdemo podobne spremembe na glasilkah kot pri predmenstrualnem sindromu 

zaradi spremenjenega hormonskega stanja. Rastoči plod poleg tega zmanjšuje pljučne 

zmogljivosti, zaradi raztegnjenih trebušnih mišic pa se zmanjša sposobnost kontrole izdiha. 

Zaradi hormonskih sprememb je pogosto zadebeljena tudi sluznica v nosu, kar otežuje dihanje 

na nos (Hočevar Boltežar, 2010). Glas se nosečnicam rahlo zniža. Ob pregledu sta vidni 

zadebeljeni in lahko celo rdeči glasilki, ki sta nagnjeni h krvavitvam ob prevelikem 

glasovnem naporu (Kravos, 2012). Vse opisane spremembe zmanjšujejo glasovne 

sposobnosti, kar opazijo predvsem profesionalne pevke. Slednje imajo zmanjšane glasovne in 

s tem tudi delovne sposobnosti. Med nosečnostjo lahko pevka poje do 7. meseca ali celo dlje, 

odvisno od težavnosti dihanja in učinkovitosti delovanja prepone (Habermann, 2003). 

 

4.6.9.3 MENOPAVZA 

V menopavzi pade nivo estrogenov in progesteronov v serumu, pojavi se relativen porast 

androgenov v serumu, kar povzroči povečanje mase glasilk. Posledično se ženskam v 

menopavzi glas nekoliko zniža (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

4.6.9.4 KONTRACEPCIJA 

Pri stalni uporabi kontracepcijskih tablet ni več nihanja nivoja hormonov, nivo v serumu je 

stalen, lahko se pojavi lahek edem glasilk, ki včasih povzroči težave pri fonaciji predvsem pri 

elitnih glasovnih izvajalcih (Hočevar Boltežar, 2010).  

Skozi zgodovino avtorji pišejo o negativnem vplivu kontracepcije na glas. Novejše študije 

pravijo ravno nasprotno, saj naj bi nižji odmerki kontracepcijskih tablet glas stabilizirali. 

Vendar se stabilizacija običajno pojavi šele v dolgotrajni izgovarjavi samoglasnikov. Ker 

petje temelji na samoglasnikih, so pevke edina populacija, ki izkušajo klinično povezano 

vokalno stabilnost zaradi jemanja kontracepcije (Rodney, Sataloff, 2015). 

 

4.6.10 DEHIDRACIJA 

Vsak dan na neviden način izgubljamo tekočino z vlago v izdihanem zraku, z izparevanjem 

znoja s kože, s kapljicami sline v izdihanem zraku pri govoru, petju. V zmernem podnebnem 

pasu ob zmerni zunanji temperaturi mora odrasla oseba zaužiti 2–3 litre tekočine dnevno v 

obliki hrane ali pijače. Še vedno je najbolj primerna pijača voda. Dnevno bi je morali popiti 

1,5–2 litra, če se poleg tega tudi normalno hranimo. 

Če vnos tekočine ni zadosten, pride do dehidracije, to je pomanjkanja tekočine v telesu. 

Posledica dehidracije je, da žleze v respiratornem traktu izločajo manj sluzi. Tako ni dovolj 

ali sploh ni sluzi na glasilkah, ki bi ju oblagala kot tanka obloga. Pri fonaciji glasilki nihata in 

ob tem udarjata druga ob drugo. Mehanska obremenitev je manjša, če zaradi obloge sluzi 

spolzita druga ob drugi. Če sluzi na glasilkah ni, nastane večje trenje med glasilkama pri 

nihanju in tudi večje mehanske obremenitve zaradi udarjanja glasilk druge ob drugo. Na ta 

način obstaja večja možnost, da pride do okvare glasilk. Vdihani zrak se zaradi manjšega 

izločanja žlez v nosu težje dovolj navlaži, kar še dodatno suši in draži sluznico grla. Poleg 

tega je ob pomanjkanju sline ob dehidraciji tudi artikulacija težja (Hočevar Boltežar, 2010).  
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4.6.11 PREVELIKA GOVORNA OBREMENITEV IN NEPRAVILNA TEHNIKA 

GOVORA 

O preveliki govorni obremenitvi govorimo, ko presega zmogljivost glasilk za popravljanje 

mikropoškodb, ki nastanejo zaradi mehanskih sil, ki se pojavljajo v glasilkah ob nihanju pri 

fonaciji (Dikkers, 1996, v Kravos, 2010).  

Pri glasnem govorjenju ter prenapeti tehniki fonacije se glasilki pri nihanju dotikata (trkata) z 

večjo silo, kar lahko povzroči mikropoškodbe žilja. Preglasno govorjenje in slabo tehniko 

govorjenja imenujemo nepravilna raba glasu, to pa je v bistvu funkcionalna glasovna motnja 

(Kambič, 1984). Ta lahko zaradi čezmernih mehanskih poškodb vodi v organsko glasovno 

motnjo.  

 

4.7 NASVETI ZA PEVCE 

Preventivna medicina je vedno najboljša. Bolj ko oseba razume svoj glas, bolj bo spoštovala 

njegovo pomembnost in krhkost. Učenje nam pomaga priti do znanja kako glas obvarovati, 

trenirati in razvijati na način, da bo ostal zdrav (Heman - Ackah idr., 2008). Nekateri pevci se 

zavedajo pomena preventivne skrbi za glas, medtem ko drugi o tem niso obveščeni, oziroma 

zgodnja opozorila prezrejo. Težava nastopi zaradi vpitja, odhrkavanja, dolgotrajnega petja ali 

pogovorov brez pozornosti na dihanje, podporo, resonanco in telesno držo. Hripavost je prvi 

signal, da mora pevec glasovno počivati.  

Za pevca je pomembno, da upošteva naslednja priporočila. 

1. Uživajte dovolj tekočin! Posledica manka je dehidracija, kjer se zmanjša izločanje 

sluzi, ki pokriva glasilki, zato pri govoru in petju nastane večje trenje med glasilkama 

in večje glasovne obremenitve. Dnevno naj bi zaužili vsaj 1,5–2 litra vode.  

 

2. Prilagodite glasovne obremenitve zmogljivostim! Te se spreminjajo od osebe do 

osebe. Pomembno je, da sami vemo, kolikšne glasovne obremenitve zmoremo brez 

utrudljivosti, neugodnih občutkov v predelu grla, vratu in brez poslabšanja glasu. Med 

glasovne obremenitve poleg petja in govora spadajo tudi smeh, kašelj, odkašljevanje.  

 

3. Bodite telesno aktivni! Za kvaliteten dih je potrebna dovolj dobra pljučna funkcija, 

predvsem pa dobro uravnan izdih. Priporoča se tek, hoja, igranje tenisa in predvsem 

plavanje, ker spodbuja harmonično razvijanje vseh mišic ter uravnovešeno dihanje. 

Odsvetuje se redno obiskovanje fitnesa, saj lahko dvigovanje uteži povzroči 

spremembe v mišicah vratu in grla. 

 

4. Uporabljajte upevalne vaje! Tako kot tekač pred tekom ogreje celo telo, se mora 

celostno in intenzivno na petje pripraviti tudi pevec. Sem spadajo vaje za sproščanje in 

ogrevanje, vaje za dihanje in aktivnost prepone, vaje artikulacije ter vaje za širjenje 

glasovnega obsega. Vsaka vaja mora imeti namen, obenem pa mora biti izvedena v 

primernem tempu in obsegu. 
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Ko nastopijo glasovno naporni dnevi, je glas potrebno ogreti z vajami, da so vokalne 

mišice pripravljene na daljšo uporabo. Z rednim izvajanjem glasovnih in dihalnih vaj 

ostanejo glasilke dolgo časa prožne, grlne mišice pa se zvečajo in ojačijo. 

 

5. Poskrbite za zadostno količino spanja! V spanju počiva centralni živčni sitem in 

nabiramo si novih moči za aktivnosti v naslednjem dnevu. Spanje naj ne bo krajše od 

7–8 ur. V nasprotnem primeru se glasilke nimajo časa spočiti in regenerirati. Koliko 

spanca pevec potrebuje, je odvisno od posameznika. Vsak mora poznati svoje 

individualne potrebe in jih ob obremenjenosti upoštevati.  

 

6. Pred nastopom se izogibajte mlečnim izdelkom, saj povečujejo količino sluzi na 

glasilkah in posledično siljenje k odhrkavanju ali odkašljevanju. Tudi sladke, 

začinjene in mastne jedi, kava, orehi, čebula, česen povečujejo izločanje želodčne 

kisline ali oslabijo zapiranje spodnje požiralnikove zažemalke. 

 

7. Pri petju stojte ali sedite vzravnano! Pri vzravnani drži je prostornina prsnega koša 

največja, najlažje pa se tudi širi pri vdihu in kontrola izdiha je boljša. 

 

8. Izogibajte se snovem, ki dražijo sluznico dihal! Kajenje, dražeči plini, hišni prah 

dražijo sluznico dihal, povzročajo njeno zadebelitev in s tem večjo maso glasilk, 

počasnejšo frekvenco nihanja glasilk in nižji glas. Z nadraženima glasilkama je težje 

peti v višino in piano (potihem, nežno) 

(povzeto po Hočevar Boltežar, 2010; Garfield Davies, John, 1999; Heman-Ackah idr., 2008; 

Omerza 1972). 

 

4.8 VLOGA LOGOPEDA 

Logoped se ukvarja z osebami z glasom, ki konkretno kaže ali nakazuje probleme. Identificira 

in analizira problem ter pomaga osebi prilagoditi glas in glasovni mehanizem tako, da ga le-ta 

uporablja z optimalno učinkovitostjo (Schneider, Sataloff, 2007).  

Zdravljenje glasovnih motenj je timsko; tim sestavljajo foniater, klinični psiholog in klinični 

logoped. V tujih državah je posebej za pevce vključen še učitelj petja.  

Schneider in Sataloff (2007) opredeljujeta naloge tima za obravnavo glasovnih motenj na 

naslednji način: 

OSEBA NALOGA 

FONIATER Glavni medicinski član tima, odgovoren za 

diagnozo, medikamentozno zdravljenje in 

kirurške posege. 
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LOGOPED Ovrednoti glasovni problem, vodi obravnave 

s ciljem učinkovite rabe glasovnega 

mehanizma. 

UČITELJ PETJA Razvija tehniko petja; koristen tudi za 

nepevce, saj uči o učinkovitejšem dihanju, ki 

se lahko prenese v govor. 

PACIENT Najpomembnejši član tima, ki mora biti 

motiviran za sodelovanje pri obravnavah, 

obveščen o glasovnem problemu in tehnikah 

zdravljenja; je vključen pri načrtovanju in 

odločitvah terapije. 

 

Terapija se začne po otorinolaringološkem pregledu, kjer se ugotovi vzrok motnje. Če gre za 

organsko motnjo, otorinolaringolog najprej ukrepa z zdravljenjem z zdravili ali s kirurškim 

posegom, nato sledi logopedska obravnava. Pri funkcionalnih motnjah je oseba takoj 

vključena v logopedsko obravnavo. Dobro je, da vsi strokovnjaki, ki sodelujejo pri 

rehabilitaciji, med seboj dobro sodelujejo z namenom, da bi bila ta čim bolj uspešna.  

Logoped na prvi obravnavi pacienta povpraša po njegovem glasu: kakšni so njegovi 

simptomi, kdaj so se težave začele, ali jemlje kakšna zdravila, ali je glasovno obremenjen v 

službi ali prostem času, ter o njegovih glasovnih in prehranjevalnih navadah. 

V tujini se posebej za pevce uporablja vprašalnik Singing Voice Handicap Index (SVHI), ki je 

namenjen ocenjevanju kakovosti glasu in njegovemu vplivu na kakovost življenja. Zajema 36 

trditev o fizičnem, čustvenem, socialnem in ekonomskem vplivu glasovnih težav na pevce. V 

slovenščino ni preveden.  

Glasovna terapija se nato prične s poučevanjem pacienta o anatomiji in fiziologiji glasovnega 

organa. Pacient bo tako razumel osnove nastanka glasu in s tem lažje sledil glasovni terapiji 

(Schneider, Sataloff, 2007). Ta je nato usmerjena predvsem v odpravljanje glasovnih 

obremenitev in neprimernih govornih navad (glasno govorjenje, kričanje), ter pridobivanje 

znanja o glasovni higieni. Uspešnost vseh postopkov je pogojena z aktivnostjo pacienta 

samega. Največji problem vedno predstavlja prenos naučenega v vsakdanje življenje. Trajanje 

in čas izvajanja logopedske obravnave je individualno pogojeno glede na vrsto in stopnjo 

glasovne prizadetosti, njeno dinamiko in trajanje. Pomembno je, da se logoped zaveda, da je 

glas vsakega posameznika individualen in specifičen, zato mora biti tudi terapija temu 

primerna.  
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4. EMPIRIČEN DEL 

4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 

Za pevca je pomemben zdrav, prijeten in prepričljiv glas. Napačne glasovne, govorne in 

prehranjevalne navade pevcev lahko vplivajo na kakovost glasu in posledično na razvoj 

neprimerne glasovne tehnike. Zato je skrb za glas ali glasovna higiena pri pevcih ključnega 

pomena. Pri tem ima veliko vlogo zborovodja, ki mora poleg poznavanja fiziologije in 

delovanja pevskega aparata vedeti, kaj ugodno ali škodljivo vpliva na pevčev glas. Od 

njegovega načina dela je odvisno, koliko informacij o skrbi za glas bodo pevci prejeli.  

Verdolini navaja, da je več raziskav pokazalo, da so pevci izpostavljeni veliki glasovni 

obremenitvi in tako nastanku glasovnih motenj. Prav tako Koufman pravi, da med 45 % 

najbolj glasovno obremenjenih oseb spadajo pevci, igralci in učitelji. V Sloveniji še ni bila 

opravljena raziskava o poznavanju nege glasu med pevci. Tudi v dosegljivi strokovni literaturi 

ni veliko podatkov o tem. 

 

4. 2 CILJI RAZISKOVANJA 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako pogosto se pojavlja hripavost, kakšne so 

glasovne in prehranjevalne navade ter kakšno je osnovno znanje o negi glasu med 

zborovskimi pevci. 

Z raziskavo želim ugotoviti: 

 koliko so pevci glasovno obremenjeni, 

 kako pogosto zborovski pevci zaznajo hripavost in kaj jo povzroča, 

 ali zborovski pevci skrbijo za svoj glas, imajo primerne glasovne in prehranjevalne 

navade, 

 ali zborovski pevci pridobijo znanje o pravilni skrbi za glas. 

 

4.3 HIPOTEZE 

Na osnovi raziskovalnih vprašanj sem oblikovala naslednje hipoteze. 

H1: Večina zborovskih pevcev je že bila glasovno obremenjena. 

H2: Zborovski pevci, ki obiskujejo tudi ure solo petja, so manjkrat hripavi kot tisti, ki 

individualne pevske izobrazbe nimajo. 

H3: Zborovski pevci, ki so tudi poklicno glasovno obremenjeni, so pogosto hripavi. 

H4: Večja je tedenska količina petja, večja je možnost za nastanek glasovnih težav. 

H5: Več kot polovica zborovskih pevcev pri hripavosti glasovno počiva. 

H6: Več kot tretjina zborovskih pevcev ne pozna vpliva kajenja, alkohola in prehrane na glas. 
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H7: Ženske poznajo vpliv predmenstrualnega sindroma in kontracepcijskih tablet na glas. 

H8: Polovica zborovskih pevcev je že pridobila znanje o negi glasu. 

H9: Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na glas, se ne razlikuje med zborovskimi pevci 

Koroškega akademskega zbora Mohorjan in Akademskega pevskega zbora Maribor. 

 

4.4 METODOLOGIJA 

4.4.1 VZOREC 

Uporabili smo namenski način vzorčenja, v katerega so vključeni pevci dveh zborov: 

Koroškega akademskega pevskega zbora Mohorjan in Akademskega pevskega zbora Maribor. 

Oba zbora imata dolgoletno pevsko tradicijo in prejemata številne nagrade tako v Sloveniji 

kot tudi tujini.  

V vzorec je bilo zajetih 71 anketiranih, pri čemer jih je bilo 31 moškega in 40 ženskega spola 

(Tabela 1). Stari so bili med 15 in 41 let, v povprečju 24,94 (SD = 5,06). 

Tabela 1: Spol 

 f f (%) 

Spol 
Moški 31 43,7 

Ženski 40 56,3 

 

4.4.2 SPREMENLJIVKE  

Neodvisne spremenljivke so: 

 spol, 

 starost, 

 število ur petja na teden, 

 kajenje, 

 uživanje alkohola. 

Odvisne spremenljivke so: 

 glasovna obremenjenost, 

 poznavanje nege glasu, 

 hripavost, 

 dejavniki, ki vplivajo na kakovost glasu. 

 

4.4.3. MERSKI INSTRUMENTARIJ 

Za potrebe empiričnega dela magistrske naloge smo pripravili vprašalnik, sestavljen iz dveh 

delov (Priloga 1). V prvem delu je 17 vprašanj zaprtega in odprtega tipa o splošnih podatkih, 



46 

 

količini petja, glasovnih težavah, glasovnih obremenitvah in navadah. Drugi del vprašalnika 

je prirejen po vprašalniku, ki ga je uporabil Jeličić s sodelavci (po Kovačić in Buđanovac). 

Sestavljen je iz 15 trditev zaprtega tipa in se nanašajo na poznavanje dejavnikov, ki vplivajo 

na pevčev glas (škodljive razvade, prehrana, glasovne navade, hormoni, življenjski stil). 

Pevec je izbiral med odgovorimi pravilno, ne vem in nepravilno.  

 

4.4.4 NAČIN PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Vprašalnike so pevci dobili meseca januarja na pevski vaji, s predhodnim dogovorom s 

predsednikom in zborovodjo. Za reševanje so imeli na voljo 10 minut. 

Vrnjenih je bilo 36 rešenih vprašalnikov Koroškega akademskega pevskega zbora Mohorjan 

in 35 vprašalnikov Akademskega pevskega zbora Mohorjan.  

 

4.4.5 STATISTIČNA OBDELAVA PODATKOV  

Podatke smo statistično obdelali in analizirali s pomočjo programa Excel in računalniškega 

programa za statistično obdelavo SPSS 21.0. Uvodoma smo predstavili opisne statistike in 

frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Hipoteze smo testirali s pomočjo hi-

kvadrat preizkusa, saj so bile odvisne in neodvisne spremenljivke opisne (na nominalnem ali 

ordinalnem nivoju). Nekatere podatke smo predstavili tudi grafično.  
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5. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

5.1 REZULTATI  

5.1.1 ZNAČILNOSTI PEVCEV 

Izmed anketiranih zborovskih pevcev jih največ poje sopran, sledijo tisti, ki pojejo alt, bas 

(25,4 %); najmanj je tistih, ki pojejo tenor (Tabela 2 in Graf 1).  

Tabela 2: Glasovi pevcev  

 f f (%) 

Kateri glas pojete? 

Sopran 21 29,5 

Alt 19 26,8 

Tenor 13 18,3 

Bas 18 25,4 

 

V zboru pojejo od 1 do 17 let, v povprečju 5,35 let (SD = 4,44). 

 

Grafi 1: Anketirani glede na glas, ki ga pojejo 

 

Podatke o številu ur petja na teden smo uredili v ranžirno vrsto, od udeleženca, ki poje 

najmanj ur do udeleženca, ki poje največ ur. Razpon se je gibal med 3 in 20 urami na teden, v 

povprečju 6,62 (SD = 2,89). Nato smo udeležence grupirali v tri skupine tako, da so skupine 

pretežno enakomerno zastopane po številu udeležencev. Dve petini pevcev je pelo 3–5 ur 

tedensko, ena petina pa več kot 10 ur na teden (Tabela 3 in Graf 2). 

 

Glas 

Sopran Alt Tenor Bas 
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Tabela 3: Število ur petja na teden 

 f f (%) 

Koliko ur tedensko pojete? 

od 3 do 5 ur 31 43,7 

od 6 do 9 ur 26 36,6 

od 10 do 20 ur 14 19,7 

 

 

Grafi 2: Anketirani glede na število ur petja na teden 

 

Ure solo petja obiskuje 19 anketiranih zborovskih pevcev, kar predstavlja 26,8 % vseh 

anketirancev. Skoraj tri četrtina pevcev ni obiskovala pouka solo petja (Tabela 4). 

Tabela 4: Frekvenčna porazdelitev obiskovanja ur solo petja 

 f f (%) 

Ali obiskujete ure solo petja? 
Ne 52 73,2 

Da 19 26,8 

 

5.1.2 GLASOVNA OBREMENITEV IN GLASOVNE TEŽAVE PEVCEV 

Na vprašanje ali so bili kdaj v zadnjem letu hripavi je skoraj četrtina zborovskih pevcev 

odgovorilo z »Ne«, s hripavostjo pa se jih je soočila dobra polovica, manj kot desetina pa se 

jih je s hripavostjo soočala pogosto (Tabela 5 in Graf 4). 

 

 

 

Število ur petja na teden 

3 do 5 ur 6 do 9 ur 10 do 20 ur 
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Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev hripavosti v zadnjem letu 

 f f (%) 

Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu? 

Ne 17 23,9 

Da 48 67,6 

Da, pogosto 6 8,5 

 

 

Grafi 3: Anketirani glede na hripavost v zadnjem letu 

Petina izmed anketiranih je kot razlog za nastanek hripavosti izbrala preveliko količino petja, 

nekaj več kot polovica se jih je s hripavostjo soočila ob prebolevanju infekta, ostali pa so 

izbrali odgovor »Drugo« (Tabela 6 in Graf 4). Odgovore v kategoriji drugo smo zbrali v 

Tabeli 7. 

Tabela 6: Vzroki nastanka hripavosti 

 f f (%) 

Hripavost je nastala 

Ob preveliki količini 

petja 

11 19,6 

Ob prebolevanju infekta 29 51,8 

Drugo 16 28,6 

 

 

 

 

 

Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu? 

Ne Da Da, pogosto 
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Tabela 7: Vzroki nastanka hripavosti – odgovori »Drugo« 

ODGOVOR DRUGO  ŠTEVILO PONOVITEV 

Glasno govorjenje 4 

Ponočevanje 5 

Pitja alkohola 2 

Nepravilno petje 1 

Želodčna kislina 1 

Poučevanje 4 

 

 

Grafi 4: Mnenje anketirancev o vzroku za nastanek hripavosti 

 

Na vprašanje ali ob hripavosti glasovno počivajo, je pozitivno odgovorilo skoraj 2/3 pevcev 

(Tabela 8). 

Tabela 8: Frekvenčna porazdelitev glasovnega počitka ob hripavosti 

 f f (%) 

Ali ob hripavosti molčite – glasovno 

počivate? 

Ne 22 39,3 

Da 34 60,7 

 

Manj kot polovica anketiranih pevcev opravlja poklic, kjer so glasovno obremenjeni (Tabela 

9). 

 

 

Razlog za nastanek hripavosti 

Ob preveliki količini petja Ob prebolevanju infekta Drugo 
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Tabela 9: Opravljanje poklica z glasovno obremenitvijo  

 f f (%) 

Ali opravljate poklic, kjer ste glasovno 

obremenjeni? 

Ne 40 56,3 

Da 31 43,7 

 

Dve petini anketiranih pevcev je včasih glasovno obremenjenih izven petja v zboru, dobra 

četrtina pa pogosto (Tabela 10 in Graf 5). 

Tabela 10: Glasovna obremenjenost izven petja v zboru  

 f f (%) 

Ali ste tudi izven petja v zboru glasovno 

obremenjeni (doma, v službi)? 

Ne 22 31,0 

Da, včasih 29 40,8 

Da, pogosto 20 28,2 

 

 

Grafi 5: Anketiranci glede na glasovno obremenjenost izven petja v zboru 

 

5.1.3 GOVORNE IN GLASOVNE NAVADE PEVCEV 

Več kot polovica anketiranih je odgovorila, da se pogosto odkašljujejo, čistijo grlo in imajo 

občutek tujka v grlu, skoraj polovica jih glasno govori (Tabeli 11 in 12). 

 

 

 

 

Glasovna obremenjenost izven petja v zboru 

Ne Da, včasih Da, pogosto 
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Tabela 11: Pogostost odkašljevanja, čiščenja grla in občutka tujka v grlu 

 f f (%) 

Ali se pogosto odkašljujete, čistite grlo, 

imate občutek tujka v grlu? 

Ne 31 43,7 

Da 40 56,3 

 

Tabela 12: Pogostost glasnega govorjenja 

 f f (%) 

Ali pogosto glasno govorite? 
Ne 37 52,1 

Da 34 47,9 

 

Med anketiranimi zborovskimi pevci je dobra četrtina takšnih, ki kadijo. Kadijo med 1 in 15 

let, v povprečju 7,37 let (SD = 4,91). Tisti, ki kadijo, pokadijo od 2 do 30 cigaret na dan, v 

povprečju 8,58 cigaret na dan (SD = 6,93). 5 izmed anketiranih je pred leti kadilo, a kajenje 

opustilo (Tabela 13 in Graf 6). 

Tabela 13: Frekvenčna porazdelitev kajenja 

 f f (%) 

Ali kadite? 

Ne 47 66,2 

Da 19 26,8 

Kajenje sem opustil 5 7,0 

 

 

Grafi 6: Frekvenčna porazdelitev kajenja 

 

Dobra četrtina anketiranih pevcev popije več kot 2 skodelici kave dnevno (Tabela 14). Vsaj 1 

liter tekočine dnevno popije velika večina vseh pevcev (Table 15). 

Ali kadite? 

Ne Da Kajenje sem opustil 
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Tabela 14: Pitje kave dnevno 

 f f (%) 

Ali popijete več kot dve skodelici kave 

dnevno? 

Ne 51 71,8 

Da 20 28,2 

 

Tabela 15: Pitje tekočine dnevno 

 f f (%) 

Ali popijete vsaj 1 liter tekočine dnevno? 
Ne 6 8,5 

Da 65 91,5 

 

5.1.4 POZNAVANJE SKRBI ZA GLAS 

Predavanja o glasovni higieni je poslušala dobra tretjina vseh anketiranih zborovskih pevcev 

(Tabela 16). 

Tabela 16: Udeležba na predavanjih o glasovni higieni 

 f f (%) 

Ste kdaj poslušali predavanja o glasovni 

higieni? 

Ne 47 66,2 

Da 24 33,8 

 

V tabeli 17 so prikazani opisni podatki za trditve, ki izražajo vpliv različnih dejavnikov na 

kakovost glasu pevcev. Udeleženci so za vsako izmed trditev ocenili, v kolikšni meri se z njo 

strinjajo, izbirali so med možnostmi, da se s stališčem strinjajo, da podatkov ne vedo ali pa da 

se s stališčem ne strinjajo (Tabela 17). 

Tabela 17: Frekvenčna porazdelitev strinjanja s trditvami, ki vplivajo na kakovost glasu 

Trditev N 
Se strinjam Ne vem Se ne strinjam 

f f (%) f f (%) f f (%) 

1. Kajenje škoduje glasu. 71 64 90,1 3 4,2 4 5,6 

2. Pevci bi morali spati manj kot 

ostali ljudje. 
71 1 1,4 8 11,3 62 87,3 

3. Kričanje ni dobro za zdravje 

glasu. 
71 70 98,6 1 1,4 0 0,0 

4. Jemanje kontracepcijskih tablet 

vpliva na glas. 
71 8 11,3 54 76,1 9 12,7 

5. Za pevce je zaželeno uživanje 71 2 2,8 18 25,4 51 71,8 
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kave pred koncertom. 

6. Petje med prehladom ne škoduje 

glasu. 
71 16 22,5 15 21,1 40 56,4 

7. Pevci bi neposredno pred 

koncertom morali spati. 
71 3 4,2 7 9,9 61 85,9 

8. Zelo začinjena hrana je dobra za 

zdrav glas. 
71 2 2,8 31 43,7 38 53,5 

9. V času tik pred menstruacijo so 

možne spremembe v glasu. 
71 20 28,2 47 66,2 4 5,6 

10. Petje v zakajenem prostoru ne 

škoduje glasu. 
71 5 7,0 5 7,0 61 86,0 

11. Za pevce je pomemben urejen 

ritem spanja. 
71 63 88,7 6 8,5 2 2,8 

12. Ob glasovnih motnjah gremo po 

nasvet k otorinolaringologu. 
71 44 62,0 15 21,1 12 16,9 

13. Dobra telesna kondicija je 

pomembna za pevce. 
71 64 90,2 5 7,0 2 2,8 

14. Alkohol ima pozitivne učinke na 

petje. 
71 6 8,5 6 8,5 59 83,0 

15. Glasovna higiena (skrb za glas) 

pomeni zdravljenje bolezni grla. 
71 13 18,3 25 35,2 33 46,5 

 

5.2 SPREJEMANJE HIPOTEZ  

5.2.1 HIPOTEZA 1 

H1: Večina zborovskih pevcev je že bila glasovno obremenjena. 

 

Iz tabele 5 lahko razberemo, da je le 22 zborovskih pevcev (31,0 %) odgovorilo, da niso 

glasovno obremenjeni. Izmed ostalih 49 jih je 29 (40,8 %) odgovorilo, da so glasovno 

obremenjeni včasih, 20 (28,2 %) pa je takih, ki so glasovno obremenjeni pogosto. Hipotezo 

potrdimo.  

Premalo ali preveč sluzi na glasilkah lahko pevcu da občutek, da glas ne deluje, kot bi moral. 

Ko se glas ne odziva normalno, pevec kompenzira z večjo napetostjo, kar lahko povzroči 

nastanek nenavadnega glasu in glasovnih težav. Ko hripavost nastopi po vsaki vaji ali pa se 
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glas ne izboljša med dnevom, gre za glasovno preobremenjenost, ki lahko vodi do resnih 

težav (Sadolin, Kjelin, 2006).  

Rezultati kažejo, da spadajo pevci med glasovno obremenjeno populacijo. Tudi tuji avtorji 

pišejo o tem. Verdolini navaja, da so pevci izpostavljeni veliki glasovni obremenitvi in tako 

nastanku glasovnih motenj. Prav tako je Koufman raziskal, da 45 % glasovno obremenjenih 

oseb predstavljajo pevci, igralci in učitelji. V Sloveniji je bila opravljena raziskava o pojavu 

hripavosti med učitelji in logopedi, ki so tudi glasovno obremenjeni pri opravljanju poklica. 

Raziskava med 1500 učitelji je pokazala, da je bilo leta 2002 hripavih 66 % učiteljev (Soklič, 

Hočevar Boltežar). Tudi logopedi so leta 2004 navedli, da ji je 42 % že imelo glasovne težave 

(Škofič, 2004). 

 

5.2.2 HIPOTEZA 2 

H2: Zborovski pevci, ki obiskujejo tudi ure solo petja, so manjkrat hripavi kot tisti, ki 

individualne pevske izobrazbe nimajo. 

 

Tabela 18: Frekvenčna porazdelitev pojava hripavosti med pevci glede na obiskovanje ur solo 

petja  

 

Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu? 

Ne Da Da, 

pogosto 

Skupaj 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f f (%) 

Ali obiskujete ure solo petja? 
Ne 13 25,0 37 71,2 2 3,8 52 100,0 

Da 4 21,1 11 57,9 4 21,1 19 100,0 

χ² = 4,620, df = 2, p = 0,099 

 

Na osnovi izida χ2-preizkusa ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne razlike pri 

hripavosti med pevci, ki obiskujejo tudi ure solo petja, in tistimi, ki jih ne. Hipotezo ovržemo. 

Pričakovala sem, da bodo pevci, ki obiskujejo tudi ure solo petja, manjkrat hripavi kot tisti, ki 

individualne pevske izobrazbe nimajo. Na urah solopetja se učitelj usmeri v reševanje 

osnovnih glasovnih problemov posameznika, saj na razvoj glasu vpliva okolje, v katerem 

pevec živi in delovanje posameznih delov pevskega aparata. Glas se skozi ustrezni pevski 

repertoar in intenzivno vadbo razvija v jakosti in obsegu, pevca pa pripravlja na samostojnost, 

sposobnost solističnega javnega nastopanja ter navaja na nadzora zvoka. Tako pri učenju 

solopetja kot pri zborovskem petju je cilj pevca zveneti polno, toplo in naravno (Burger, 

2014). 
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Menim, da na urah solo petja ob nepravilnostih pevec od učitelja dobiva takojšnje korekture, 

medtem ko se v zboru zaradi večje skupine napake hitro zanemarijo. Daljša uporaba 

nepravilnih in neopaženih glasovnih vzorcev pevca bi lahko privedla do glasovne 

obremenitve.  

 

5.2.3 HIPOTEZA 3 

H3: Zborovski pevci, ki so tudi poklicno glasovno obremenjeni, so pogosto hripavi. 

 

Tabela 19: Frekvenčna porazdelitev hripavosti pevcev glede na glasovno obremenjenost izven 

zbora 

 

Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu? 

Ne Da Da, 

pogosto 

Skupaj 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f f (%) 

Ali ste tudi izven petja v 

zboru glasovno obremenjeni 

(doma, v službi)? 

Ne 6 27,3 16 72,7 0 0,0 22 100,0 

Da, včasih 7 24,1 18 62,1 4 13,8 29 100,0 

Da, 

pogosto 

4 20,0 14 70,0 2 10,0 20 100,0 

χ² = 5,064, df = 4, p = 0,281  

 

Na osnovi izida χ2-preizkusa ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne razlike pri 

hripavosti med pevci, ki so tudi poklicno glasovno obremenjeni, in tistimi, ki niso. Hipotezo 

ovržemo. 

V moderni družbi približno tretjina zaposlenih opravlja poklic z glasovno obremenitvijo. 

Mednje spadajo pevci, igralci, prodajalci in pedagoški delavci. Glas kot sredstvo 

komunikacije je pri njih še posebej pomemben, saj lahko glasovna obremenitev vodi v 

nezmožnost opravljanja vsakodnevnega dela (Gluvajić idr., 2012). 

Zanimiv je podatek, da za poklicno glasovno obremenjene anketirane petje ne predstavlja še 

dodatne obremenitve za glas. K temu bi lahko pripomoglo dejstvo, da glas pri petju 

uporabljajo optimalno in so osredotočeni k zmanjšanju negativnih dejavnikov, ki bi lahko 

prispevali k glasovni utrujenosti (npr. glasen govor in smeh, odhrkavanje, kajenje, 

dehidracija). Poleg tega pevcem petje ponavadi predstavlja veselje, druženje in sprostitev ter 

ga zato ne čutijo kot breme. 
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5.2.4 HIPOTEZA 4 

H4: Večja je tedenska količina petja, večja je možnost za nastanek glasovnih težav.  

 

Tabela 20: Frekvenčna porazdelitev hripavosti glede na tedensko količino petja 

 

 Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu? 

Ne Da Da, 

pogosto 

Skupaj 

f 
f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f 

f 

(%) 
f f (%) 

Koliko ur tedensko pojete? 

3 do 5 ur 7 22,6 21 67,7 3 9,7 31 100,0 

6 do 9 ur 7 26,9 19 73,1 0 0,0 26 100,0 

10 do 20 

ur 

3 21,4 8 57,2 3 21,4 14 100,0 

χ² = 6,903, df = 4, p = 0,141 

 

Na osnovi izida χ2-preizkusa ugotavljamo, da ne obstajajo statistično značilne razlike pri 

pojavu hripavosti med zborovskimi pevci glede na to, koliko ur tedensko pojejo. Hipotezo 

ovržemo. 

Iz tega lahko po eni strani predpostavljam, da si večina pevcev z daljšim tedenskim petjem 

pridobiva izkušnje in dodatna uporabna znanja, kako ohraniti glas zdrav. To pomeni, da 

uporabljajo pevsko dihanje, ustrezno telesno držo in ustrezne glasovne in pevske navade 

(glasnost, obseg, višina glasu). Nekateri tudi poznajo dejavnike, ki škodujejo glasu in se jih 

izogibajo. Druga možnost je, da imajo s petjem bolj obremenjeni pevci boljše telesne 

sposobnosti za petje in pač temu primerno zmorejo več pevske obremenitve. 

 

5.2.5 HIPOTEZA 5 

H5: Več kot polovica zborovskih pevcev pri hripavosti glasovno počiva.  

 

Iz tabele 8 lahko razberemo, da je 22 (39,3 %) zborovskih pevcev odgovorilo, da glasovno ne 

počivajo ob hripavosti, 34 (60,7 %) pa jih je odgovorilo da počivajo. Hipotezo potrdimo. 

Hripavost pomeni vsako spremembo ali poslabšanje glasu, ki jo poslušalec zazna s sluhom 

(Šifrer, Hočevar Boltežar, 2004). K razvoju prispevajo glasen govor, petje izven obsega, 

kričanje, glasen smeh, hiter tempo govora in odhrkavanje. Hripavost zahteva glasovni počitek 

oziroma omejitev glasovnih naporov.  

Glede na pričakovane rezultate lahko povzamem, da pevci ob hripavosti glasovno počivajo in 

na ta način preprečijo nastanek glasovnih motenj. Sami ali s pomočjo zdravnika prepoznajo 
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dejavnike, ki negativno vplivajo na glas, ter jih omilijo ali odpravijo. Pevec mora znati 

poslušati svoje telo in ne prekoračiti meja njegovih glasovnih in govornih zmogljivosti.  

 

5.2.6 HIPOTEZA 6 

H6: Več kot tretjina zborovskih pevcev ne pozna vpliva kajenja, alkohola in prehrane 

na glas.  

 

Iz tabele 17 lahko razberemo, da se s stališčem »Kajenje škoduje glasu.« strinja kar 64 (90,1 

%) vseh anketiranih zborovskih pevcev, ne strinjajo se štirje (5,6 %), kategorijo »ne vem« pa 

so izbrali trije (4,2 %). S stališčem »Alkohol ima pozitivne učinke na petje.« se jih strinja 6 

(8,5 %), prav toliko jih je izbralo odgovor »ne vem«, ne strinja pa se jih 59 (83,1 %). S 

stališčem »Zelo začinjena hrana je dobra za zdrav glas.« se strinjata le 2 (2,8 %) izmed vseh 

anketiranih zborovskih pevcev, odgovor ne vem jih je izbralo 31 (43,7 %), s stališčem se jih 

ne strinja 38 (53,5 %). Hipotezo ovržemo. 

Pohvalen je rezultat, ki kaže, da se skoraj večina pevcev strinja, da kajenje škoduje glasu. 

Kajenje cigaret, pipe ali cigar draži sluznico dihal in prebavil. Snovi iz cigaretnega dima 

(nikotin, katrani) dražijo sluznico, vroči dim pa jo suši. Suha sluznica povzroča neprijetne 

občutke in sili človeka k odkašljevanju (Kravos, Hočevar Boltežar, 2010). Dolgotrajno 

kajenje lahko povzroči tudi raka na glasilkah. 

Pevci se prav tako strinjajo, da ima alkohol negativne učinke na petje. Pitje alkoholnih pijač 

povzroča dehidracijo in refluks želodčne kisline, kar draži sluznico glasilk. Posledica so 

hripav glas in občutek tujka v grlu. Prekomerno zaužitje alkohola pred vajo ali nastopom 

lahko pevcu tudi zamegli presojo in dobi lažen občutek, da je pel korektno in sproščeno.  

Pri trditvi, da je zelo začinjena hrana dobra za zdrav glas, se polovica pevcev strinja, druga 

polovica pa je odgovorila »ne vem«. Začinjena hrana je povezana z gastroezofagealnim in 

laringofaringealnim refluksom, ki poleg hripavosti zaradi zadebeljene sluznice glasilk 

povzročata še odhrkavanje, kašelj ter občutek tujka v grlu (Gluvajić, idr. 2012). Podobni 

simptomi veljajo za sladko, mastno hrano, oreščke in gazirane pijače.  

Glede na zgoraj navedene rezultate predpostavljam, da so pevci zadovoljivo seznanjeni s 

škodljivimi razvadami, ki vplivajo na glas. 
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5.2.7 HIPOTEZA 7 

H7: Ženske poznajo vpliv predmenstrualnega sindroma in kontracepcijskih tablet na 

glas. 

 

Tabela 21: Frekvenčna porazdelitev strinjanja žensk s trditvami, ki se nanašajo na vpliv 

predmenstrualnega sindroma in kontracepcijskih tablet na glas 

Trditev N 
Se strinjam Ne vem 

Se ne 

strinjam 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na 

glas. 
40 7 17,5 26 65,0 7 17,5 

V času tik pred menstruacijo so možne 

spremembe v glasu. 
40 15 37,5 21 52,5 4 10,0 

 

 

S stališčem »Jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na glas.« se strinja in ne strinja po 7 (17,5 

%) anketiranih zborovskih pevk, 26 (65,0 %) pa jih je izbralo odgovor »ne vem«. S stališčem 

»V času tik pred menstruacijo so možne spremembe v glasu.« se strinja 15 (37,5 %) 

anketiranih zborovskih pevk, 21 (52,5 %) jih je izbralo odgovor »ne vem«, s stališčem pa se 

ne strinjajo 4 (10,0 %). Hipotezo ovržemo. 

Ženske ne poznajo vpliva hormonov na glas, kar je presenetljiv rezultat. Razlogov zato je 

lahko več. Eden izmed morebiti ta, da nekatere zborovske pevke ne jemljejo kontracepcijskih 

tablet in s tem ne poznajo njihovega vpliva na glas. Možno je tudi, da v času tik pred 

menstruacijo niso pozorne na spremembe glasu ali pa le-te prepisujejo drugim vzrokom.  

V povprečju se 2–3 dni pred nastopom menstruacije pri ženski lahko kakovost in zmogljivost 

glasu spremeni. Lastnosti glasu pred in med menstruacijo so: manjša glasnost, manjši obseg 

registra, slabša kvaliteta glasu in zmanjšana debelina sluznice (Kravos, 2012).  

Jeličić in Škofič v svojih raziskavah navajata, da več kot polovica žensk logopedinj ne pozna 

vpliva kontracepcijskih tablet na glas. Novejše raziskave kažejo, da le-te nimajo negativnega 

vpliva na glas, temveč glas stabilizirajo (Rodney, Sataloff, 2015). Vzrok za to je drugačna 

sestava novejših oblik hormonskih tablet, ki vsebujejo določeno količino hormonov, ki se ne 

spreminja preko ciklusa. Na ta način ne prihaja do nihanja nivoja hormonov v serumu in zato 

je glas stabilnejši. 
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5.2.8 HIPOTEZA 8 

H8: Polovica zborovskih pevcev je že pridobila znanje o negi glasu. 

 

Iz tabele 16 lahko razberemo, da je predavanja o glasovni higieni poslušalo 24 (33,8 %) vseh 

anketiranih zborovskih pevcev, 47 (66,2 %) pa jih tovrstna predavanja ni poslušalo. Hipotezo 

ovržemo. 

Več kot polovica pevcev ni poslušala predavanj o skrbi za glas. Podatek je zaskrbljujoč, saj bi 

morali biti seznanjeni z znanjem, kako ga ustrezno in optimalno uporabljati. Vendar pevci 

niso edini, ki vsebin o negi glasu še niso poslušali. Tudi pedagoški delavci so pokazali, da je 

poznavanje skrbi za glas med njimi slabo. Tuji avtorji poročajo o podobnih izsledkih. Hočevar 

Boltežarjeva (2004) navaja, da bi bilo v redne pedagoške študijske programe potrebno 

vključiti pouk o pravilni glasovni tehniki in skrbi za glas. V nasprotju so slovenski logopedi, 

ki so dosegli visoko raven znanja o negi glasu. Vzrok je narava poklica, saj prejmejo tekom 

študija strokovno znanje iz patologije in rehabilitacije glasu (Jeličić, 2012).  

Logopedi niso edina populacija, ki je poklicno odvisna od uporabe glasu in ki prejme znanje o 

negi glasu v času študija. Tudi duhovniki in igralci imajo v študijskem programu predmet o 

retoriki, kjer jih učijo nastopati, pravilne dikcije, ni pa jasno, koliko informacij dobijo tudi o 

tem, kaj glasu škoduje (Hočevar, 2009). Potrebno bi bilo omogočiti pridobitev ustreznega 

znanja o skrbi za glas tudi ostalim glasovno obremenjenim osebam – pevcem, zboristom, 

solistom, prodajalcem in pedagoškim delavcem. Večje kot bo poznavanje nege glasu med 

posamezniki, manjša bo možnost za nastanek glasovnih težav.  

 

5.2.9 HIPOTEZA 9 

H9: Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na glas, se ne razlikuje med zborovskimi pevci 

Koroškega akademskega zbora Mohorjan in Akademskega pevskega zbora Maribor. 

 

Tabela 22: Ferkvenčna porazdelitev pri trditvah, ki vplivajo na kakovost glasu glede na pevski 

zbor udeležencev 

Stališča Zbor 
Se strinjam Ne vem 

Se ne 

strinjam χ² (p) 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Kajenje škoduje 

glasu. 

KAPZ 

Mohorjan 
34 94,4 1 2,8 1 2,8 1,62 

(0,444) 
APZ Maribor 30 85,7 2 5,7 3 8,6 

Pevci bi morali 

spati manj kot ostali 

ljudje. 

KAPZ 

Mohorjan 
1 2,8 5 13,9 30 83,3 1,94 

(0,379) 
APZ Maribor 0 0,0 3 8,6 32 91,4 



61 

 

Kričanje ni dobro 

za zdravje glasu. 

KAPZ 

Mohorjan 
35 97,2 1 2,8 0 0,0 1,37 

(0,507) 
APZ Maribor 35 100,0 0 0,0 0 0,0 

Jemanje 

kontracepcijskih 

tablet vpliva na 

glas. 

KAPZ 

Mohorjan 
5 13,9 29 806 2 5,6 

3,73 

(0,155) 
APZ Maribor 3 8,6 25 71,4 7 20,0 

Za pevce je 

zaželeno uživanje 

kave pred 

koncertom. 

KAPZ 

Mohorjan 
2 5,6 5 13,9 29 80,6 

7,41 

(0,025) 
APZ Maribor 0 0,0 13 37,1 22 62,9 

Petje med 

prehladom ne 

škoduje glasu. 

KAPZ 

Mohorjan 
6 16,7 8 22,2 22 61,1 1,45 

(0,484) 
APZ Maribor 10 28,6 7 20,0 18 51,4 

Pevci bi neposredno 

pred koncertom 

morali spati. 

KAPZ 

Mohorjan 
1 2,8 3 8,3 32 88,9 0,62 

(0,735) 
APZ Maribor 2 5,7 4 11,4 29 82,9 

Zelo začinjena 

hrana je dobra za 

zdrav glas. 

KAPZ 

Mohorjan 
0 0,0 12 33,3 24 66,7 7,02 

(0,030) 
APZ Maribor 2 5,7 19 54,3 14 40,0 

V času tik pred 

menstruacijo so 

možne spremembe 

v glasu. 

KAPZ 

Mohorjan 
10 27,8 25 69,4 1 2,8 

1,22 

(0,542) 
APZ Maribor 10 28,6 22 62,9 3 8,6 

Petje v zakajenem 

prostoru ne škoduje 

glasu. 

KAPZ 

Mohorjan 
4 11,1 2 5,6 30 83,3 2,13 

(0,345) 
APZ Maribor 1 2,9 3 8,6 31 88,6 

Za pevce je 

pomemben urejen 

ritem spanja. 

KAPZ 

Mohorjan 
33 91,7 2 5,6 1 2,8 0,81 

(0,668) 
APZ Maribor 30 85,7 4 11,4 1 2,9 

Ob glasovnih 

motnjah gremo po 

nasvet k 

KAPZ 

Mohorjan 
21 58,3 11 30,6 4 11,1 4,68 

(0,096) 
APZ Maribor 23 65,7 4 11,4 8 22,9 
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otorinolaringologu. 

Dobra telesna 

kondicija je 

pomembna za 

pevce. 

KAPZ 

Mohorjan 
32 88,9 3 8,3 1 2,8 

0,19 

(0,911) 
APZ Maribor 32 91,4 2 5,7 1 2,9 

Alkohol ima 

pozitivne učinke na 

petje. 

KAPZ 

Mohorjan 
4 11,1 2 5,6 30 83,3 1,36 

(0,506) 
APZ Maribor 2 5,7 4 11,4 29 82,9 

Glasovna higiena 

(skrb za glas) 

pomeni zdravljenje 

bolezni grla. 

KAPZ 

Mohorjan 
6 16,7 12 33,3 18 50,0 

0,38 

(0,829) 
APZ Maribor 7 20,0 13 37,1 15 42,9 

 

Statistično značilna razlika (p < 0,05) med odgovori zborovskih pevcev Koroškega 

akademskega zbora Mohorjan in Akademskega pevskega zbora Maribor se je pojavila pri 

dveh stališčih, in sicer pri »Za pevce je zaželeno uživanje kave pred koncertom.« in »Zelo 

začinjena hrana je dobra za zdrav glas.«. Pri ostalih trinajstih stališčih statistično značilne 

razlike med odgovori zborovskih pevcev obeh zborov ni (p > 0,05). Predpostavljali smo, da 

med zboroma ne bo statistično značilnih razlik v strinjanju s trditvami, ki vplivajo na 

kakovost glasu. Ker se je ta razlika pokazala le v dveh od petnajstih trditev lahko sklenemo, 

da med pevci obeh zborov ni pomembnih razlik. Hipotezo potrdimo. 

Glede na rezultate sklepam, da imajo pevci obeh zborov podobna znanja o dejavnikih, ki 

vplivajo na glas. Razkorak se je pojavil le pri dveh postavkah, kjer večina pevcev KAPZ 

Mohorjan meni, da začinjena hrana ni dobra za zdrav glas, medtem ko več kot polovica 

pevcev APZ Maribor vpliva ne pozna. Slednji tudi ne vedo, ali je pitje kave pred koncertom 

zaželeno. Pevci ravno tako niso bili prepričani pri trditvah, ali gremo ob glasovnih motnjah po 

nasvet k otorinolaringologu in če jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na glas. Pohvalni so 

rezultati, da se večina pevcev obeh zborov strinja, da kajenje, kričanje in petje v zakajenem 

prostoru škoduje glasu, ter da je za pevca pomemben urejen ritem spanja in dobra telesna 

kondicija. Zavedajo se tudi, da neposredno pred koncertom ni priporočeno spati.  

Menim, da imata pri tem veliko vlogo zborovodji, ki poučujeta o pravilni vokalni tehniki in 

telesni drži. Zborovodja je odgovoren, da se pevsko čim bolj izobrazi, da se nauči metod dela 

z glasom. Le tako bo lahko pevcem v korist, saj je lahko škoda, storjena glasu, nepopravljiva. 

Burger (2014) navaja, da mora zborovodja imeti sposobnost slušne in vizualne prepoznave 

morebitnih napak pri petju pevcev, ter iskanja rešitev, kako probleme postopoma odpraviti. Z 

ustreznimi upevalnimi vajami naj bi znal izboljšati tehnične značilnosti pevcev ter zdravo 

razvijati njihove glasove.  

Poleg tega je pomembno, da pevec skozi pevske vaje in vsakdan spoznava, katere govorne in 

glasovne navade, hrana in pijača ugodno vplivajo na njegov glas. Vsak pevec ima glas za svoj 

edinstven instrument in prav je, da ga tudi obvaruje. Rezultati raziskave pa so tudi pokazali, 

da bi kljub dobremu znanju o nekaterih dejavnikih, ki škodujejo glasu, pevci obeh zborov 
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vseeno potrebovali še dodatne informacije, predvsem o možnih škodljivih dejavnikih za glas. 

V tem primeru bi zborovodja na vajo lahko povabil logopeda, ki bi pevcem v okviru 

predavanja natančno predstavil fiziologijo in anatomijo pevskega aparata, ter vse dejavnike, ki 

negativno ali ugodno vplivajo na pevčev glas.  

 

5.2.1 PREGLED HIPOTEZ 

Tabela 23: Hiter pregled potrjenih in ovrženih hipotez 

HIPOTEZA 

POTRJENA 

HIPOTEZA HIPOTEZA 

OVRŽENA 

 

 

H1: Večina zborovskih pevcev je že bila glasovno 

obremenjena. 

 

 H2: Zborovski pevci, ki obiskujejo tudi ure solo petja, so 

manjkrat hripavi kot tisti, ki individualne pevske 

izobrazbe nimajo. 

 

 H3: Zborovski pevci, ki so tudi poklicno glasovno 

obremenjeni, so pogosto hripavi. 

 

 H4: Večja je tedenska količina petja, večja je možnost za 

nastanek glasovnih težav. 

 

 

 

H5: Več kot polovica zborovskih pevcev pri hripavosti 

glasovno počiva. 

 

 H6: Več kot tretjina zborovskih pevcev ne pozna vpliva 

kajenja, alkohola in prehrane na glas.  

 

 H7: Ženske poznajo vpliv predmenstrualnega sindroma 

in kontracepcijskih tablet na glas. 

 

 H8: Polovica zborovskih pevcev je že pridobila znanje o 

negi glasu. 

 

 H9: Poznavanje dejavnikov, ki vplivajo na glas, se ne 

razlikuje med zborovskimi pevci Koroškega 

akademskega zbora Mohorjan in Akademskega 

pevskega zbora Maribor. 
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6. ZAKLJUČEK 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kakšno je poznavanje skrbi za glas med zborovskimi pevci.  

Zdrav glas je nepogrešljiv pripomoček v vsakdanji komunikaciji. Je izraz naše integritete in 

individualnosti v svetu. Ima dve vlogi: z ene strani nam služi kot sporazumevalno sredstvo, z 

druge strani pa ga pevec uporablja kot glasbeni instrument za izražanje glasbenih idej (Bruna 

Špiler, 2012). Kaj glas človeku sploh pomeni, se mnogi zavedajo šele, ko pride do motnje v 

njegovi rabi.  

Napačna, prevelika raba ali celo zloraba glasu lahko negativno vpliva na njegovo kakovost. 

Tega se še posebej zavedajo pevci, ki so izpostavljeni veliki glasovni obremenitvi in tako 

nastanku glasovnih motenj (Verdolini, 2001). Glasovna motnja lahko vpliva na kakovost 

življenja in vodi v nezmožnost opravljanja vsakodnevnega dela (Gluvajić idr., 2012). 

Nega glasu pomeni način obnašanja, ki je ugoden za glas, saj zmanjšuje obremenitev, hkrati 

pa pozitivno vpliva na celo telo. Odpravlja negativne dejavnike in spodbuja optimalno okolje, 

kjer je glas lahkoten in kvaliteten (Schneider, Sataloff, 2007). Na glas vplivajo nekatere 

bolezni (okužbe dihal, alergijske bolezni dihal, gastroezofagealni refluks). Ob boleznih, ki 

poslabšajo kakovost glasu in povzročajo hripavost, je potreben glasovni počitek, da ne 

nastane in se ne utiri nepravilen, prenapet način tvorbe glasu (Hočevar Boltežar, 2010). 

Poudariti je treba, da obstaja veliko dejavnikov, ki vplivajo na glas. Pri posameznikih se 

nekateri izrazijo za bolj kritične, medtem ko pri drugih osebah nimajo vpliva. Pevec se mora 

zavedati svojih glasovnih, govornih in prehranjevalnih navad in ob obremenjenosti glasu 

pravilno ukrepati. Pomembno je, da zna prisluhniti svojemu telesu, saj vsako pretiravanje 

škodi.  

V raziskavo je bilo zajetih 71 zborovskih pevcev Koroškega akademskega zbora Mohorjan in 

Akademskega pevskega zbora Maribor.  

Rezultati so pokazali, da je bilo kar 76,1 % pevcev v zadnjem letu hripavih, od tega 8,5 % 

pogosto. Pri tem se ni pokazalo, da bi večje število ur petja na teden in individualna pevska 

izobrazba imeli večji vpliv. Vzroke hripavosti pripisujejo prebolevanju infekta, ponočevanju, 

glasnemu govoru, poučevanju, pitju alkohola, želodčni kislini in nepravilnem petju. Kar 69 % 

pevcev je izven petja v zboru glasovno obremenjenih (doma, v službi). Pohvalen je podatek, 

da jih ob hripavosti več kot polovica glasovno počiva, saj s tem preprečujejo nastanek 

napačnih glasovnih vzorcev ali celo nastanek organskih sprememb na glasilkah.  

Pevci imajo zadovoljive govorne in glasovne navade. Polovica se jih odkašljuje, čisti grlo ali 

ima občutek tujka v grlu. Rezultat, da skoraj 50 % pevcev govori glasno, povezujem s 

podatkom, kjer jih je enako število navedlo, da so izven petja v zboru glasovno obremenjeni. 

Pohvalen je podatek, da večina popije vsaj 1 liter tekočine dnevno, saj s tem preprečujejo 

dehidracijo telesa. Pevci so seznanjeni z vplivom škodljivih razvad na glas. Manj kot tretjina 

je kadilcev. Zavedajo se, da kajenje in petje v zakajenem prostoru škodujejo glasu. Prav tako 

poznajo pomen spanja in vedo, da ima alkohol negativne učinke na glas. Slabše rezultate so 

dosegli pri trditvah, ki se navezujejo na hormone. Z odgovorom na vprašanje ali kontracepcija 

vpliva na glas in če so tik pred menstruacijo možne spremembe v glasu. Vzrok za to je lahko, 

da veliko pevk ne uživa kontracepcijskih tablet ali pa spremembe v glasu pripisujejo drugim 

razlogom. Rezultati so tudi pokazali, da polovica pevcev ne pozna vpliva začinjene hrane na 

glas in kaj pojem glasovna higiena sploh pomeni.  
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Glede na glasovno obremenjenost pevcev je zaskrbljujoč podatek, da je le dobra tretjina 

poslušala predavanja o negi glasu. Žal tudi drugi avtorji pišejo o podobnih izsledkih pri drugih 

glasovno obremenjenih poklicih. Hočevarjeva in Jeličić navajata, da bi bilo potrebno v 

pedagoške poklice vključiti pouk o pravilni govorni tehniki, glasovni higieni ter o 

preprečevanju in zdravljenju glasovnih motenj. Tudi Škarić piše, da je poznavanje nege glasu 

na zelo nizki stopnji.  

Z rezultati raziskave sem potrdila, da bi tudi pevci neprofesionalnih zborov morali dobiti več 

informacij o skrbi za glas. Menim, da imajo pri tem veliko vlogo zborovodje, ki bi morale 

pevcem to znanje zagotoviti v okviru predavanj in delavnic. Dejstvo je, da se v ospredje vse 

bolj postavlja zdravljenje glasovnih težav, vse manj pa znanje o pomenu glasovnih 

obremenitev ter aktivnega preventivnega preprečevanja glasovnih motenj. Tako bi lahko v 

zboru preprečili glasovne motnje, ki se jim da izogniti oziroma jih preprečiti. V tem 

izobraževalnem delu vidim tudi pomembno vlogo logopeda, torej ne samo v obravnavi oseb z 

glasovnimi motnjami, ampak tudi v preventivnem delu, preprečevanju glasovnih težav. 

Logoped bi pevcem tudi lahko pomagal z izboljševanjem njihove artikulacije, fonacijske 

tehnike v govoru. S tega stališča bi bilo torej priporočljivo, da bi vsak profesionalni pevski 

zbor imel svojega logopeda, ki bi vsaj nekaj ur tedensko posvetil preprečevanju glasovnih 

motenj in tako prispeval k večjemu uspehu pevcev. 
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8. PRILOGE 
 

8.1 PRILOGA 1: VPRAŠALNIK ZA PEVCE  
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VPRAŠALNIK ZA PEVCE 

Prvi del vprašalnika zajema vprašanja o vašem petju, glasovnih navadah in 

obremenitvah.  

Prosim, če obkrožite ali dopišete ustrezne odgovore! 

1. Starost: ……… let 

2. Spol:  M Ž 

3. Kateri glas pojete?     Sopran  Alt  Tenor   Bas 

4. Koliko let že pojete v zboru? ……… let 

5. Koliko ur tedensko pojete?……… ur 

6. Ali obiskujete ure solo petja?       Ne  Da 

7. Ste kdaj poslušali predavanja o glasovni higieni?     Ne Da 

8. Ali ste bili kdaj hripavi v zadnjem letu?   Ne  Da  Da,pogosto 
 (če ste odgovorili Ne, preskočite naslednji dve vprašanji) 

9. Hripavost je nastala:    

ob preveliki količini petja      ob prebolevanju infekta  

drugo…………………..  

10. Ali ob hripavosti molčite - glasovno počivate?     Ne Da 

11. Ali se pogosto odkašljujete, čistite grlo, imate občutek tujka v grlu? Ne Da 

12. Ali kadite?  

ne   da, kadim že……let,…. cigaret na dan   kajenje sem opustil 

13. Ali popijete več kot dve skodelici kave dnevno?     Ne Da 

14. Ali popijete vsaj 1 liter tekočine dnevno?      Ne Da 

15. Ali opravljate poklic, kjer ste glasovno obremenjeni?    Ne Da 

16. Ali pogosto glasno govorite?       Ne Da 

 

17. Ali ste tudi izven petja v zboru glasovno obremenjeni (doma, v službi)?  

 Ne   Da, včasih  Da, vedno 

 



72 

 

Drugi del vprašalnika je sestavljen iz trditev glede dejavnikov, ki lahko vplivajo na 

kakovost glasu pri pevcih ali pa tudi ne. 

Prosim obkrožite P, če se z izjavo strinjate, NP, če se z izjavo ne strinjate, ter ne vem, če 

ne poznate odgovora!  

Vprašalnik (povzeto po Kovačič in Buđanovac, 2000) 

1. Kajenje škoduje glasu. P ne vem N 

2. Pevci bi morali spati manj kot ostali ljudje. P ne vem N 

3. Kričanje ni dobro za zdravje glasu. P ne vem N 

4. Jemanje kontracepcijskih tablet vpliva na glas. P ne vem N 

5. Za pevce je zaželeno uživanje kave pred koncertom. P ne vem N 

6. Petje med prehladom ne škoduje glasu. P ne vem N 

7. Pevci bi neposredno pred koncertom morali spati. P ne vem N 

8. Zelo začinjena hrana je dobra za zdrav glas. P ne vem N 

9. V času tik pred menstruacijo so možne spremembe v glasu. P ne vem N 

10. Petje v zakajenem prostoru ne škoduje glasu. P ne vem N 

11. Za pevce je pomemben urejen ritem spanja. P ne vem N 

12. Ob glasovnih motnjah gremo po nasvet k otorinolaringologu. P ne vem N 

13. Dobra telesna kondicija je pomembna za pevce. P ne vem N 

14. Alkohol ima pozitivne učinke na petje. P ne vem N 

15. Glasovna higiena (skrb za glas) pomeni zdravljenje bolezni 

grla. 

P ne vem N 

 

Hvala za sodelovanje! 


