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Ilustracija: IV. OŠ Celje – Jakob Drofenik

Hrup v množici 
je lahko tudi 

ustvarjalen

Na primer 
skupinsko delo 

ali igra 
v šoli ali vrtcu

Hrup je zvok, ki je moteč.

Ni vsak zvok hrup in ni vsak 
hrup škodljiv za naše zdravje.

Najbolj škodljiv je hrup, ki je 
zelo intenziven oziroma 
hrup, ki je stalno prisoten v 
našem okolju in moteč. 

Tudi, če se na hrup 
navadimo, ni izključeno, da 
ima na naše počutje in 
zdravje negativen vpliv. 

Brez hrupa živimo bolje.

Ilustracije: Natečaj ZVOKI IZ MOJEGA OKOLJA 2017
http://www.nijz.si/sl/mednarodni-dan-ozavescanja-
o-hrupu-2017



Ilustracija: OŠ Miška Kranjca Ljubljana – Evita Antončič

Učinki hrupa na zdravje in počutje

• Okvare sluha
• Motnje spanja
• Vznemirjenost
• Spremembe vedenja
• Motnje pri koncentraciji
• Spremembe v presnovi
• Bolezni srca in ožilja

Svetovna zdravstvena organizacija (1999, 2018) 



Motnje spanja

Različni viri hrupa zaradi posebnih 
lastnosti povzročajo različno stopnjo 
motenj. 

Na hrup se lahko navadimo, ga 
odmislimo, smo prepričani, da hrupno 
okolje našega spanca ne moti, …

Z meritvami pa je bilo dokazano, da 
kakovost spanja v hrupnem okolju ni 
enaka kakovosti spanja v mirnem 
okolju. Tako lahko pri dolgotrajni 
izpostavljenosti vseeno pričakujemo 
negativne posledice na zdravje. 

Position paper on dose-effect relationship for night time noise. EC, 2004



Ilustracija: OŠ Muta - David Bowen

Zaznavanje hrupa

Hrup zaznavamo zelo različno. Tudi 
ista oseba v različnih okoliščinah 
enak hrup zaznava drugače. 
Odziv je odvisen od intenzitete in 
trajanja zvoka, pa tudi od drugih 
značilnosti, kot je ostrina ali 
hrapavost zvoka, nizke frekvence, 
poudarjeni toni, prekinitve ali 
nihanja. 



Percepcija zvoka

Zvočne iluzije

Shepard tone illusion



Optične iluzije

Percepcija zvoka



Ilustracija: OŠ Miška Kranjca Velika Polana

Vznemirjenost

Vznemirjenost zaradi hrupa pa je 
dodatno v veliki meri odvisna tudi od 
ne-akustičnih vplivov kot so naš 
odnos do vira hrupa, pretekle 
izkušnje, koristi, transparentna 
informacijska politika, zaupanje v 
odgovorne ustanove, politiko, 
strokovne razlage, vidno okolje, ipd. 



Avtor: Matija Cipurić



Avtor: Matija Cipurić



 Hrup vpliva na komunikacijo zaradi težav pri poslušanju in posledično povzroči vznemirjenost in 
zmanjšano pozornost, nezadovoljstvo pri učencih in učiteljih (prekinitve, zapiranje oken, ipd.)

 Hrup negativno vpliva na miselne sposobnosti, pozornost, učenje, jezikovne sposobnosti, 
motivacijo in koncentracijo ter posledično vpliva na spomin in uspešnost učenja oziroma izvajanja 
bolj ali manj zahtevnih nalog. 

 Hrup pri otrocih izzove stres kar je povezano s povišanim srčnim utripom in hormonskim 
odgovorom. Posledica so lahko slabši učni rezultati.

 Hrup povzroča spremembo vedenja, večjo aktivnost ali pa umik, občutek nemoči.

 Hrup povzroča motnje spanja, kar je pomembno predvsem v domačem okolju.

 Hrup zmanjša možnosti za obnovo telesnih in možganskih funkcij.

 Posredno hrup lahko vpliva na glasnejše govorjenje, kar lahko privede do hripavosti in tvorbe 
vozličkov na glasilkah.

VPLIVI HRUPA NA ZDRAVJE IN POČUTJE OTROK V ŠOLI IN VRTCU



Študija - RANCH

Izpostavljenost hrupu (predvsem 
letalskega prometa) vpliva na 
kognitivni razvoj otrok, še posebej na 
sposobnost branja.

Šole v okolju, ki je zelo obremenjeno s 
hrupom letalskega prometa niso 
zdravo okolje za učenje.

Doslej je le malo raziskav ocenilo 
učinke daljše izpostavljenosti hrupu 
letalskega prometa skozi celotno 
izobraževanje otroka. 

Študija - letališče München

Vplivi na kognitivne sposobnosti so 
lahko reverzibilni, če hrupa ni več. 

LAeq 16 hour LAeq 16 hour 



Ilustracija: OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko

Razlike med posamezniki

Odrasli ne doživljamo zvočnega okolja 
na enak način kot otroci, zato je 
pomembno, da za otroke poskrbimo, 
da se razvijajo, igrajo in učijo v 
zdravem in podpornem okolju. 

Hrup v okolju, kjer otroci preživljajo 
veliko časa, je treba zmanjšati na 
najmanjšo možno raven.



Ilustracija: OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko

Ranljive skupine

Otroci in najstniki so še posebej ranljivi 
zato, ker razvoj njihovega sluha ni 
zaključen do srednjih najstniških let in 
razvoj možganov do zgodnjih dvajsetih 
let. 
Zato imajo večje težave pri 
obvladovanju hrupa in njegovih 
škodljivih vplivov.
Otroci tudi ne zmorejo nadomestiti 
neslišanega teksta zaradi pomanjkanja 
izkušenj. 
Če otroci ne slišijo dobro, težko 
razumejo vsebino slišanega.
Poslušanje pa je prva in 
najpomembnejša aktivnost razvoja 
jezikovne sposobnosti pri otroku.



ANKETA

Vrtci (106 vrtcev, 218 vzgojiteljev), 
NIJZ (2014)

22 % vzgojiteljev je menilo, da je 
njihov vrtec v hrupnem okolju, omenili 
pa so v večini hrup cestnega prometa.
Približno enak delež vzgojiteljev je 
menil, da akustika prostorov v 
njihovem vrtcu ni dobra.
V 22 vrtcih so omenili težave zaradi 
akustike prostorov in v 10-ih so 
vzgojitelji dodali, da jih hrup moti pri 
delu.



TEHNIČNA SMERNICA 

ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH 

TSG-1-005: 2012

PRAVILNIK O ZAŠČITI PRED HRUPOM V STAVBAH



Mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa LAeq za učilnice, 
predavalnice, delovni in študijski kabineti, knjižnice, čitalnice 
ipd. je 35 dBA. 

TEHNIČNA SMERNICA ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH



Mejna raven hrupa LAFmax za učilnice, predavalnice, 
delovne in študijske kabinete, knjižnice, čitalnice ipd. je 40 
dBA. 

TEHNIČNA SMERNICA ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH



Optimalni odmevni čas je odvisen od prednostne rabe in 
velikosti prostora. Odmevni čas naj bi bil med 0,5 s in 1,5 s.  

TEHNIČNA SMERNICA ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH







http://www.nijz.si/sl/publikacije/dobro-da-imam-usesa-dobro-da-slisim



POSLUŠANJE  Način življenja in vir znanja

Poslušanje uvrščamo med temeljne človekove potrebe. 

Poslušamo, da se naučimo govoriti, brati in pisati; 
poslušamo, da spoznamo svet okoli sebe; 
poslušamo, da sogovorce razbremenimo težav; 
poslušamo, da spoznamo sami sebe in svoje moči; 
poslušamo, da ustvarjamo čustveno bližino in priznamo druge ljudi, 
poslušamo, da ... 

Leopoldina Plut Pregelj
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