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 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.

MOŽNI VPLIVI HRUPA NA ZDRAVJE IN POČUTJE OTROK V ŠOLI



Študija - RANCH

Kronična 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 reverzibilne, če hrupa ni več. 

LAeq 16 hour LAeq 16 hour 



Ilustracija: OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko

Razlike med posamezniki

Otroci se v času razvijajo in se med 
seboj razlikujejo. Zato pri rezultatih 
študij, ki so povezane s hrupom, 
pogosto opazimo velika odstopanja. 

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 hrup na 
najmanjšo možno raven.



Ilustracija: OŠ Dobrovo, POŠ Kojsko

Ranljive skupine

Določene skupine prebivalstva so 
lahko bolj ranljive kot druge, to so na 
primer otroci, nosečnice, starejše 
osebe, …

V primeru hrupa so bolj ranljive tudi 
osebe, ki imajo težave s sluhom, to je 
večja ali manjša stopnja naglušnosti, 
šumenje v ušesih, preobčutljivost na 
hrup, …

Zato moramo biti še posebej pozorni, 
ko opazimo spremembo vedenja 
otroka ali pa njegovega učnega 
uspeha, da preučimo vse možne 
vzroke in jih v največji možni meri 
odstranimo oziroma omilimo. 
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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 hrupne 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



Percepcija zvoka

Zvočne iluzije

Shepard tone illusion



Optične iluzije

Percepcija zvoka



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







POSLUŠANJE

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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