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ZVOK 

http://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w 











SLUH 



FREKVENCA (Hz) 

ČLOVEK        20-20000 Hz 

SLON        5-12000 Hz 

PES       50-45000 Hz 

    DELFIN        75-150000 Hz 

              KIT    1000-120000 Hz 

NETOPIR   2000-120000 Hz 

MIŠ        1000-100000 Hz 

MAČKA       45-65000 Hz 

SLIŠNO   OBMOČJE   ČLOVEKA 

FREKVENCA 
ZVOKA 



PSIHOAKUSTIKA 

Kako zvok vpliva na nas? 

 

Vpliv zvoka je odvisen od vrste zvoka, informacije, ki jo nosi s seboj, 
od ritma, okoliščin v katerih smo v trenutku poslušanja... 
 

 Alarm, pripravljenost 

 Pomirjanje 

 Pozornost, razmišljanje 

 Vedenje, gibanje, ples 

 

 

 



ALARM, PRIPRAVLJENOST 
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POMIRJANJE 



SLUH 



POZORNOST, RAZMIŠLJANJE 
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VEDENJE, GIBANJE, PLES 



VEDENJE, GIBANJE, PLES 



HRUP - NEZAŽELEN ZVOK 

Viri hrupa 
 
• Cestni promet 
• Železniški promet 
• Letalski promet 
• Pomorski promet 
• Industrija 
• Gostinski lokali 
• Javne prireditve 
• Delovna orodja in naprave 
• Zabava… 



HRUP V OKOLJU 

• Bivalno okolje 
• Šole 
• Vrtci 
• Igrišča 
• Zdravilišča 
• Zabavišča 
• Parki 
• Narava 

 
• Delovno okolje 
 

http://ims.si/documents/literatura/okoljski_hrup.pdf 









HRUP - NEZAŽELEN ZVOK 

Zvočno okolje v predavalnici 
 
 Mejna vrednost ekvivalentne ravni hrupa LAeq = 35 dBA* 
 Mejna raven hrupa LAFmax = 40 dBA* 

 
 Hrup na zunanji fasadi stavbe ob Zaloški ulici  je Ldvn = 70 – 75 dBA 
 
 
Za primerno zvočno okolje v predavalnici je potrebna izolacija pred hrupom 40 dBA. 
 
 
*Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah, Uradni list RS št. 10/2012 (Tehnična smernica) 



PRITOŽBE OBČANOV 
Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje 
 



HRUP - NEZAŽELEN ZVOK 

Vpliv na zdravje in počutje ljudi 
 
• Vznemirjenost 
• Motnje spanja 
• Motnje pri koncentraciji, delu, učenju… 
• Povišan krvni tlak 
• Bolezni srca in ožilja 

 
• Poškodbe sluha 
 



VZNEMIRJENOST 
Odstotek vznemirjenih prebivalcev zaradi hrupa letal podnevi 

EU krivulja iz leta 2002 

HYENA študija iz leta 2009 



MOTNJE SPANJA 
Motnje spanja v nočnem času zaradi okoljskega hrupa (zračni, cestni in železniški promet) 

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



MOTNJE KONCENTRACIJE 
Učinek izpostavljenosti hrupu letal  v šolah in sposobnost razumevanja branega teksta 

The RANCH Project (Clark s sod., American Journal of Epidemiology, 163(1), 2005. 



BOLEZNI SRCA IN OŽILJA 
Odvisnost povečanega tveganja za pojav srčnega infarkta od izpostavljenosti hrupu cestnega 

prometa (Babisch, 2008) 



Odvisnost verjetnosti pojava srčnega infarkta od izpostavljenosti hrupu  

cestnega prometa. 

Študija opravljena v Stockholmu. (Selander s sod., Epidemiology, 20:2, 2009) 

BOLEZNI SRCA IN OŽILJA 
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AVDIOGRAM                                   presbiakuzis 



GLASBA 



http://www.betterhearing.org/sound 
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http://auditoryneuroscience.com/acoustics/clinical_audiograms 
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Groves A K , and Fekete D M Development 2012;139:245-257 

ANATOMIJA UŠESA           ribe, dvoživke, ptice, sesalci 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Gray920.png 



D. Henderson, E. C. Bielefeld, K. Carney Harris, B. Hua Hu. The Role of Oxidative Stress in Noise-Induced Hearing Loss. EAR & HEARING, VOL. 27 NO. 1 

Činčila 
 
Možne okvare sluha 
zaradi previsoke jakosti zvoka 
 







http://www.youtube.com/watch?v=OE5fIoveLoM 

TINITUS – ŠUMENJE V UŠESIH  



Odstotek dijakov drugega letnika srednje šole (n=420), ki so zaradi pogostosti, 
trajanja in nastavitve nivoja intenzitete zvoka na prenosnih predvajalnikih glasbe 
izpostavljeni tveganju za pojav trajnih poškodb sluha. (Jeram in  Breznikar, 2012) 





UČINKI HRUPA NA ZDRAVJE OTROK 
 

Avralni (avditorni) 

Ekstra-avralni  (ne avditorni) 
 

 

 



Avralni učinki 

 

 Okvare sluha 

 Začasni premik slušnega praga 

 Šumenje v ušesih (tinitus) 
 

 

 

UČINKI HRUPA NA ZDRAVJE OTROK 



Ekstra-avralni učinki 

 

 Vpliv na kognitivne funkcije (miselne sposobnosti). Hrup lahko negativno vpliva 
na učenje, jezikovne sposobnosti, motivacijo in koncentracijo ter posledično 
vpliva na spomin in uspešnost izvajanja bolj ali manj zahtevnih nalog.  

 Hrup lahko pri otrocih izzove stres kar je povezano s povišanim srčnim utripom 
in hormonskim odgovorom. 

 Motnje spanja 

 Zmanjša možnost potrebne obnove telesnih in možganskih funkcij. 

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

 

 

 

UČINKI HRUPA NA ZDRAVJE OTROK 



ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
 

 Hrup iz zunanjega okolja 

 

 Hrup napeljav v stavbi  

 Hrup naprav, ki se v vrtcu uporabljajo 

 

 Zvok dejavnosti (igra, hoja, učenje,  

   govor ipd.) 

 Igrače, ki lahko povzročijo zvok 

 

 





ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
Priporočene vrednosti 

 

 Zvočno okolje igrišča na prostem (hrup v okolici naj ne presega 55 dBA)  

 Zvočno okolje učilnice (ozadje hrupa naj bo pod 35 dBA) 

 Odmevni čas (0,6 – 0,9 sekunde, odvisno od velikosti in namembnosti prostora) 

 

 

 

 

Priporočila Svetovne zdravstvene organizacije in slovenske Tehnične smernice zaščite pred hrupom v stavbah 
(TSG-1-005:2012) 
 

 

 



ARSO – KAZALNIKI OKOLJA 

http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=381 



ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
UKREPI 

 

 Tehnični (vključno z akustiko) 

 Organizacijski   

 Pedagoški  (vključno z dejavnostmi za obveščanje in ozaveščanje) 
 

 

 



ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
Tehnični ukrepi 

 Zagotovitev mehke, porozne cestne površine, ki lahko zmanjša hrup prometa do 9 dB 

 Postavitev protihrupnih ograj med vrtcem in prometno cesto ali železniško progo  

 Preusmeritev prometa na druge ceste in proge 

 Izolacija streh in fasad ter vgraditev oken z odlično zvočno izolacijo 

 Zmanjšanje hrupa naprav v prostoru: Ventilatorji, vodovodne napeljave, toplotne postaje, 
klimatske naprave 

 Zmanjšanje prenatrpanosti prostora: Zmanjšanje števila otrok na kvadratni meter oziroma 
povečanje števila kvadratnih metrov na otroka, vpliva na zmanjšanje hrupa kot tudi na 
zmanjšanje bremena nalezljivih bolezni 

 Uporaba prenosnih sten v večjih prostorih, da ustvarimo manjše delovne kotičke  

 Namestitev lahkih mineralnih plošč za absorpcijo zvoka na stene in strop za zmanjšanje 
odmevnega časa 

 
 



ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
Organizacijski ukrepi 

 Odstranitev glasnih igrač 

 Polaganje debelih, trdnih in pralnih talnih oblog ali preprog 

 Uporaba debelih, pralnih prtov na mizah 

 Izključitev ali znižanje glasbe iz radia, televizije ali video predvajalnika 

 Zagotovitev bolj tihih obrokov (manj otrok naenkrat) 

 Zagotovitev priporočenega odmevnega časa tudi v prostorih kot so avle, hodniki in drugi 
prostori, kjer se otroci pogosto igrajo 

 Ukinitev ali premestitev vrtcev, ki so izpostavljeni prekomernemu hrupu zaradi prometa 

 Zagotoviti, da otroci obiščejo naravo, na primer oddelek vrtca, ki se nahaja v gozdu 

 
 



ZVOČNO OKOLJE V VRTCU 
Pedagoški ukrepi 

 Zmanjšanje hrupa, ki ga ustvarjajo odrasli. Otroci na splošno jemljejo odrasle za vzor, 
posnemajo njihovo vedenje. Če odrasli govorijo glasno, zato, da jih slišimo, otroci to dojemajo 
kot normalno vedenje 

 Vaje z otroki, za prepoznavanje hrupa, ki ga ustvarjajo sami; "dobri" in " slabi" zvoki 

 Izobraževanje in ozaveščanje oseb, ki delajo ali prihajajo v vrtec, da bodo primerno prilagodili 
svoje vedenje in s tem zmanjšali hrup 

 Uporaba zvočnega ušesa: Naprava za merjenje hrupa, ki je oblikovana kot veliko uho in 
opremljena z rdečo in zeleno signalno lučko, ki opozarjata  na prekomeren ali sprejemljiv hrup. 
Glede primernosti te naprave so še vedno deljena mnenja, saj je pomembno, da je naprava 
uporabljena v pravem vsebinskem kontekstu. Otroci zaradi rdeče barve ne smejo dobiti občutka 
krivde. 

 Učenje poslušanja 
 



PRAVILA V VRTCU 
UPOŠTEVAJ PRAVILA 

 

1. Vstopi mirno in tiho 

2. Pripravi se na učenje 

3. Če želiš govoriti, dvigni roko 

4. Potrudi se čim bolj 

5. Bodi prijateljski 

 
 



KAJ JE TIHO IN KAJ JE GLASNO? 



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 



Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim! 
Slikanica za otroke in odrasle 

 



Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim! 
Predlogi za igre 

 

ZVOČNI SPOMIN 
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