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POVZETEK 

 
Hrup kot okoljski problem pridobiva vedno večjo pomembnost predvsem v delovnem 
okolju. V našem primeru to okolje predstavljajo predavalnice, v katerih študenti, ki so 
bili osrednja populacija naše raziskave, preţivijo veliko svojega časa. V diplomskem 
delu raziskujemo, kolikšna je raven hrupa v študijskih prostorih in kakšen je njegov 
vpliv na zaznavanje in osredotočenost študentov.  
 
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo 
se poglobili v zvok in hrup, opredelili ti dve fizikalni lastnosti, opisali vpliv hrupa na 
človeka in se osredotočili na to teţavo v bivalnih in delovnih prostorih ter v šolskem 
okolju. V empirični del smo zajeli metodo merjenja hrupa z merilnikom ravni hrupa in 
anketni vprašalnik, s katerim smo spoznali subjektivna mnenja študentov. V 
predavalnici na fakulteti smo simulirali situacijo, ki je bila podobna izvajanju izpita, in 
vanjo vključili sedem motečih dogodkov, razdeljenih v naslednje sklope: hoja 
profesorja do študenta, šepetanje med študenti in obračanje telesa, odhajanje 
študentov iz predavalnice, hrup pred predavalnico, zvonjenje ter vibriranje 
mobilnega telefona, obračanje listov papirja in hrup, ki ga povzroča diaprojektor. V 
vsakem od naštetih sklopov smo izmerili raven hrupa, študenti pa so v anketnem 
vprašalniku podali svoje mnenje o tem, koliko jih je posamezen hrupni dogodek 
motil in koliko je vplival na njihovo zbranost, ter označili mesto v predavalnici, kjer so 
se v tistem trenutku nahajali. Rezultati so pokazali, da študente najbolj moti zvok, ki 
dosega ekvivalentno raven hrupa med 41 in 57 dB (A). S statistično metodo smo 
dokazali, da študente, ki so sedeli v desni polovici predavalnice, hrup bolj moti kot 
tiste, ki so sedeli v levi polovici, vendar statistično razlike niso tako zelo pomembne. 
Pri iskanju odgovora na vprašanje, “ali hrup vpliva na zbranost študentov”, smo prišli 
do sklepa, da moteči dejavnik malo vpliva oziroma delno vpliva na osredotočenost 
študentov pri njihovem delu. Anketiranci so ocenili, da jih je najbolj motil dogodek, 
ko so študenti odhajali iz predavalnice, prav tako pa je to najbolj zmotilo njihovo 
zbranost. 
 
Raziskava torej kaţe, da je v predavalnici na fakulteti prisoten hrup, ki lahko 
predstavlja veliko teţavo pri pedagoški dejavnosti, posledice pa se izraţajo v 
zmanjšani osredotočenosti študentov, ki onemogoča uspešno delo.  
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ABSTRACT  
 
Noise as an environmental problem is significantly increasing, especially in the 
working environment. In our case the working environment means classrooms in 
which students, who were the main population of our study, spend much of their 
time. In this thesis we explore the level of noise in study spaces and the influence of 
noise on the students’ perception and concentration. 
 
The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. In the theoretical part 
we researched and defined two physical properties, namely sound and noise. We 
described the effect of noise on humans with a focus on the problem in living and 
working spaces and the school environment. For the empirical part of the thesis, we 
used a method of measuring the level of noise with a noise-measuring device and a 
survey questionnaire which was used for compiling the subjective opinions of 
students. In a faculty lecture hall we simulated a situation similar to an examination 
and included seven disturbing events, divided into the following groups: professor 
walking to the student, whispering among students and students shifting in their 
seats, students leaving the lecture hall, noise in front of the lecture hall, ringing and 
vibrating of mobile phones, noise caused by turning pages, and noise caused by the 
slide projector. 
We measured the level of noise in each of the above mentioned groups. The 
students, on the other hand, by using the survey questionnaire commented on how 
much each particular noise event distracted them and to what extent it effected their 
concentration. The students also marked their place in the lecture hall at the 
moment of a particular noise event. The results showed that students were most 
distracted by sounds that reached the equivalent noise level between 41 and 57 dB 
(A). By using a statistical method we show that students who sat in the right half of 
the lecture hall were more distracted by the noise than those who sat in the left half, 
but the differences are not statistically very significant. To answer the question, 
“does noise effect the concentration of students”, we came to the conclusion that the 
disturbing factor has little impact or influence on the concentration of students in 
their work. The respondents stated that the most disturbing event is when students 
leave the lecture hall, and that this also distracted their concentration the most. 
 
The study shows that noise is present in faculty lecture halls, and that this noise can 
constitute a significant problem in educational activities. The consequences are 
reflected in reduced concentration of students, making it impossible to work 
successfully. 
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1 UVOD 
 
1.1 PREDSTAVITEV PROBLEMA 
 
Osrednji problem naloge predstavlja hrup, ki negativno vpliva na študente in na 
njihovo uspešnost pri pedagoški dejavnosti. Študenti lahko kljub poglobljenemu 
študiranju in prebiranju literature postanejo nezbrani, ko okoli sebe začnejo 
zaznavati moteč zvok. Hrup nekateri ljudje zaznavajo v večji meri kot drugi in pri 
nekaterih lahko celo vpliva na počutje in posledično tudi na slabši uspeh.  

 
1.2 PREDSTAVITEV OKOLJA 
 
Raziskavo smo izvedli na Fakulteti za organizacijske vede Kranj, v predavalnici 303, 
ki se nahaja v prvem nadstropju stavbe. Predavalnica je ena manjših na fakulteti, 
dimenzij 12 m x 6 m x 3,5 m. Prostor je z dveh strani obdan s štirimi okni, saj se 
nahaja v kotu stavbe, pod vsakim od oken pa je nameščena klimatska naprava. 
Predavalnica je opremljena tudi z diaprojektorjem ter računalnikom.  
 

1.3 OPREDELITEV CILJEV DELA 
 
Cilj naloge je ugotoviti raven hrupa v predavalnicah in občutljivost študentov na ta 
moteči dejavnik. Na osnovi dejanskega stanja bomo podali tudi predloge o moţnih 
izboljšavah. 
 
V diplomskem delu bomo odgovorili na raziskovalna vprašanja: 

 Pri kolikšni ravni študenti zaznajo hrup kot moteči dejavnik? 

 Ali mesto, kjer študent sedi, vpliva na zaznavanje hrupa kot motečega 
dejavnika? 

 Ali hrup vpliva na zbranost študentov pri pedagoški dejavnosti? 

1.4 PREDPOSTAVKE IN OMEJITVE 
 
Predpostavljali smo, da bodo poleg hrupa, ki ga bomo namerno izvajali, prisotni tudi 
drugi viri hrupa, na katere ne bomo imeli vpliva. Na vse moteče dejavnike smo bili 
med merjenjem pozorni in spremljali smo, ali so povzročili spremembe pri ravni 
hrupa.  
 
Glavno omejitev pri raziskavi predstavlja izvedba eksperimenta med dejanskim 
opravljanjem izpita, saj med izvajanjem niso vedno prisotni vsi moţni moteči 
dejavniki. Če bi jih ţeleli namerno vzpostaviti, bi s tem še bolj motili študente in 
povzročili nezadovoljstvo. Prav zaradi tega smo se odločili za simulacijo izpita, ki 
smo jo izvedli med vajami pri predmetu Človek v delovnem procesu.  
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1.5 METODE DELA 
 
Pri raziskavi smo na začetku uporabili opisno oziroma deskriptivno metodo s 
preučevanjem domače in tuje literature. V drugem delu smo vključili 
eksperimentalno metodo merjenja hrupa z merilnikom ravni hrupa Brüel & Kjær, 
2250 Light in obenem še metodo anketiranja. Pri analizi in obdelavi podatkov smo si 
pomagali s statističnimi metodami s programom SPSS 18.0 in programskim 
paketom »NoiseAtWork« ter programsko opremo merilnika ravni hrupa BZ-5530 
Utility Software. 
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2 TEORETIČNE OSNOVE  
 
Človek od 85 % do 90 % svojega časa preţivi v notranjih prostorih. Prav zaradi tega 
si ţelimo ustvariti pogoje bivanja, ki bi bili najbolj podobni naravnim (Balantič, 2000). 
Pri ustvarjanju najugodnejših pogojev bivanja in dela moramo upoštevati 
temperaturo, osvetljenost, kakovost zraka in akustično okolje.  
 

 
Slika 1: Notranje okolje (Balantič, 2000). 

Študenti med študijskim obdobjem veliko časa preţivijo v predavalnicah in da bi se 
tam počutili, kar se da dobro, moramo upoštevati dejavnike ugodja. Ugodje je med 
drugim pogojeno tudi s fizikalnimi lastnostmi, med katere uvrščamo glavni problem 
naše raziskave – hrup. Ta se tesno povezuje z nekaterimi drugimi dejavniki ugodja, 
kot sta zvočna zaščita stavbe ter psihofizično in splošno človekovo počutje. S 
primerno zvočno zaščito stavbe preprečujemo vpliv komunalnega hrupa, ki prihaja iz 
zunanjega okolja, človekovo počutje pa ima pomemben vpliv pri stopnji dojemanja 
zvoka kot motnje.  
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Slika 2: Dejavniki ugodja (prirejeno po: Balantič, 2000). 

 

2.1 ZVOK IN HRUP 
 
Zvok ali zvočno valovanje nastane pri mehanskem nihanju materialnih delcev v 
nekem mediju, ki ima maso ter elastičnost v slišnem področju frekvenc. Nihanje 
materialnih delcev v mediju (plini, tekočine in toga telesa) se kaţe kot periodično 
nihanje tlaka okrog neke ravnoteţne lege. Nihanja v zraku (plinih) povzročajo zračni 
ali aerodinamični zvok, v tekočinah (vodi, olju) tekočinski ali hidrodinamični zvok, 
strukturni ali strukturalni zvok pa nastane v togih telesih. Nihanje v togih telesih 
imenujemo tudi tresljaji ali vibracije, z vibriranjem struktur pa se nihanja prenašajo 
na okoliški zrak, ki ga slišimo kot zvok (Čudina, 2001). 
 
Vsako zvočno valovanje nosi določeno informacijo. Glede na vrste informacij 
poznamo ţeleno, ki je koristna, razumljiva ali prijetna, imenujemo pa jo tudi signal ali 
melodija. Ko informacija postane nerazumljiva, nekoristna ali moteča, jo pojmujemo 
kot nezaţeleno in jo imenujemo tudi hrup, šum ali trušč. Hrup kot nezaţelena oblika 
zvoka ni odvisna samo od jakosti ali frekvence zvoka, temveč tudi od poslušalca 
samega in njegovega trenutnega razpoloţenja, utrujenosti, zdravstvenega stanja, 
starosti, spola, socialnega, kulturnega in ekonomskega poloţaja ter časa in kraja. 
Hrup je torej subjektivna kategorija, ki negativno vpliva na zdravje in počutje ljudi ter 
na dejavnost, ki jo opravljajo (Čudina, 2001). Pri obravnavanju hrupa kot motnje v 
okolju je torej pomembno predvsem dvoje: posamezniki so različno dovzetni za 
okvare slušnega organa in različno dojemajo hrup kot motnjo (Cigale in Lampič, 
2005).  
 
Raziskave kaţejo, da izpostavljenost hrupu postaja vse bolj teţavna tudi v Sloveniji. 
Najbolj moteč dejavnik predstavlja prometni hrup, s katerim je preobremenjenih več 
kot 30 % prebivalcev. Po ocenah je vsak peti Evropejec izpostavljen ravnem hrupa, 
ki jih znanstveniki in zdravniki označujejo kot nesprejemljive in škodljive za zdravje. 
Vpliv posameznih virov hrupa je odvisen od njihove zvočne moči, prostorske 
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razporeditve, moţnosti širjenja hrupa od vira v okolico, značilnosti zvoka in trajanja 
oziroma dnevnega časa delovanja. Najbolj moteč hrup je ponoči, v tihem in malo 
poseljenem okolju, zelo spremenljiv hrup ali hrup z izrazitimi toni in veliko dinamiko 
ter hrup točno opredeljenih virov, ki jih posameznik dobro pozna in jih lahko pripiše 
določenemu povzročitelju (Cigale in Lampič, 2005).  
Doma ali na delovnem mestu smo pogosto izpostavljeni hrupu, ki ga povzročajo 
razne naprave za prezračevanje ali ogrevanje, vendar ga komaj zaznamo, saj ne 
vsebuje poudarjenih tonov. Razlog za to je neprekinjeno in enakomerno delovanje. 
Na prisotnost hrupa postanemo pozorni in nas začne motiti šele takrat, ko vir 
preneha delovati ali pa se v njem pojavi poudarjen – dominanten ton. Značilnost 
našega sluha je prepoznavanje informacij v zvoku, ki ga slišimo, zato zvočne 
informacije, ki jih ne potrebujemo ali ne ţelimo, dojemamo kot hrup. Značilnost 
zvoka, ki nas pripravi do poslušanja in vzbudi našo pozornost, so toni ali 
spremembe v ravni zvoka. Bolj kot je ton izrazit ali sprememba nenadna, bolj je hrup 
opazen.  
 
Ob merjenju hrupa je potrebno poznati vrste hrupa, saj le tako lahko določimo 
parametre za meritev, izberemo pravo opremo in primeren čas trajanja meritve. 
Tako ločimo: 

 stalen ali neprekinjen hrup (ventilatorji, črpalke, procesne naprave); 

 občasni hrup (viri delujejo ciklično, npr. voţnja mimo ali prelet letala); 

 impulzivni hrup (posledica udarcev ali eksplozij, npr. stroj za zabijanje 
pilotov, udarna stiskalnica, strelno oroţje); 

 poudarjeni toni (naprave z vrtečimi deli, npr. motorji, menjalniki, ventilatorji, 
črpalke); 

 nizkofrekvenčni hrup (velika akustična energija v frekvenčnem pasu od 8 do 
100 Hz, npr. dizelski motorji na vlakih, ladjah ali v elektrarnah) (Brüel & Kjær, 
2000, 2001). 

Zaznavanje hrupa je posledica dejavnega odnosa (telesno-duševnega) organizma 
do ustreznih vplivov iz notranjega ali zunanjega okolja. Proces čutnega zaznavanja 
teče v treh osnovnih stopnjah: 

1. delovanje draţljajev na čutila (objektivni vpliv na organizem) – zaznava; 
2. recepcija – zaznava (periferni fiziološki proces v čutilu in senzoričnem ţivcu); 
3. percepcija – doţivljaj (centralni psihokortikalni proces ali doţivljaj) (Bilban, 

2005). 

Glede na prostorsko razširjenost hrupa in človekove ţivljenjske navade ter potrebe 
je človek izpostavljen hrupu na prostem in tudi v naravnem okolju (ţivljenjsko in 
delovno okolje, okolje oddiha, zabave, razvedrila ...), v zaprtih prostorih ali v 
bivalnem okolju (stanovanje, delovno mesto, prostori za razvedrilo in zabavo).  
Glavne vire hrupa predstavljajo: 

 delovno mesto (industrija: proizvodne naprave, orodja); 

 zunanje okolje (promet); 

 rekreativne dejavnosti (komunalni nemir, glasba) (Bilban, 2005). 
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Pri hrupu ni pomembna samo glasnost zvoka, zato ne smemo zanemariti ostalih 
lastnosti, ki povzročajo škodljive vplive na človeka. Pomembne lastnosti hrupa so: 

 frekvenca, 

 zvočni tlak,  

 moč zvoka, 

 časovna porazdelitev, 

 raven hrupa. 

Frekvenca zvoka 
 
Telo, ki vibrira (niha), ustvarja zvok. Pri tem nastajajo spremembe v zračnem tlaku, 
ki potujejo po zraku kot valovi in povzročajo zvok. Frekvenca zvoka nam pove, 
kolikokrat na sekundo vibrirajoče telo dokonča en cikel gibanja, ki pomeni 
spremembo zračnega tlaka od največje vrednosti do najmanjše in nato spet do 
večje vrednosti. Frekvenca zvoka je z drugimi besedami tudi število zvočnih valov 
na sekundo in jo zaznavamo kot višino tona. Enota za frekvenco je herc (Hz = 1 
cikel na sekundo). Pri frekvencah ločimo nizko frekvenco, ki jo ima zvok z nizko 
višino tona oziroma z »globokim« ali »basovskim tonom«, ter visoko frekvenco, ki jo 
ima zvok z visoko višino tona (Tratnik, 2005). 
 
Zvočni tlak 
 
Zvočni tlak je količina spreminjanja zračnega tlaka, ki ga povzroča vir zvoka, le-to pa 
zaznavamo kot glasnost zvoka. Zvočni tlak je odvisen od okolice, v kateri je vir, in 
od oddaljenosti poslušalca od vira. Zvočni tlak je običajno izraţen v paskalih (Pa), 
pogosteje pa se kot enota za merjenje ravni zvočnega tlaka uporablja decibel (dB). 
Pretvorba zvočnega tlaka v decibelsko lestvico nam tako poda raven zvočnega tlaka 
(Tratnik, 2005).  
 
Moč zvoka 
 
Moč zvoka je energija zvoka, ki se širi (na sekundo) od vira zvoka na neko sredstvo. 
Vir zvoka ima določeno moč zvoka, ki se ne spreminja glede na različno postavitev 
v okolico. Moč zvoka je izraţena v vatih (W), na osnovi podatkov o moči za neko 
delovno opremo pa je mogoče izračunati zvočni tlak na določenem mestu in razdalji. 
Ko govorimo o moči zvoka na enoto ploskve, uporabljamo izraz intenziteta zvoka 
(W/m2). Povprečni človek, ki šepeta, proizvaja moč zvoka 0,0000001 W, medtem ko 
reaktivni motor proizvaja 100.000 W. Za merjenje ravni moči zvoka (W) se pogosteje 
uporablja enota decibel (dB) (Tratnik, 2005).  
 
Slika 3 prikazuje primerjavo moči zvoka v vatih z ravnjo moči zvoka v decibelih, pri 
tem pa opazimo, da ţe majhna razlika v decibelih pomeni veliko razliko v moči 
zvoka. Moč zvoka pri 100 dB je 10-krat večja od moči zvoka pri 90 dB in 100-krat 
večja od moči zvoka pri 80 dB. Pri enaki ravni moči zvoka se z razdaljo manjša 
raven zvočnega tlaka. To pomeni, da je ob večji razdalji od vira zvoka manjša raven 
zvočnega tlaka, zato je pomembno, kako daleč od vira zvoka se nahajamo (Tratnik, 
2005). 
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Slika 3: Primerjava ravni moči zvoka in moči zvoka(Tratnik, 2005). 

 
Časovna porazdelitev zvoka 
 
Zvok je lahko trajen, spremenljiv, pretrgan v časovnih presledkih ali impulzen. Trajen 
zvok se v opazovanem časovnem obdobju ne spreminja, najpogostejši primer 
takega zvoka pa predstavlja klimatska naprava. V delovnem okolju smo le redko 
dolgo časa izpostavljeni trajnemu zvoku, saj se večina zvokov v takem okolju 
spreminja in se pojavlja v časovnih presledkih. Čeprav zvok lahko proizvaja en sam 
vir, gre v dejanskem okolju običajno za kombinacijo različnih virov, ki proizvajajo 
različne zvoke v različnih časovnih obdobjih. Impulziven zvok je glasen zvok, ki 
običajno traja manj kot sekundo, vendar kljub kratkotrajnosti lahko povzroči trajne 
posledice, tudi izgubo sluha in trajni tinitus (zvonjenje v ušesih) (Tratnik, 2005). 
 
Raven zvoka in dB (A) 
 
Glasnost zvoka za obravnavanje in merjenje hrupa običajno navajamo kot raven 
zvoka ali raven hrupa, ki je izraţena v enotah dB (A). Občutljivost človeškega ušesa 
za zvok je odvisna od frekvence zvoka (oziroma višine tona), to posebnost pa 
upoštevamo pri meritvah hrupa z uporabo merilnika s filtrom A. Prirejen je, tako da 
se odziva na zvok (hkrati s frekvenco) pribliţno tako, kot zvok zaznava človeško 
uho. Te decibele, merjene s filtrom A, označujemo kot dB (A) (Tratnik, 2005). 
Uteţena krivulja A opisuje občutljivost človeškega ušesa pri niţjih jakostih zvoka, in 
sicer med 20 in 90 dB, v območju nad 100 dB pa uporabljamo uteţeno krivuljo C 
(Brüel & Kjær, 2000, 2001). 
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Slika 4: Prikaz uteženih krivulj A in C (Brüel & Kjær, 2000, 2001). 

Ena od pomembnih lastnosti zvoka je spekter, ki v splošnem predstavlja potek neke 
fizikalne količine (npr. zvočnega tlaka, intenzivnosti, moči), ki se pojavlja v širokem 
območju amplitud v vlogi frekvenc. S pomočjo spektra in spektralne analize 
določimo sestavo zvočnega valovanja oziroma hrupa. Glede na obliko zvočnega 
spektra delimo zvočno valovanje na ton, zven, šum ter na širokopasovni spekter z 
izrazitimi toni diskretnih frekvenc. Če ima nihanje zvočnega tlaka obliko ene same 
sinusoide, imenujemo tak zvok ton, ki je v frekvenčnem spektru prikazan diskretno, 
z eno samo črto. Če je zvok sestavljen iz več sinusnih valovanj z različnimi 
frekvencami v medsebojni harmonični zvezi, govorimo o zvenu, ki ima linijski 
spekter. Šum, hrup ali trušč je neperiodično zvočno valovanje z velikim številom 
naključnih frekvenc in amplitud, ki ima kontinuiran – širokopasoven spekter (Čudina, 
2001).  
 

 
Slika 5: Frekvenčni spektri tona, zvena in šuma (prirejeno po: Čudina, 2001). 

Pri lastnostih hrupa je pomembno omeniti tudi njegov odmevni čas. Zvok se v 
zaprtih prostorih večkrat odbije od nasprotnih sten, tako da se sliši tudi potem, ko 
zvočni vir energije ne deluje več. Ta čas imenujemo odmevni ali reverberacijski čas, 
ki je pomemben v gradbeni akustiki (predavalnice, koncertne dvorane, cerkve itd.) in 
za odmev oziroma sliko sevanja zvočnega vira v prostoru. To je čas, ki preteče po 
izklopu zvočnega vira in zmanjšanju njegove zvočne energije na milijonti del 
njegove začetne vrednosti, kar pomeni, da raven zvočnega tlaka pade za 60 dB 
(Čudina, 2001). 
 
Poleg dojemanja in merjenja hrupa je izredno pomembno tudi preprečevanje hrupa 
in posledično njegovega vpliva na ljudi. Obstaja veliko moţnosti, kako omejiti hrup, 
načini njegovega zmanjševanja na delovnih mestih pa potekajo po točno določenem 
postopku: 

1. strokovni ogled in ocena stanja; 
2. meritve hrupa; 
3. analiza rezultatov meritev; 
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4. izdelava elaborata (določitev načina protihrupne sanacije in vrste protihrupne 
opreme ali ukrepov); 

5. izdelava in montaţa protihrupne opreme, izvedba ukrepov; 
6. kontrolne meritve.  

 
Glede na prednostne naloge pri zmanjševanju hrupa ločimo primarne, sekundarne 
in terciarne ukrepe: 

 primarni ukrepi so namestitev protihrupne opreme na sam vir hrupa, saj se s 
tem zmanjša emisija hrupa na delovna mesta in okolico; 

 s sekundarnimi ukrepi zmanjšujemo hrup na poti od vira do delavca z 
zasloni, pregradami, absorberji itd., kadar ugotovimo, da so primarni ukrepi 
tehnično ali tehnološko teţko izvedljivi ali ne zagotavljajo zadostnega 
zmanjšanja ravni hrupa; 

 terciarni ukrepi so osebna varovalna oprema v kombinaciji s primarnimi ter 
sekundarnimi ukrepi in kroţenje delavcev med delavnikom med stroji, ki 
povzročajo hrup; izvajajo jih v primeru, ko prvi dve vrsti ukrepov nista 
izvedljivi (Flander, 2005).  

 
2.1.1 DINAMIČNO OBMOČJE UŠESA 
 
Naše uho je poseben receptor, ki sprejema longitudinalno valovanje zraka. To 
energijo pretvarja v bioenergetski impulz, ki teče po posebnih progah do moţganov. 
Uho razdelimo v: 

 zunanje uho: uhelj, zunanji sluhovod in bobnič; 

 srednje uho: kladivce, nakovalce, stremence, ušesna troblja; 

 notranje uho: polţ (Bilban, 2005). 

 
Slika 6: Zgradba ušesa (Bilban, 2005). 

Človeško uho zaznava najrazličnejše tone, zvene, šume ter njihove lastnosti, vendar 
samo v določenem obsegu frekvenc in na določeni višini zvočnega tlaka. Tako lahko 
mlad in zdrav človek sliši v frekvenčnem območju med 20 in 20.000 Hz, slišnost 
ušesa pa je omejena tudi po jakosti, saj lahko slišimo le zvok z zvočnim tlakom od 
2.10-5 Pa (prag slišnosti) do 20 Pa (meja bolečine) ali, izraţeno z ravnjo zvočnega 
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tlaka, od 0 do 120 dB. Te vrednosti veljajo le pri 1000 Hz in so pri drugih frekvencah 
drugačne, saj slišnost človeškega ušesa ni enakomerna pri vseh frekvencah. 
Najniţji prag slišnosti je pri pribliţno 3000 Hz, zato uho najbolje sliši v frekvenčnem 
območju med 1000 in 4000 Hz, pod 1000 Hz pa slišnost zelo hitro upada (Čudina, 
2001). 
 

 
Slika 7: Frekvenčno območje spektra slišnega zvoka (Bilban, 2005). 

 
2.1.2 HRUP V BIVALNIH IN DELOVNIH PROSTORIH 
 
Zaprti prostori se delijo na bivalne ter delovne prostore. V našem primeru smo se 
osredotočali na slednje, ki se delijo na delovne kabinete, poslovne in pisarniške 
prostore, učilnice, knjiţnice, laboratorije, telovadnice, ambulante, ordinacije in 
operacijske dvorane. Tako pri bivalnih kot delovnih prostorih razlikujemo zunanje in 
notranje vire hrupa. Zunanji viri so različni komunalni viri hrupa, katerih raven ni 
stalna, njihov učinek na stanovalce pa je razmeroma majhen, če so prostori zvočno 
izolirani. Pod notranje vire štejemo strojnice, obrate in lokale znotraj stavbe ter vse 
gospodinjske aparate (Čudina, 2001).  
 
Pri ocenjevanju obremenjenosti bivalnega in delovnega okolja uporabljamo 
ekvivalentno raven hrupa Leq, ki je opredeljena z enačbo: 
 

                
 

  
           
  
 

    dB(A) 

Enačba 1: Ekvivalentna raven hrupa (Čudina, 2001). 

Pri tem je L(t) izmerjena raven hrupa na mestu emisije hrupa zaradi obratovanja 
enega ali več virov hrupa na določenem kraju in v določenem času t0=(t2-t1). t0 je 
časovno obdobje meritve hrupa, ki je enako času trajanja značilne obremenitve iz 
vira, čigar vpliv na raven hrupa ugotavljamo, in je daljši od ene minute. Ekvivalentna 
raven hrupa je za določen časovni interval t0, na katerega se ta raven nanaša, po 
energiji enaka energiji izmerjenega hrupa (Čudina, 2001).  
 
Pri ugotavljanju obremenjenosti ljudi v bivalnih in delovnih prostorih primerjamo 
izmerjeno ekvivalentno raven hrupa z dopustnimi vrednostmi hrupa za vsakokratni 
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prostor ter glede na to, ali gre za notranji ali zunanji vir hrupa (po pravilniku UL RS, 
št. 29/1980, in UL RS, št. 14/1999) (Čudina, 2001).  
 
Ravni zvoka v prostorih 
 
Dovoljena in tipična raven hrupa je različna glede na namembnost prostorov in vrsto 
dela, ki se v teh prostorih izvaja. Značilna raven zvoka v študijskih prostorih znaša 
od 30 do 40 dB(A) (Gspan, 1984). V Sloveniji pravilnik o zvočni zaščiti stavb 
predpisuje, da najvišja raven hrupa (LAF,max) in ekvivalentna raven hrupa (Leq) v 
šolskih prostorih ne presega 40 dB (A).  
 

Namembnost prostora 

Maksimalne mejne ravni hrupa (LAF,max) 

v bivalnih in delovnih prostorih [dB(A)] 

Dan Noč 

Bivalni prostori 35 30 

Ambulante, ordinacije, operacijski 
prostori 

35 35 

Učilnice, predavalnice, študijski 
kabineti, knjiţnice, čitalnice, sejne 
sobe 

40 40 

Preglednica 1: Maksimalne mejne ravni hrupa (LAF,max) po pravilniku o zvočni 
zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/1999). 

 
 

Namembnost prostora 

Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni 
hrupa( Leq) [dB/(A)] 

Dan Noč 

Bivalni prostori v stanovanju 40 35 

Sobe v hotelih in domovih (samskih, 
dijaških, študentskih, starejših 
občanov) 

40 35 

Bolniške sobe 35 30 

Ambulante, ordinacija 40 40 

Učilnice, predavalnice, delovni in 
študijski kabineti, knjiţnice, čitalnice 

40 40 

Preglednica 2: Mejne vrednosti ekvivalentnih ravni hrupa (Leq) po pravilniku o 
zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/1999). 

Opravljanje izpita sodi med miselno delo, ki zahteva veliko koncentracije in 
izključitev iz okolja, zato je dovoljena raven hrupa, ki ga ustvarjajo neproizvodni viri, 
40 dB (A).  
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Vrsta dejavnosti 

Dovoljena raven hrupa, ki ga 
ustvarjajo neproizvodni viri, 
ventilacijske ali klimatizacijske 
priprave, sosednja organizacija 
itd.  

Miselno delo, usmerjeno k nadzoru dela skupine 
ljudi, ki opravljajo fizično delo. Delo, ki zahteva 
koncentracijo ali neposredno govorno ali 
telefonsko sporazumevanje. 

50 dB 

Miselno delo, usmerjeno k nadzoru dela skupine 
ljudi, ki opravljajo preteţno mentalno delo. Delo, 
ki zahteva koncentracijo, neposredno govorno 
in telefonsko sporazumevanje. Delo, ki se 
opravlja le s pogovori po komunikacijskih 
sredstvih. 

45 dB 

Miselno delo, ki zahteva veliko koncentracije, 
izključitev iz okolja, natančno psihomotoriko ali 
sporazumevanje s skupino ljudi. 

40 dB 

Miselno delo, kot so izdelava koncepcij, zelo 
odgovorno delo, sporazumevanje za 
dogovarjanje s skupino ljudi. 

35 dB 

Preglednica 3: Dovoljene ravni hrupa pri posameznih vrstah dejavnosti (Polajnar in 
Verhovnik, 2000). 

2.2 VPLIVI HRUPA NA ČLOVEKA 
 
Domači in tuji avtorji navajajo veliko različnih delitev učinkov hrupa, ki se nanašajo 
tako na človeka samega, njegovo zdravje, delo ter sposobnosti kot tudi na trajanje in 
raven hrupa.  
 
Gspan (1984) navaja tri načine, kako lahko hrup vpliva na organizem in na delo 
delavca: 

 okvari slušni organ (delavec ogluši); 

 škodljivo deluje kot stresni dejavnik na kardiovaskularni in nevrovegetativni 
sistem (nervoza, razdraţljivost, moteno spanje, utrujenost, obolenja prebavil 
in obtočil, povečana hitrost dihanja in srčnega utripa); 

 moti ali onemogoča opravljanje vrst dela (moti koncentracijo, študij, 
sposobnost razumevanja, signalizacijo itd.). 

Kroemer in Grandjean (1997) trdita, da so misli in razmišljanje v hrupnem okolju 
niţje, na kar kaţe veliko vsakodnevnih primerov, pri katerih hrup slabi uspešnost in 
proizvodnost. Negativni učinki hrupa v vsakodnevnem ţivljenju se kaţejo kot: 

 pogosto motenje zahtevne miselne dejavnosti in nekaterih drugih, ki 
zahtevajo ogromno znanja in razlago informacij; 

 oteţevanje učenja nekaterih vrst spretnosti, ki zahtevajo hitrost in 
učinkovitost; 
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 impulziven ali nepričakovan hrup (nad 90 dB (A)) lahko škoduje miselnim 
sposobnostim. 

Hrup nas moti, obremenjuje, ogroţa, škodi ter ima različne učinke na procese pri 
človeku, ki jih razdelimo na: 

 psihološke učinke – vodijo do vznemirjenja, stresa in jeze (posledica so 
manjše delovne sposobnosti); 

 zaznavne učinke – vodijo do zmanjšane sposobnosti zaznav, ker hrup ovira 
naš sluh (zaznavanje besed in signalov) in s tem narašča tveganje za 
nezgode; 

 fiziološke učinke – so najobčutljivejši, ker povzročajo nepopravljive okvare 
notranjega ušesa (Bilban, 2005).  

Bilban (2005) prav tako navaja učinke hrupa na zdravje tudi glede na trajanje 
oziroma glede na to, kdaj se učinki pojavijo: 

 primarni učinki (pojavijo se med obdobjem, ko smo izpostavljeni hrupu): 
zbujanje iz spanja; 

 sekundarni učinki (posledica primarnih): običajno se pojavijo ţe med 
izpostavljenostjo hrupu in trajajo še po prenehanem delovanju 
(razdraţljivost) ali se pojavijo šele po prenehanem delovanju (utrujenost 
zaradi motenj spanja); 

 terciarni učinki: primarne in sekundarne učinke lahko nekaj časa prenašamo, 
po daljšem obdobju pa povzročijo pojav različnih bolezni, kronične 
razdraţljivosti in sprememb v obnašanju.  

Vplive, ki jih povzroča moteči zvok, povezujemo tudi s stopnjo ravni hrupa, ki v 
nekem trenutku vpliva na človeka. Te škodljive učinke hrupa delimo na 
ekstraauralne, ki se pojavljajo pri hrupu do 79 dB (A), in auralne učinke, ki se pri bolj 
občutljivih pojavljajo ţe med 71 in 90 dB (A), nad 90 dB (A) pa so zelo verjetni. 
Ekstraauralni učinki hrupa se lahko kaţejo v zvišanem krvnem tlaku, koronarni 
bolezni, motnjah periferne cirkulacije, ravnoteţja in vidnih funkcij. Privedejo lahko do 
razdraţljivosti, nejevoljnosti, občutka ogroţenosti, povzročajo tudi hormonske 
motnje, intoleranco za glukozo, nedelovanje ščitnice in teţave s prebavo.  
 
Škodljive učinke hrupa razdelimo na štiri ravni: 

1. raven od 40 do 65 dB (A): 
lahko pride do psihičnih motenj: v odvisnosti od vrste in zahtevnosti dela 
delavci postanejo utrujeni, razdraţljivi, počutijo se nelagodno, delo je 
moteno; 

2. raven od 65 do 90 dB (A): 
poleg navedenih motenj pride do neskladnega delovanja posameznih 
organskih sistemov: zveča se celična presnova in poraba kisika (zvišan 
simpatikotonus z zvišano srčno frekvenco, krvnim tlakom in ravnjo krvnega 
sladkorja, zvišan bazalni metabolizem in tonus mišičja); 

3. raven od 90 do 110 dB (A) (močan hrup, ki ga najpogosteje spremljajo tudi 
vibracije):  
poleg prej omenjenih motenj povzroča začasne ali trajne okvare sluha, 
naglušnost ali popolno gluhost; 

4. raven od 110 do 130 dB (A): 
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pride do neposrednega delovanja na ganglijske celice; po krajšem času 
povzroča nelagodnost in bolečine, neznosno zvonjenje, izgubo sluha in 
druge teţave. 

Nad hrupom 130 dB (A) pride v trenutku do okvar sluha in drugih teţav (Bilban, 
2005a).  
Najbolj moteč hrup je stalen hrup nad 90 dB (A), hrup pod 90 dB (A) z 
visokofrekvenčnimi komponentami ter nepričakovan, nenadzorovan in ponavljajoč 
se hrup (Praprotnik, 2005).  
 
Zvok je prisoten na vsakem koraku, ne glede na to, ali gre za delovno okolje ali za 
zasebno. Hrup, ki je prisoten na delovnem mestu, zmanjšuje delovno sposobnost in 
pazljivost ter zmanjša osredotočenost pri delu. Pri 60 dB (A) se zbranost pri delu s 
skoraj 94 odstotkov zmanjša na pribliţno 90 odstotkov in se šele 120 minut po 
koncu izpostavljanja vrne na začetno raven, kar kaţe na to, da so učinki hrupa še 
dolgo prisotni (Gspan, 1984).   

Hrup pri delu pogosto povzroča, da se pozornost prekine, delavec slabše presoja, je 
raztresen in pozabljiv, pogostejša je tudi odsotnost z dela in odpor do vrnitve na 
delo. Hrup torej slabo vpliva na motivacijo, vsi dejavniki skupaj pa vplivajo tudi na 
delovno učinkovitost. Hrup ima poseben vpliv tudi na varnost pri delu, saj zaradi 
pogostejših napak in prekritih opozorilnih znakov prihaja do poškodb (Praprotnik, 
2005). Raziskave so pokazale, da če se hrup (v območju predpisanega mejnega 
hrupa) zniţa od 10 do 15 dB (A), produktivnost naraste za en odstotek, medtem ko 
delovna sposobnost naraste kar za 12 odstotkov. V prostoru, ki je akustično 
ergonomsko urejen, se je produktivnost povečala za 8,8 %, deleţ napak pri 
strojepisju je bil manjši za 29 %, pri delu na računskih strojih za 52 %, fluktuacija 
delavcev se je zmanjšala za 47 %, obolevnost pa za 37,5 % (Bilban, 2005b). 
 
Neprijeten zvok ima posreden vpliv na sporazumevanje, saj je pri 55 dB (A) 
sporazumevanje zadovoljivo, pri 65 dB (A) nekoliko oteţeno in nad 70 dB (A) 
nezadovoljivo. Ko raven hrupa znaša 45 dB (A), je neposredno sporazumevanje z 
govorom moţno pri oddaljenosti 7 m, pri 85 dB (A) pa oddaljenost znaša le 0,07 m 

Slika 8: Upad koncentracije zaradi hrupa (Bilban, 2005b). 
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(Bilban, 2005). Ta vpliv dokazuje tudi raziskava, ki sta jo izvedla Nemecek in 
Grandjean (1971, v: Kroemer in Grandjean, 1997). V petnajstih pisarnah sta namreč 
merila vrednost hrupa in istočasno izprašala 411 pisarniških delavcev o njihovih 
izkušnjah in mnenjih. Ekvivalentna raven hrupa v pisarnah je znašala med 38 in 57 
dB (A), anketirani delavci pa so bili enotnega mnenja, da je moteči dejavnik največji 
učinek povzročil pri govoru. Glavna teţava, ki nastane zaradi hrupa, je predvsem 
teţko razumevanje govora, torej poslušanje, kaj nekdo drug govori (Grandjean in 
Kroemer, 1997). 
 
Škodljivi učinki hrupa, ki vplivajo na zdravje, so odvisni od: 

 akustičnih dejavnikov: 
o jakost zvoka, 
o frekvenca, 
o trajanje zvoka, 
o spektralna sestava zvoka, 
o variacija v frekvenci zvoka, 
o variacija v jakosti zvoka, 
o naraščanje hrupa; 

 neakustičnih dejavnikov: 
o asociativna vsebina zvoka, 
o individualna občutljivost (in druge osebnostne lastnosti poslušalca), 
o pretekle izkušnje, 
o potrebnost hrupa, 
o pričakovanje (pripravljenost) na hrup, 
o aktivnost poslušalca, 
o letni čas, 
o doba dneva, 
o vrsta prostora (Bilban, 2005). 

Hrup uvrščamo med stresorje ozadja, ki dolgoročno lahko povzročijo večjo škodo 
kot nezgode ali osebni stresni dogodki. Slušni draţljaji lahko povzročajo čustveno 
napetost. Če zvoka pri tem ni mogoče nadzorovati, pa pomenijo tudi vir frustracije. 
Hrup izzove čustveni odziv, ki se razkrije z izbruhom jeze in besa ali občutki strahu 
in tesnobe, ljudje pa pogosto navajajo utrujenost kot splošno oceno počutja. Hrup je 
stalno prisoten v okolju in pogosto povzroča kronično vznemirjenje, nastopi pa lahko 
tudi distres. Raznorazne študije so pokazale, da je hrup povezan z 
nevropsihološkimi motnjami (glavobol, omotičnost, nespečnost, razdraţljivost, 
nevrotizem), s srčno-ţilnimi motnjami, gastrointestinalnimi in endokrinimi ter 
presnovnimi motnjami (Praprotnik, 2005).  
 
Suter (1991) poleg vseh najpogostejših učinkov omenja tudi vpliv hrupa na vedenje 
posameznika v druţbi. Ţe manjši hrup lahko poveča tesnobo, zmanjša pogostost 
pomoči sočloveku in poveča stopnjo sovraţnega vedenja, vsi ti učinki pa lahko 
razjasnijo »nehumanizacijo« današnjega urbanega okolja.   
 
Škodljivi učinki hrupa se kaţejo predvsem pri delih, ki: 

 vsebujejo procese pozornosti, učenje in analitične procese; 

 zahtevajo integralni del govorjenja ali poslušanja; 

 zahtevajo finomehanične gibe; 

 zahtevajo istočasne dejavnosti; 
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 zahtevajo neprestano spremljanje dogajanja; 

 vsebujejo dolgo pazljivost na neke signale; 

 vsebujejo zvočne signale (Praprotnik, 2005).  
 
 

2.3 HRUP V ŠOLSKEM OKOLJU 
 
Predhodne raziskave nakazujejo, da je miselno delo v sklopu intelektualnih 
dejavnosti ter pozornost pri teh dejavnostih v negativni odvisnosti s hrupnim 
okoljem, kar je posebej moteč dejavnik pri izobraţevalnem delu. Mnogi raziskovalci 
(Laird, Sandres, Brabton) so objavili rezultate raziskav, v katerih so prikazali 
laboratorijske izsledke, ki nakazujejo, da ima hrup pomemben vpliv na delovno 
učinkovitost. Po drugi strani so nekateri drugi avtorji (Tarmiere in Wisner) prišli do 
nasprotnih ugotovitev, da je pozornost pri delu slabša v tihem delovnem okolju kot v 
hrupnem. Na splošno velja, da imajo lahko posledice hrupa na učinkovitost 
učenčevega dela posebne vzroke, pri katerih moramo vedeti: 

 nepričakovan in impulziven hrup je veliko hujši od stalnega; 

 hrup z dominantnimi frekvencami je bolj vznemirjujoč kakor z niţjimi 
frekvencami; 

 dejavnosti, ki zahtevajo globljo in podaljšano pozornost, so veliko bolj 
občutljive na hrup kot tiste pri rutinskem delu (Fošnarič, 2001). 

Grandjean in Nemecek sta po vrsti eksperimentov predlagala, da je za uspešno delo 
najboljši hrup v mejah 47–52 dB (A), s frekvenčnimi konicami med 57–65 dB (A). 
Tudi drugi avtorji so delali primerjalne študije, kot na primer Weinstein (1977, v: 
Fošnarič, 2001), ki je ugotovil, da hrup z jakostjo od 68 do 70 dB (A) ţe poslabša 
delovni spomin, hrup, ki je višji od 85 dB (A), pa na delovno učinkovitost deluje zelo 
uničujoče, če imajo delovne naloge višjo zaznavno raven. Oborne (1987, v: 
Fošnarič, 2001) navaja, da hrup vpliva tudi na kognitivne sposobnosti kot vsak 
zunanji stresni element (Fošnarič, 2001).  
 
Dockrell in Shield (2006) sta izvedli raziskavo o učinkih hrupa na uspešnost  
osnovnošolcev na področju pismenosti in hitrostnih nalog. V raziskavi je sodelovalo 
158 učencev, starih povprečno osem let, potekala pa je v treh učilnicah šestega 
razreda. Ena od teh učilnic je bila tiha učilnica, brez hrupa, v drugi je bil prisoten 
notranji hrup, v zadnjo učilnico pa so dodali še okoljski hrup. Rezultati študije so 
pokazali, da ima hrup v različnih učilnicah različne učinke na uspešnost učencev na 
področju pismenosti, računanja in hitrosti obdelave nalog. Pri nebesednih nalogah 
se je pokazalo, da normalno okolje brez hrupa vpliva na večjo uspešnost učencev, 
medtem ko je uspešnost pri besednih nalogah večja v hrupnem okolju. Moţna 
razlaga, zakaj je besedna uspešnost boljša v hrupnem okolju, je, da hrup spodbuja 
otroke, da se bolj osredotočijo na reševanje naloge, po moţnosti s preusmerjanjem 
pozornosti. Visoka stopnja pozornosti je morda nastopila, ker je bilo ocenjevanje 
razmeroma časovno omejeno in so se lahko ponovno osredotočili na isto nalogo.   
 
V učilnicah obstajata dva glavna vidika akustičnega okolja, in sicer hrup in odmev. 
Hrup v učilnicah lahko povzroča več dejavnikov, kot na primer zunanji hrup, hrup 
znotraj stavbe (prezračevalni sistemi, razsvetljava in ogrevanje), hrup učnih 
pripomočkov (grafoskop, računalnik) in hrup, ki ga povzročajo učenci sami (Dockrell 
in Shield, 2006).  
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Zannin in Marcon sta na brazilski šoli izvedla raziskavo, s katero sta ocenila zvočno 
udobje učilnic s pomočjo meritev hrupa v ozadju, odmevnega časa, zvočne izolacije 
in pogovorov, v katerih je sodelovalo 62 učiteljev in 464 učencev. Ocenjene so bile 
različne učilnice, in sicer prazna učilnica, učilnica z dvajsetimi študenti in učilnica s 
štiridesetimi učenci. Hrup v ozadju so merili v učilnici, ki je bila obdana z dvema 
polnima učilnicama, v katerih so bili študenti v popolni tišini, in z eno učilnico, v 
kateri je potekal pouk. V tej učilnici so izmerili ekvivalentno raven hrupa 56,2 dB (A). 
Druga meritev, ki je prav tako potekala v isti učilnici, hkrati pa je v vseh ostalih treh 
učilnicah potekal pouk, je pokazala na ekvivalentno raven hrupa 63,3 dB (A). Glede 
na lokalno zakonodajo je hrup v obeh učilnicah presegal dovoljeno raven, ki znaša 
največ 55 dB (A). Glede na izsledke pogovorov so ugotovili, da učitelje najbolj moti 
hrup, ki prihaja iz sosednjih učilnic, kot drugo jih najbolj moti glas učitelja iz sosednje 
učilnice, najmanj pa hrup, ki je v učilnici sami. Učenci so vzroke hrupa vrednotili na 
drugačen način, in sicer jih najbolj moti hrup v učilnici sami, nato hrup iz sosednjih 
učilnic in nazadnje glas učiteljev iz sosednjih učilnic ter drugi viri hrupa. Učenci in 
učitelji so odgovarjali tudi na vprašanje, ki se je nanašalo na dejavnosti, ki so najbolj 
prizadete zaradi hrupa. Učitelji menijo, da je najbolj moteno predavanje učitelja, nato 
individualna obravnava in nazadnje izpit, medtem ko učenci menijo, da sta najbolj 
motena individualna obravnava in izpit (Zannin in Marcon, 2007).  
 
Holmberg in Landstrom sta na švedski šoli izpeljala raziskavo, katere cilj je bil 
raziskati, kako študenti ocenjujejo motnje in učinke hrupa na njihovo delovno okolje. 
V raziskavi je sodelovalo 216 srednješolcev, starih od 13 do 15 let, posamezen 
razred pa je štel od 16 do 24 učencev, z izjemo enega, v katerem je bilo prisotnih 
samo osem učencev. Ekvivalentno raven hrupa so merili 20 minut štiridesetminutne 
šolske ure, na sredini razreda in v višini ušes dijakov, ki so sedeli. Dijaki so med 
eksperimentom reševali matematične naloge. Na koncu ure so izpolnili še 
vprašalnik, v katerem so na lestvici označili stopnjo vznemirjenja zaradi hrupa, kako 
je ta vplival na njihovo delo in kateri je bil glavni vir hrupa, ki so ga zaznali. 
Ekvivalentna raven hrupa se je v dvanajstih učilnicah gibala med 58 in 69 dB (A), 
rezultati primerjave so pokazali, da med ravnjo hrupa, zaznano motnjo in vplivom 
hrupa ni večje povezave. Korelacija je bila večja le med zaznano motnjo in vplivom 
hrupa na učence. Več kot tretjina jih je trdila, da je hrup v okolju oviral njihovo delo, 
najbolj moteč vir hrupa pa so predstavljali klepetanje med sošolci in zvoki, ki so jih 
povzročale mize ter stoli (Lundquist, Holmerg, Landstrom, 2000). 
 
Cohen, Evans, Krantz in Stokols (1980) so si za raziskavo izbrali štiri osnovne šole, 
ki so veljale za najglasnejše, saj so se nahajale v bliţini letališč, izmerjena 
ekvivalentna raven pa je zavzemala vrednost 74 dB (A) s koničnimi ravnmi 95 dB 
(A). V študijo so kot primerjalne objekte vključili tri šole, ki so se nahajale v mirnem 
in tihem okolju, ekvivalentna raven hrupa pa je v tem okolju znašala 56 dB (A). 
Rezultati študije so pokazali, da imajo otroci iz hrupnih šol višji krvni tlak in hitreje 
obupajo nad nalogami kot tisti iz mirnih šol. Otroci, ki so obiskovali šolo v bliţini 
letališča, so se pritoţevali nad hrupom in trdili, da hrup vpliva na njihovo delo med 
poukom.  
 
Slabo akustično okolje v šolah na splošno povzroča slabšanje govornih signalov, kar 
lahko vpliva na učenčevo slabše reševanje nalog in vedenje, obenem  pa prispeva k 
učiteljevim teţavam z glasom in utrujenostjo. Vsi učenci in učitelji, predvsem tisti, ki 
imajo teţave s sporazumevanjem, so deleţni negativnih vplivov zaradi slabih 
akustičnih razredov (Berg, Blair, Benson, 1996).  
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Otroci so v vlogi slušateljev veliko bolj občutljivi na hrup in odmevnost kot odrasli. V 
raziskavi sta Klatte in Hellbruck v ta namen ţelela preučiti učinke odmevnosti v 
učilnicah na otroke drugih razredov, in sicer na zaznavanje govora, fonološke 
zaznave, ocene hrupa in odnosa šole. Rezultati kaţejo na to, da so se otroci, ki so 
bili v razredu z daljšim odmevnim časom, odrezali slabše na področju glasoslovne 
predelave kot v razredu s krajšim odmevnim časom. Stalna izpostavljenost 
neugodnim slušnim razmeram v učnem okolju lahko škoduje slušno-verbalnim 
nalogam, ki so pomembne pri učenju branja in pri izgovarjavi. 
V raziskavi je sodelovalo 398 učencev drugih razredov, ki so bili razdeljeni v tri 
skupine na osnovi odmevnega časa v učilnicah. Odmevni čas v prvi učilnici je 
znašal od 0.49 do 0.56 sekunde, kar je najboljši moţni čas. V drugi učilnici je bil čas 
od 0.69 do 0.92 sekunde, v tretji pa je znašal več kot 1 sekundo (Klatte, Hellbruck, 
2010).  
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3 PREDHODNA RAZISKAVA  
 
V študijskem letu 2009/2010 smo študenti Tamara Gerdej, Bogdan Mali, Tadeja 
Vidic in Katjuša Piber v sklopu predmeta Človek v delovnem procesu pod 
mentorstvom red. prof. dr. Zvoneta Balantiča izdelali problemsko nalogo z naslovom 
Vplivi motenj na opravljanje izpita. Glavna tema našega problema je bila raziskava 
in analiza potencialnih motenj, ki vplivajo na študente med opravljanjem izpita in 
posledično na njihov uspeh. Raziskavo smo izvedli z metodo anketiranja, in sicer 
smo anketne vprašalnike osebno razdelili študentom prvega in drugega letnika. 
Vprašanja so obsegala 26 trditev, ki so bile razdeljene v tri sklope: motnje s strani 
profesorja, zunanje motnje in notranje motnje. Te trditve so študenti ocenjevali s 
petstopenjsko lestvico. Rezultati so pokazali, da je s strani študentov najbolj 
ovrednoten sklop tehnični dejavnik, kar ni potrdilo naše hipoteze, ki se je glasila, da 
imajo pri opravljanju izpita največji vpliv notranje motnje. Študente so najbolj motili 
strmenje v izpitno polo, spraševanje kolegov po odgovorih, pomanjkanje 
razpoloţljivega časa in bojazen pred neuspehom. Drugi dve hipotezi sta se nanašali 
na razlike med spoloma in letnikoma. Predpostavljali smo, da imajo motnje večji 
vpliv na študente prvega letnika. Prav tako nismo sprejeli nobene od teh dveh 
hipotez, saj so bile statistično pomembne razlike le v enem sklopu, v drugih dveh 
sklopih pa so bile razlike nepomembne. Na vprašanje, ali motnje vplivajo na 
študente, je 24 študentov od 40 odgovorilo pritrdilno, kar pomeni, da je več kot 
polovica študentov pod vplivom motenj med opravljanjem izpita (Piber idr., 2010). 
 
Pri iskanju podobnosti predhodne raziskave s temo diplomskega dela smo iz vseh 
26 dejavnikov izločili 11 tistih, ki se neposredno navezujejo na hrup. Dejavniki, ki so 
povezani s slušnim zaznavanjem, so bili iz sklopa motenj s strani profesorja: 
nenehna hoja po predavalnici, igranje s ključi, odštevanje preostalega časa in branje 
časopisa (šumenje papirja). Iz sklopa zunanjih motenj smo izločili kolegovo 
ţvečenje/cmokanje, zvonjenje/vibriranje telefona, glasno črtanje po listu, neprestano 
spraševanje kolegov po odgovorih, kihanje in kašljanje, zunanji hrup (vrtanje, 
kriţanje, ţvrgolenje ptic …) ter brnenje ventilatorja/klimatske naprave. Vsi ti 
dejavniki, ki se navezujejo na zvok oziroma hrup v predavalnici, so prikazani v 
grafičnih prikazih, ki prikazujeta aritmetične sredine in standardne odklone zvočnih 
motenj glede na spol in letnik študija (sliki 9 in 10). Študente drugega letnika v 
povprečju najbolj motita zunanji hrup in neprestano spraševanje kolegov po 
odgovorih, prav tako pa slednje najbolj moti tudi študente prvega letnika. Pri analizi 
motenj glede na spol smo prišli do podobnih rezultatov, in sicer tako moške kot 
ţenske v povprečju najbolj moti, ko jih kolegi sprašujejo po odgovorih na vprašanja. 
Hrupni dejavnik, ki študente v povprečju najmanj moti, je branje časopisa, ki 
povzroča šumenje papirja.  
S predhodno raziskavo smo ugotovili, kateri dejavniki najbolj vplivajo na študente 
med izpiti. Nekatere od njih smo zajeli v raziskavo pri diplomskem delu, prav tako 
smo dodali še nekaj drugih hrupnih okoliščin.  
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Slika 9: Grafični prikaz aritmetične sredine zvočnih motenj glede na letnik študija 

(prirejeno po: Piber idr., 2010). 
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Slika 10: Grafični prikaz aritmetične sredine zvočnih motenj glede na spol (prirejeno 

po: Piber idr., 2010). 
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4 PRIKAZ IN ANALIZA DEJANSKEGA STANJA 
 

4.1 POTEK EKSPERIMENTA 
 
Eksperiment merjenja hrupa je potekal v predavalnici 303, sodelovali sta dve skupini 
študentov. Meritve smo izvedli na vajah v sklopu predmeta Človek v delovnem 
procesu, ki jih je vodila asistentka ga. Maja Zajec. Študentom smo pred dejansko 
izvedbo na učno okolje Moodle posredovali navodila za eksperiment (priloga 1) in 
anketni vprašalnik (priloga 2). Pri prvi skupini, ki je štela 29 študentov, smo 
raziskavo izpeljali v popoldanskih urah od 14:15 do 16:45, pri drugi skupini (12 
študentov) pa v jutranjih urah od 8:00 do 10:30. Izmed vseh študentov v prvi skupini 
smo izbrali pet tistih, ki so dobili nalogo povzročati hrupne situacije, v drugi skupini 
pa smo zaradi manjšega števila udeleţencev izbrali samo dva študenta. Izbrani 
študenti so vzpostavili naslednje situacije, ki smo jih razdelili v sedem sklopov: 
 
1. SKLOP: Hoja profesorja do študenta; 
2. SKLOP: Šepetanje med študenti in obračanje telesa; 
3. SKLOP: Odhajanje študentov iz predavalnice; 
4. SKLOP: Hrup na hodniku pred predavalnico; 
5. SKLOP: Vibriranje in zvonjenje mobilnega telefona; 
6. SKLOP: Obračanje listov papirja; 
7. SKLOP: Hrup, ki ga povzroča diaprojektor. 
 
Študentom, ki so izvajali posamične naloge, smo posebej dodelili mesta, kjer so 
sedeli. Ta mesta smo določili kot vire hrupa (priloga 3). Vsi ostali študenti so sedeli, 
tako da je bilo med vsakim od njih vsaj eno prazno mesto. Njihova glavna naloga je 
bila, da se skušajo čim bolj osredotočiti na neko dejavnost. Študenti so v večini 
prebirali literaturo iz knjig, revij in prenosnih računalnikov, nekateri so poleg branja 
vključili tudi pisanje. 
 
Kljub temu da smo študente opozorili, naj bodo čim bolj tiho in naj ne povzročajo 
hrupa po nepotrebnem, je nenamerno prihajalo do hrupnih situacij, ki pa niso imele 
vpliva na meritve. Nekateri študenti so se premikali na stolih, vzeli pisalo in 
peresnice, kašljali in kihali, vendar je bila vsa ta dejavnost resnična situacija, ki se 
dogaja tako med predavanji kot tudi med izpitom.  
 
Vsako nalogo smo snemali z merilnikom zvoka Brüel & Kjær, 2250 Light (Slika 11 
11), ki je izdelan za merjenje okoljskega hrupa in hrupa na delovnem mestu. V 
predavalnici smo postavili pet merilnih točk (slika 12), v katerih smo merili raven 
hrupa za vsak sklop posebej. V vsaki točki smo snemali najmanj eno minuto, 
merilnik pa je bil postavljen na višini 1,25 m, saj pravilnik o zvočni zaščiti stavb 
določa, da se hrup meri na razdalji od 1,2 m do 1,6 m od tal.  
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Slika 11: Merilnik hrupa 2250 Light (Sound Level Meter 2250 Light, 2011). 

 
 

 
Slika 12: Merilne točke v predavalnici. 

Na sliki 12 imajo številke naslednji pomen: 

 število 1: merilna točka 1; 

 število 2: merilna točka 2; 

 število 3: merilna točka 3; 

 število 4: merilna točka 4; 

 število 5: merilna točka 5. 

 
Po koncu merjenja so študenti (tisti, ki so izvajali naloge) izpolnili anketni vprašalnik, 
ki je bil sestavljen iz demografskega dela in je vseboval dve vprašanji, drugi del pa 
se je nanašal neposredno na našo raziskovalno nalogo. Slednji je bil sestavljen iz 
sedmih sklopov; vsak sklop je vseboval tri anketna vprašanja, ki so se nanašala na 
stopnjo zaznavanja hrupa kot motečega dejavnika, na stopnjo vpliva hrupa na 
zbranost pri delu in na mesto študenta v predavalnici med izvajanjem naloge.  
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4.2 ANALIZA VZORCA 
 
Raziskavo smo izvedli med študenti drugega letnika univerzitetnega študija, vendar 
smo v anketni vprašalnik vseeno dodali moţnost, da študent obiskuje tretji letnik. 
Analiza prvega vprašanja je pokazala, da so bili vsi anketiranci študenti drugega 
letnika.  
 
Drugo vprašanje, ki se je nanašalo na spol anketirancev, je pokazalo naslednje 
rezultate: pri prvi skupini je v raziskavi sodelovalo 14 študentov in 10 študentk, 
medtem ko je v drugi skupini sodeloval samo 1 študent in 9 študentk. Skupaj je bilo 
torej anketiranih 15 moških in 19 ţensk.  
 
 

 
Slika 13: Grafični prikaz deležev glede na spol študentov. 

 

4.3 ANALIZA IN INTERPRETACIJA MERITEV 
 
Vse izmerjene meritve smo prenesli v program BZ-5530 Utility Software, ki izriše 
grafe za frekvenčno analizo hrupa in časovni zapis dogajanja za vsako meritev 
posebej. Iz grafov razberemo ekvivalentno (LAeq) in maksimalno vrednost hrupa 
(LAFmax) glede na celoten čas merjenja, s pomikanjem po grafu pa lahko razberemo 
posamezne vrednosti pri določeni frekvenci in v določeni sekundi.  
 
S programskim paketom NoiseAtWork smo izdelali grafični prikaz porazdelitve 
hrupa za vsako predavalnico glede na sklop. Potrebno je omeniti, da je program 
demo različica, saj do licenčne nismo imeli dostopa. Na osnovi izmerjenih vrednosti 
hrupa program izračuna izofonske krivulje in izdela tloris prostora, pred tem pa je 
potrebno generirati konture. Slika 14 prikazuje legendo kontur, ki smo jo generirali 
na osnovi vseh dobljenih meritev, uporabili pa smo jo pri vsaki posamezni izdelavi 
slikovnega prikaza.   

Moški
44 %

Ţenski
56 %

Spol
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1.  SKLOP: Hoja profesorja do študenta 

V prvem sklopu je bila najvišja izmerjena ekvivalentna raven (LAeq) pri prvi skupini 
41,6 dB (A) v tretji merilni točki, pri drugi skupini pa je znašala 52,6 dB (A) prav tako 
v tretji merilni točki, ki je bila v neposredni bliţini vira hrupa. V najbolj oddaljeni prvi 
merilni točki je pri obeh skupinah ekvivalentna vrednost (LAeq) dosegla najniţjo 
stopnjo.  
 

 Ekvivalentna vrednost 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 36,4 41 

Točka 2 36,8 44,5 

Točka 3 41,6 52,6 

Točka 4 37,2 43,8 

Točka 5 38,2 45,5 

Aritmetična 
sredina 

38,04 45,48 

Preglednica 4: Izmerjene ekvivalentne vrednosti hrupa (LAeq) v prvem sklopu. 

 
 

Slika 14: Konture za grafični prikaz porazdelitve hrupa pri posameznih ravneh 
hrupa v dB(A). 
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Maksimalna ekvivalentna vrednost (LAFmax) je pri drugi skupini v tretji merilni točki 
znašala 77,9 dB (A). Pri časovnem zapisu dogajanja razberemo, da je ekvivalentna 
vrednost (LAeq) dosegla tudi 71,5 dB (A).  
 

 
Iz grafičnega prikaza je razvidno, da se hrup iz levega zgornjega kota postopoma 
diagonalno povečuje proti desnemu spodnjemu kotu, torej iz merilne točke 1 k 
merilni točki 3. Najbolj obremenjeno območje se nahaja prav pri viru hrupa, kjer je 
območje obarvano s temno vijolično barvo, v najbolj oddaljeni točki 1 pa je območje 
obarvano svetlo modro, kar kaţe na to, da je bila vrednost hrupa tam niţja.  
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Slika 15: Frekvenčna analiza hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna 
os: frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 16: Časovni zapis hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna os: 
čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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2. SKLOP: Šepetanje med študenti in obračanje telesa 

V drugem sklopu je bila najvišja izmerjena ekvivalentna vrednost (LAeq) pri prvi 
skupini v peti merilni točki, in sicer 42,1 dB (A), v drugi skupini pa prav tako v peti 
točki, in sicer 46,2 dB (A).  
 

 Ekvivalentna raven hrupa 
[dB (A)] 

1. skupina 2. skupina  

Točka 1 37,9 35,8 

Točka 2 36,8 35,4 

Točka 3 39,5 38,4 

Točka 4 38,4 35,3 

Točka 5 42,1 46,2 

Povprečje 38,94 38,22 

Preglednica 5: Izmerjene ekvivalentne ravni hrupa (LAeq) v drugem sklopu. 

Maksimalna ekvivalentna raven (LAFmax) je znašala 64,8 dB (A), pri časovni 
razporeditvi pa je ekvivalentna raven (LAeq) dosegla najvišjo vrednost pribliţno v 
sredini merjenja, in sicer 58 dB (A). 
 

 

Slika 17: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v prvem sklopu. 
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Izofonske krivulje prikazujejo, da se iz zunanjih kotov hrup postopoma povečuje 
proti notranjosti, in sicer proti peti merilni točki, kjer je bila izmerjena najvišja 
ekvivalentna raven hrupa (LAeq) in je obarvana s temno roza barvo. Najugodnejše 
akustično okolje za študente v predavalnici je v bliţini prve in četrte merilne točke, 
kjer je območje temno zelene barve. 

16 31,5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 16k 31,5k

[Hz]

20

30

40

50

60

70

[dB]

a.2.5.

A C

Vrednosti kurzorja

LAFmax: 64,8 dB

LAeq: 46,2 dB

Slika 18: Frekvenčna analiza hrupa pri drugi skupini v peti merilni točki (abscisna 
os: frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 19: Časovni zapis hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna os: 
čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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3. SKLOP: Odhajanje študentov iz predavalnice 

V sklopu, kjer so študenti eden za drugim odhajali iz predavalnice, je bila pri prvi 
skupini najvišja izmerjena ekvivalentna raven hrupa (LAeq) 59,6 dB (A), in sicer v prvi 
točki, pri drugi skupini pa je najvišjo vrednost dosegla v tretji točki, to je 57,3 dB (A). 
Tretji sklop je med vsemi najbolj izstopal, saj je dosegel visoke ravni hrupa, ki so jih 
povzročali vstajanje študentov s stola, hoja po predavalnici in glasno zapiranje vrat. 
 

 

Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 59,6 56,1 

Točka 2 54,1 53,4 

Točka 3 58,5 57,3 

Točka 4 54 52,8 

Točka 5 57,8 56,2 

Povprečje 56,8 55,16 

Preglednica 6: Izmerjene ekvivalentne ravni hrupa v tretjem sklopu. 

Maksimalna ekvivalentna vrednost (LAFmax), izmerjena s filtrom A, je znašala 81,6 dB 
(A). Pri časovnem razporedu hrupa opazimo, da je bila doseţena najvišja 
ekvivalentna raven (LAeq) 74,9 dB (A). 
V tem sklopu se graf frekvenčne porazdelitve razlikuje od ostalih, saj je loputanje z 
vrati povzročalo zvok z nizko višino tona, ki ima niţjo frekvenco.   

 

Slika 20: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v drugem sklopu. 
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Barvni prikaz tlorisa predavalnice prikazuje, da je celotno območje doseglo visoke 
ravni hrupa. Najvišja vrednost se kaţe pri prvi in peti merilni točki, kjer je območje 
črne barve in se zniţuje proti tretji in četrti merilni točki, ki je obarvana vijolično. 
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Slika 21: Frekvenčna analiza hrupa pri prvi skupini v prvi točki (abscisna os:  
frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 22: Časovni zapis hrupa pri prvi skupini v prvi merilni točki (abscisna os: čas 
[s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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4. SKLOP: Hrup na hodniku pred predavalnico 

Pri povzročanju hrupa na hodniku so se ekvivalentne ravni (LAeq) gibale me 32,7 in 
46,5 dB (A); najvišja je bila zabeleţena pri prvi skupini v prvi merilni točki, najmanjša 
pa pri drugi skupini v peti merilni točki.  
 

 

Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 46,5 40,4 

Točka 2 40,9 43,2 

Točka 3 39,9 35,9 

Točka 4 38,8 33,6 

Točka 5 41,6 32,7 

Aritmetična 
sredina 

41,54 37,16 

Preglednica 7: Izmerjene ekvivalentne ravni hrupa (LAeq) v četrtem sklopu. 

Frekvenčna analiza hrupa kaţe na to, da je bila v prvi skupini v prvi merilni točki 
maksimalna ekvivalentna raven hrupa (LAFmax) 64,6 dB (A), v prvi četrtini snemanja 
pa je ekvivalentna raven dosegla (LAeq) 57 dB (A).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 23: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v tretjem sklopu. 
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Rdeča barva v četrti merilni točki kaţe, da je bila vrednost hrupa tam najmanjša in 
se počasi povečuje proti prvi merilni točki, kjer je ekvivalentna vrednost dosegla 
najvišjo stopnjo hrupa, območje pa je tam obarvano z odtenki roza barve.  
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Slika 24: Frekvenčna analiza hrupa pri prvi skupini v prvi merilni točki (abscisna 
os: frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 25: Časovni zapis hrupa pri prvi skupini v prvi merilni točki (abscisna os: čas 
[s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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5. SKLOP: Vibriranje in zvonjenje mobilnega telefona 

Vibriranje in zvonjenje mobilnega telefona povzroča ekvivalentne vrednosti hrupa 
(LAeq) med 35,9 in 50,3 dB (A). Najvišjo raven smo izmerili pri drugi skupini v tretji 
točki, najmanjša vrednost je bila prav tako pri drugi skupini v drugi merilni točki. 
Mobilni telefon se je pri obeh skupinah nahajal v bliţini tretje merilne točke in je leţal 
neposredno na mizi. 
  

 

Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 41,1 45,8 

Točka 2 37,4 35,9 

Točka 3 45,8 50,3 

Točka 4 46,7 42,9 

Točka 5 38,2 41,1 

Povprečje 41,84 43,2 

Preglednica 8: Izmerjene ekvivalentne vrednosti (LAeq) hrupa v petem sklopu. 

Izmerjena maksimalna ekvivalentna raven (LAFmax) znaša 62,4 dB (A), ekvivalentna 
raven (LAeq) pa se je v celotnem času merjenja dvignila tudi do 59,9 dB (A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Slika 26: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v četrtem sklopu. 
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Raven hrupa se od najmanjše vrednosti širi diagonalno z desne strani predavalnice 
proti levemu zgornjemu kotu, kjer hrup dosega najvišje vrednosti. Območje, kjer je 
bil hrup najniţji, je obarvano z zeleno barvo, ki se proti prvi merilni točki obarva 
modro.  
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Slika 27: Frekvenčna analiza hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna 
os: frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 28: Časovni zapis hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna os: 
čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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Slika 29: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v petem sklopu. 

6. SKLOP: Obračanje lista papirja 

V prvi skupini je bila najvišja izmerjena ekvivalentna raven hrupa (LAeq) 41 dB (A), 
medtem ko je bila pri drugi skupini za 3,2 dB (A) višja. Študenti, ki so imeli nalogo 
obračati liste papirja, so sedeli v zadnji klopi desno, torej v neposredni bliţini tretje 
merilne točke.  
 

 

Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 40,8 36,1 

Točka 2 38,4 38,9 

Točka 3 40,7 45,2 

Točka 4 41 42,8 

Točka 5 38,3 38,2 

Povprečje 39,84 40,24 

Preglednica 9: Izmerjene ekvivalentne vrednosti hrupa (LAeq) v šestem sklopu. 

V tretji merilni točki je bila pri drugi skupini maksimalna ekvivalentna raven (LAFmax) 
58 dB (A), glede na časovni prikaz hrupa pa opazimo, da je bila skozi celotno 
merjenje ekvivalentna vrednost (LAeq) večino časa nad 45 dB (A) in je dosegla celo 
52,9 dB (A). 
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Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je najmanjša vrednost hrupa okrog prve 
merilne točke, ki je obarvana rumeno, največja pa okrog tretje točke, kjer se je 
nahajal vir hrupa. 
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Slika 30: Frekvenčna analiza hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna 
os:  frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 31: Časovni zapis hrupa pri drugi skupini v tretji merilni točki (abscisna os: 
čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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7. SKLOP: Hrup, ki ga povzroča diaprojektor 

Hrup, ki ga povzroča diaprojektor, ustvarja najmanj hrupa pri drugi skupini v drugi 
merilni točki, in sicer 32,7 dB (A), največjo ekvivalentno raven (LAeq) pa doseţe pri 
prvi skupini v prvi merilni točki, to je 47,6 dB (A). Diaprojektor se je nahajal na 
stropu, v neposredni bliţini pete merilne točke, vendar tam nismo izmerili najvišje 
ravni hrupa, kot bi bilo pričakovati. Pri snemanju v prvi merilni točki, tako pri prvi kot 
pri drugi skupini, nismo zabeleţili nobenega očitnega vira hrupa, ki bi bil med 
merjenjem prisoten, vendar glede na visoko ekvivalentno raven hrupa sklepamo, da 
je poleg diaprojektorja deloval tudi drug vir.  
 

 

Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

1. skupina 2. skupina 

Točka 1 47,6 39,3 

Točka 2 37,4 32,7 

Točka 3 37,2 35,4 

Točka 4 34,7 34,3 

Točka 5 39,6 37,4 

Povprečje 39,3 35,82 

Preglednica 10: Izmerjene ekvivalentne vrednosti hrupa(LAeq) v sedmem sklopu. 

Grafična analiza podatkov kaţe, da je diaprojektor večino merjenega časa povzročal 
hrup pod 40 dB (A), v zadnji četrtini merjenja pa je poskočil na 68,9 dB (A). Visok 
skok vrednosti ni značilen za hrup, ki ga je povzročil diaprojektor, zato menimo, da 
ga je povzročil neznani vir hrupa. Kljub temu da smo bilo med celotnim snemanjem 
pozorni na vse ostale vire hrupa, v tem času nismo zaznali vira, ki bi ta hrup 
povzročil. Maksimalna ekvivalentna raven (LAeq) se je gibala med 40 in 50 dB (A) in 
je v času prisotnosti neznanega vira poskočila na 75,5 dB (A).  
 
 
 

 

Slika 32: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v šestem sklopu. 
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Največja ekvivalentna raven (LAeq) v prvi merilni točki povzroči tudi drugačno sliko 
izofonskih krivulj, saj se okoli prve merilne točke, kjer je hrup najvišji, območje 
obarva vijolično. Območje, kjer je hrup najniţji, se nahaja v desnem zgornjem kotu 
in je obarvano z zeleno barvo.  
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Slika 33: Frekvenčna analiza hrupa pri prvi skupini v prvi merilni točki (abscisna 
os:  frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 34: Časovni zapis hrupa pri prvi skupini v prvi merilni točki (abscisna os: čas 
[s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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Prazna predavalnica 
 
Zaradi primerjave smo izmerili vrednost hrupa v prazni predavalnici. Izmerjene 
ekvivalentne vrednosti (LAeq) so se gibale med 37,7 in 50,9 dB (A) in so bile dokaj 
visoke glede na to, da v predavalnici ni bilo prisotnih študentov. Razlog za visoko 
ekvivalentno raven je delovanje ventilatorjev v konvektorjih klimatskih naprav, ki se 
nahajata blizu tretje ter četrte merilne točke in sta bili vključeni v času merjenja v 
prvi, drugi, tretji in v polovici četrte točke. V času meritev v peti točki je bil prisoten 
hrup komunalnega vozila pod oknom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ekvivalentna raven 
hrupa [dB (A)] 

Prazna predavalnica 

Točka 1 45,4 

Točka 2 44,8 

Točka 3 50,9 

Točka 4 48,9 

Točka 5 37,7 

Aritmetična  
sredina 

45,54 

Preglednica 11: Izmerjene ekvivalentne vrednosti v prazni predavalnici. 

 

Slika 35: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v sedmem sklopu. 
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V četrti merilni točki je bilo prisotno delovanje klimatske naprave, ki se je med 
merjenjem, malo pred osmo uro zjutraj, avtomatsko izključila. Medtem ko je naprava 
delovala, je bila ekvivalentna raven hrupa (LAeq) stalno nad 50 dB (A), ko pa se je 
naprava izključila, je raven sunkovito padla pod 30 dB (A).  
 

 

Meritve so pokazale, da klima v najbolj oddaljenih točkah ena in dve povzroča 
pribliţno 45 dB (A), v neposredni bliţini pa je raven za 5 dB (A) višja. Ko klimatska 
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Slika 36: Frekvenčna analiza hrupa v prazni predavalnici v tretji merilni točki 
(abscisna os:  frekvenca [Hz] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 37: Časovni zapis dogajanja v prazni predavalnici v četrti merilni točki 
(abscisna os: čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 
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naprava ni bila vključena, je povzročala hrup med 24 in 30 dB (A), vendar smo 
meritve v času nedelovanja izvedli samo v četrti in peti merilni točki.  
 
V peti merilni točki je pribliţno na sredini časovnega razporeda meritve pod okno 
predavalnice pripeljal smetarski tovornjak, ki je povzročil spremembo v ekvivalentni 
ravni hrupa (LAeq). Postopoma se je namreč zviševala od 30 dB (A) do skoraj 45 dB 
(A) in v nekem časovnem trenutku dosegla tudi 48,6 dB (A).  
 

 
Prisotnost delovanja klimatske naprave in komunalnega hrupa je razvidna tudi v 
grafičnem prikazu porazdelitve hrupa, saj so kritična območja v predavalnici prav pri 
tretji, četrti in peti merilni točki, kjer so območja obarvana s temno vijolično barvo.  

 

 

 

Slika 38: Časovni zapis hrupa v prazni predavalnici v peti merilni točki (abscisna 
os: čas [s] in ordinatna os: raven hrupa [dB (A)]). 

Slika 39: Grafični prikaz porazdelitve hrupa v prazni predavalnici. 
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4.4 ANALIZA IN INTERPRETACIJA RAZISKAVE 
 
Pri vsakem posamičnem sklopu smo študente spraševali po tem, koliko jih je motil 
hrup v predavalnici. Vprašanje je bilo mogoče oceniti s 5-stopenjsko lestvico, pri 
čemer je 1 pomenilo – hrup ni nič motil, 2 – malo motil, 3 – delno motil, delno ni 
motil, 4 – motil in 5 – zelo motil. Analiza je pokazala, da vseh sodelujočih v vseh 
sklopih v raziskavi hrup ni motil oziroma je delno motil, delno ne. Podobne rezultate 
smo dobili pri prvi in drugi skupini.   

 
Zaznavanje hrupa kot motečega smo analizirali glede na posamezne sklope, pri tem 
pa so študenti na anketno vprašanje odgovarjali na lestvici od 1 do 5, pri čemer je 1 
pomenilo – hrup ni nič motil, 2 – malo motil, 3 – delno motil, delno ni motil, 4 – motil 
in 5 – zelo motil, kar prikazuje ordinatna os. Ugotovili smo, da je študente delno 
motilo, delno ni motilo oziroma je motilo odhajanje študentov iz predavalnice ter 
vibriranje in zvonjenje telefona. V povprečju jih nista nič motila oziroma sta jih malo 
motila obračanje listov papirja in hrup, ki ga povzroča diaprojektor.  
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V  kolikšni meri vas je v predavalnici 
motil hrup?

Aritmetična sredina Standardni odklon

Slika 40: Grafično prikazana aritmetična sredina in standardni odklon motenja 
študentov zaradi hrupa. 
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Drugo anketno vprašanje v vsakem sklopu (1. SKLOP: Hoja profesorja do študenta, 
2. SKLOP: Šepetanje med študenti in obračanje telesa, 3. SKLOP: Odhajanje 
študentov iz predavalnice, 4. SKLOP: Hrup na hodniku pred predavalnico, 5. 
SKLOP: Vibriranje in zvonjenje mobilnega telefona, 6. SKLOP: Obračanje listov 
papirja, 7. SKLOP: Hrup, ki ga povzroča diaprojektor) se je nanašalo na študentovo 
zbranost pri delu oziroma na vpliv hrupa na zbranost. Vpliv je bilo mogoče oceniti s 
5-stopenjsko lestvico, pri čemer je 1 pomenilo – hrup ni nič vplival na zbranost, 2 – 
malo je vplival, 3 – delno je vplival, delno ni vplival, 4 – je vplival in 5 – zelo je 
vplival, kar prikazuje ordinatna os. V povprečju je na študente hrup malo vplival 
oziroma delno vplival, delno ni vplival, povprečje pa je enako glede na skupne 
rezultate in tudi glede na prvo in drugo skupino. S tem lahko odgovorimo na tretje 
raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Ali hrup vpliva na zbranost študentov pri 
pedagoški dejavnosti?  
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Slika 41: Grafični prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona motenja 
študentov zaradi hrupa glede na posamične sklope. 
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Vpliv hrupa na zbranost pri delu smo analizirali tudi glede na posamezen sklop. Pri 
tem so študenti ocenjevali vpliv hrupa s 5-stopenjsko lestvico, pri čemer je 1 
pomenilo – hrup ni nič vplival na zbranost, 2 – malo je vplival, 3 – delno je vplival, 
delno ni vplival, 4 – je vplival in 5 – zelo je vplival, kar prikazuje ordinatna os. 
Ugotovili smo, da je imel hrup v povprečju največji vpliv pri odhajanju študentov iz 
predavalnice ter pri vibriranju in zvonjenju mobilnega telefona. Na zbranost 
študentov je hrup v teh dveh sklopih delno vplival, delno ni vplival oziroma je vplival. 
V povprečju je imel moteči dejavnik najmanjši vpliv na zbranost pri sklopih 6 
(obračanje listov papirja) in 7 (hrup, ki ga povzroča diaprojektor), pri čemer hrup na 
osredotočenost ni nič vplival oziroma je malo vplival. 
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Slika 42: Grafični prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona vpliva na 
zbranost študentov zaradi hrupa. 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija 
 

 
Katjuša Piber: Vpliv hrupa na osredotočenost študentov pri pedagoški dejavnosti                                           stran 45 

 
Zadnje anketno vprašanje v vsakem sklopu se je nanašalo na mesto, kjer je študent 
sedel med izvajanjem hrupnega dogodka. Študenti so na skici predavalnice označili 
mesto sedenja, predavalnica pa je bila razdeljena na štiri sektorje, kot prikazuje 
spodnja slika.  
 

 
Slika 44: Grafični prikaz razdelitve predavalnice na posamične sektorje. 

Največ študentov, 32 %, je sedelo v drugem sektorju in prav toliko v četrtem 
sektorju. Najmanj, 12 %, pa jih je kot mesto sedenja označilo prvi sektor. Pri analizi 

 
 

    1. SEKTOR 

 
 
 

            2. SEKTOR 

 
 

  3. SEKTOR 

 
 
 

   4. SEKTOR 

2,29 2,15

3,29

2,79
3,09

1,44 1,47

0,970 0,925 1,031 1,175 1,083

0,613
0,825

0

1

2

3

4

5

Sklop 1 Sklop 2 Sklop 3 Sklop 4 Sklop 5 Sklop 6 Sklop 7

V kolikšni meri je hrup vplival na 
vašo zbranost pri delu?

Aritmetična sredina Standardni odklon

Slika 43: Grafični prikaz aritmetične sredine in standardnega odklona vpliva na 
zbranost študentov zaradi hrupa glede na posamične sklope. 
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po posameznih skupinah je v prvi skupini največ študentov sedelo v tretjem sektorju, 
v drugi skupini v prvem sektorju ni sedel nihče, največ študentov pa je sedelo v 
četrtem sektorju.  

 
Za vsak posamičen sklop smo izračunali povprečne ekvivalentne vrednosti, ki smo 
jih primerjali z aritmetičnimi sredinami stopnje motenja zaradi hrupa. Anketno 
vprašanje so anketiranci ocenili z lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo – hrup 
ni nič motil, 2 – malo motil, 3 – delno motil, delno ni motil, 4 – motil in 5 – zelo motil.  
Študente prve skupine je v povprečju najbolj motil hrup med 41,54 in 56,80 dB (A), 
najmanj pa med 39,30 in 39,84 dB (A). Pri drugi skupini je študente v povprečju 
najbolj motil hrup pri 43,20 in 55,16 dB (A), najniţja povprečna vrednost motenj pa 
je bila pri 35,82 dB (A).  
 

Povprečna  
LAeq [dB (A)] N 

Aritmetična  

sredina 

Standardni  

odklon 

38,04 24 2,17 0,816 

38,94 24 2,17 0,816 

39,30 24 1,75 0,944 

39,84 24 1,63 0,576 

41,54 24 3,08 1,176 

41,84 24 3,46 1,141 

56,80 24 3,38 1,096 

Preglednica 12: Povezanost med povprečno ekvivalentno vrednostjo hrupa in 
povprečno vrednostjo motenja zaradi hrupa pri prvi skupini. 

 

1.sektor
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2.sektor
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3.sektor
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4.sektor
32 %

Mesto sedenja 

Slika 45: Grafični prikaz deležev glede na sektor. 
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Povprečna 
 LAeq [dB (A)] N 

Aritmetična  

sredina 

Standardni  

odklon 

35,82 10 1,40 0,516 

37,16 10 2,20 1,135 

38,22 10 2,00 0,943 

40,24 10 2,00 0,667 

43,20 10 3,30 1,252 

45,48 10 2,40 0,843 

55,16 10 3,30 1,337 

Preglednica 13: Povezanost med povprečno ekvivalentno vrednostjo hrupa in 
aritmetično sredino motenja zaradi hrupa pri drugi skupini. 

S programom SPSS 18.0 smo prikazali povezanost vsake posamezne povprečne 
ekvivalentne vrednosti hrupa (LAeq) z aritmetično sredino motenja zaradi hrupa, pri 
čemer so študenti odgovarjali na 5-stopenjski lestvici. Skupni rezultati obeh skupin 
so pokazali, da študente v povprečju najbolj motijo vrednosti hrupa med 41,54 in 
56,80 dB (A), saj so pri teh vrednostih v povprečju odgovorili, da jih je hrup delno 
motil, delno ni motil oziroma jih je motil. Z rezultati lahko odgovorimo na naše prvo 
raziskovalno vprašanje, ki se je glasilo: Pri kolikšni ravni študenti zaznajo hrup kot 
moteči dejavnik? Na osnovi analize lahko sklenemo, da študente začne hrup motiti 
pri pribliţno 41,5 dB (A).  
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Povprečna  
LAeq [dB (A)] 

N Aritmetična  

sredina 

Standardni 

odklon 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

35,82 10 1,40 0,516 1 2 

37,16 10 2,20 1,135 1 5 

38,04 24 2,17 0,816 1 4 

38,22 10 2,00 0,943 1 4 

38,94 24 2,17 0,816 1 4 

39,30 24 1,75 0,944 1 4 

39,84 24 1,63 0,576 1 3 

40,24 10 2,00 0,667 1 3 

41,54 24 3,08 1,176 1 5 

41,84 24 3,46 1,141 1 5 

43,20 10 3,30 1,252 1 5 

45,48 10 2,40 0,843 1 4 

55,16 10 3,30 1,337 1 5 

56,80 24 3,38 1,096 1 5 

Povprečne vrednosti motenj so glede na sektor najmanjše v prvem sektorju in 
največje v drugem sektorju. Povezanost med zaznavanjem hrupa kot motnje in 
mestom, kjer študent sedi, smo preverjali z ANOVO in ugotovili naslednje: najprej 
smo z Levenovim testom preverjali predpostavko o enakosti varianc, pri čemer smo 
dobili p = 0,463 > 0,05, kar pomeni, da domnevo o enakosti varianc sprejmemo s 5-
odstotnim tveganjem. Z ANOVO smo dobili vrednost p = 0,328 > 0,05, kar kaţe na 
to, da je v povprečju študente, ki so sedeli v četrtem in petem sektorju, hrup bolj 
motil kot tiste študente, ki so sedeli v prvem in drugem sektorju. Toda te razlike niso 
statistično pomembne. Z analizo lahko odgovorimo na drugo raziskovalno 
vprašanje, ki se je glasilo: Ali mesto, kjer študent sedi, vpliva na zaznavanje hrupa 
kot motečega dejavnika? Hrup je bolj motil tiste študente, ki so sedeli blizu vira 
hrupa, kot pa tiste, ki so sedeli na levi polovici predavalnice. 
 

 

Sektor N 
Aritmetična 

sredina 

Standardni 

odklon 

Minimalna 

vrednost 

Maksimalna 

vrednost 

1. sektor 28 2,14 1,297 1 5 

2. sektor 77 2,43 1,129 1 5 

3. sektor 56 2,63 1,184 1 5 

4. sektor 77 2,53 1,165 1 5 

Preglednica 15: Povezanost sektorja z aritmetično sredino motenja zaradi hrupa 
glede na skupne rezultate. 

Preglednica 14: Povezanost med povprečno ekvivalentno vrednostjo hrupa in 
aritmetično sredino motenja zaradi hrupa glede na skupne rezultate. 
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Analiza glede na skupine kaţe na to, da je v prvi skupini hrup najbolj motil 
anketirance v prvem sektorju in najmanj tiste, ki so sedeli v drugem. Pri drugi skupini 
v prvem sektorju ni sedel nihče, v povprečju je hrup najbolj motil študente v drugem 
sektorju, najmanj pa študente v tretjem.  
 

Sektor N 
Aritmetična  

sredina 

Standardni 

odklon 

1. sektor 28 2,57 1,345 

2. sektor 49 2,47 1,309 

3. sektor 53 2,51 1,049 

4. sektor 38 2,55 1,108 

Preglednica 16: Povezanost sektorja z aritmetično sredino motenja zaradi hrupa pri 
prvi skupini. 

 
 
 
 
 
 
 

Glede na posamezne sklope je študente v povprečju najbolj motil hrup v sklopih 3 
(odhajanje študentov iz predavalnice), 4 (hrup pred predavalnico) in 5 (zvonjenje in 
vibriranje mobilnega telefona), predvsem študente, ki so sedeli v drugem sektorju. 
Študenti so na vprašanje odgovarjali z lestvico od 1 do 5, pri čemer je 1 pomenilo – 
hrup jih nič ni motil, 2 – malo motil, 3 – delno motil, delno ni motil, 4 – motil in 5 – 
zelo motil (ordinatna os). Poleg tega so na skici tudi označili, na katerem mestu v 
predavalnici so sedeli (abscisna os). V sklopih 6 (obračanje listov papirja) in 7 (hrup, 
ki ga povzroča diaprojektor) je hrup najmanj motil študente, ki so sedeli v prvem 
sektorju v predavalnici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektor 
 

N 
Aritmetična  

sredina 

Standardni 

odklon 

2. sektor 28 2,57 1,289 

3. sektor 3 1,67 1,155 

4. sektor 39 2,28 1,050 

Preglednica 17: Povezanost sektorja z aritmetično sredino motenja zaradi hrupa pri 
drugi skupini. 
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Slika 46: Grafični prikaz aritmetičnih sredin posameznih sektorjev glede na 
sklope. 
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5 MOŢNE IZBOLJŠAVE DEJANSKEGA STANJA 
 
Analiza meritve hrupa kaţe, da se raven hrupa v večini situacij giblje zelo blizu meje 
oziroma ponekod celo presega mejo predpisane ekvivalentne vrednosti v 
predavalnicah, če upoštevamo pravilnik o zvočni zaščiti stavb. Čeprav so študenti 
mnenja, da moteči zvok na njihovo zbranost ne vpliva v zelo veliki meri, 
ekvivalentna vrednost opozarja na to, da so potrebne spremembe. Zavedamo se, da 
na vse dejavnike in vire hrupa ne moremo vplivati, vendar smo kljub temu podali 
nekaj moţnih rešitev za izboljšavo akustičnega okolja v predavalnici. 
 
Študente najbolj moti hrup, ki ga povzročajo kolegi, ko predčasno zapuščajo 
predavalnico, ter zvonjenje/vibriranje mobilnega telefona. Na to kaţejo tudi meritve, 
saj so bile pri omenjenih situacijah povprečne ekvivalentne vrednosti največje. Iz 
tega sledi, da je potrebno spremembe uvesti najprej v teh dveh primerih, rešitev pa 
se kaţe v dogovoru med študenti in profesorji. Glede predčasnega odhajanja 
študentov iz predavalnice, ki končajo s pisanjem izpita, bi morali uvesti dogovor, da 
bi svoje mesto zapustili šele ob koncu določene ure oziroma ko bi vsi drugi ţe 
končali s pisanjem. S tem bi vplivali tudi na drug vir hrupa, in sicer na moteči zvok, ki 
prihaja iz hodnika pred predavalnico. Študenti, ki so ţe zapustili prostor, se namreč 
ne bi zbirali pred vrati in se glasno pogovarjali.  
 
Večina profesorjev pred začetkom izpita študente pozove, naj izključijo mobilne 
telefone, vendar se še vedno dogaja, da izpit zmoti glasno zvonjenje ali neprijetno 
vibriranje telefona. Edino moţno rešitev vidimo v tem, da bi študenti, ki jih ta zvok 
med izpitom izredno moti, še enkrat prosili svoje kolege, naj bodo obzirni do ostalih 
in s tem preprečijo morebitno nezbranost. 
 
Kljub temu vsakršen pogovor, čeprav je samo šepetanje, povzroči, da preusmerimo 
svoj pogled in pozornost stran od izpitne pole. Nekateri profesorji med izpitom 
dopuščajo, da lahko študent ob morebitni nejasnosti prosi profesorja oziroma 
asistenta, naj mu priskoči na pomoč. Pomoč se ne zdi sporna, če le ne bi motila 
ostalih študentov med izpitom. Teţave in vprašanja se namreč kar vrstijo in vse 
skupaj vodi do nenehnega pogovora in sprehajanja od študenta do študenta. Moţno 
rešitev vidimo v tem, da bi profesorji za morebitna vprašanja in nejasnosti določili 
primeren čas, in sicer bi pomoči namenili le zadnjih 15 minut pred koncem izpita. 
Tako bi se moteči pogovor, ki je po navadi razvlečen čez celoten čas izpita, skrajšal.  
Povzročanja šumenja zaradi obračanja listov papirja ni mogoče v celoti odpraviti, saj 
so študenti prisiljeni obrniti list papirja, da lahko nadaljujejo s pisanjem izpita. 
Preprečiti je mogoče le pretirano in nepotrebno obračanje listov, in sicer s 
pogovorom med študenti samimi.  
Povzročanje hrupa diaprojektorja je rešljivo, tako da se med izpitom prepove 
uporaba naprave, s tem pa je potrebno seznaniti vse profesorje in asistente.  
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Glede na podane predloge lahko rečemo, da je glavna rešitev za vse omenjene 
teţave pogovor in dogovor tako med študenti kot tudi profesorji. Kljub temu da bi bil 
dogovor uspešen in bi vse kazalo na to, da bi bilo med izpiti manj hrupnih razmer, 
se vse skupaj v praksi ne bi obneslo. Vedno se najde kdo, ki teh nenapisanih pravil 
ne bi upošteval ali bi se med izpitom preprosto spozabil. Prav zaradi tega podajamo 
še eno moţno rešitev, ki bi jo lahko uporabili vsi tisti študenti, ki menijo, da so na 
hrup najbolj občutljivi. To je uporaba ušesnih čepkov, ki so namenjeni zaščiti 
slušnega organa pred hrupom in zmanjšajo raven hrupa od 10 do 15 dB (A).   
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6 ZAKLJUČEK 
 
Zvok je naš vsakdanji spremljevalec in brez njega si ţivljenje le teţko predstavljamo. 
Zvoka ne moremo videti ali otipati, vendar še tako nevidna lastnost lahko močno 
vpliva na človeka. Danes še vedno premalo pozornosti posvečamo ergonomskemu 
oblikovanju prostorov, saj besedo ergonomija preveč povezujemo le z ergonomskimi 
stoli in mizami, ki se prilegajo človeškemu telesu, hrup pa je pri tem oblikovanju 
pogosto izvzet. S hrupom se ukvarjajo večinoma v tistem okolju, kjer je zelo visok in 
delo brez zaščitnih sredstev postane nevzdrţno. Premalo se zavedamo, da ima ţe 
manjši hrup na nekatere zelo močan vpliv ter lahko povzroči kar nekaj nezaţelenih 
učinkov.  
 
Tudi na fakulteti se študenti srečujejo z raznimi hrupnimi okoliščinami, ki prav gotovo 
niso tako kritične kot v nekem industrijskem obratu, v katerem je delavec 
izpostavljen zelo visokim ravnem hrupa. Kljub temu hrupa na fakultetah ne smemo 
kar zanemariti in spregledati, saj je prisoten in povzroča nemalo teţav. Študenti se 
pri študijskih dejavnostih doma ali v predavalnicah spopadajo z miselnim delom, ki 
zahteva visoko pozornost in osredotočenost, kar je mogoče vzpostaviti v popolnoma 
umirjenem okolju. Vsaka motnja iz okolja lahko poruši ravnovesje. Še posebej se to 
opazi pri opravljanju izpita, saj je pri tem dogodku prisoten tudi stres, ki povzroča še 
večjo dovzetnost za dojemanje motenj.  
 
Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti, kako hrup vpliva na študente pri pedagoški 
dejavnosti, zato smo izvedli situacijo, ki naj bi bila čim bolj podobna izpitu. Pri tem je 
pomembno poudariti, da je bila zbranost študentov na niţji stopnji kot dejansko na 
izpitu in tudi stres, ki vpliva na zaznavanje hrupa, v tej situaciji ni bil tako zelo 
močan, kot bi bil sicer. Z meritvami smo ţeleli pridobiti objektivne podatke, ki smo jih 
primerjali z bolj subjektivnimi. Te smo pridobili z anketnim vprašalnikom. Ugotovili 
smo, da študente najbolj moti hrup, ki dosega raven med 41 in 57 dB (A). V tem 
primeru lahko razumemo, zakaj pravilnik o zvočni zaščiti stavb določa maksimalno 
ekvivalentno raven v predavalnicah 40 dB (A). Hrup, ki dosega višjo raven od 
predpisane, ima torej ţe negativne vplive na zaznavanje pri študentih. Vpliv pri 
zaznavanju hrupa je mogoče pripisati tudi mestu, kjer študent sedi. Tisti, ki so sedeli 
v desni polovici predavalnice, so namreč ocenili, da jih hrup nekoliko bolj moti kot 
tiste, ki so se nahajali v levi polovici. Prav gotovo so na ta rezultat vplivali viri hrupa, 
ki so bili v večini prisotni prav v desni polovici predavalnice. Če si študenti med 
izpitom ţelijo zagotoviti čim manjši vpliv hrupa, si morajo torej izbrati mesto, ki bo 
čim bolj oddaljeno od vseh virov povzročanja motečega zvoka. Včasih je vseeno 
teţko predvideti, kje se bodo viri hrupa med izpitom pojavili. Poleg tega, ali je 
študente hrup motil in pri kakšni ravni ter na kakšnem mestu, smo ţeleli ugotoviti, 
kolikšen vpliv je imel hrup na njihovo zbranost. Mnenje študentov je sicer pokazalo, 
da je hrup malo oziroma delno vplival na njihovo osredotočenost. Stopnja 
koncentracije pa v tej situaciji prav gotovo ni bila tako visoka kot med izpitom. 
Predvidevamo torej, da če je stopnja vpliva v simulirani situaciji izpita dosegla niţjo 
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raven, bi se med dejanskim izvajanjem izpita prav gotovo povzpela višje, torej bi na 
osredotočenost hrup ţe vplival oziroma zelo vplival.   
 
Največ hrupa je povzročalo odhajanje študentov iz predavalnice. Glede na anketne 
vprašalnike je bil ta sklop s strani študentov tudi najbolj ovrednoten, saj jih je hrup v 
tem primeru najbolj motil in je najbolj vplival na njihovo zbranost. Najmanj je 
študente motil hrup, ki sta ga povzročila obračanje listov papirja in zvok 
diaprojektorja. Prav tako je hrup v teh dveh situacijah najmanj vplival na 
osredotočenost.  
 
Pregovor pravi, da je tišina izvir, iz katerega teče kakovost. Pogoj za kakovostno 
ţivljenje in opravljeno delo je torej tišina, zato si prizadevajmo za čim mirnejše okolje 
brez nepotrebnega hrupa. Pomembno je, da prepoznamo teţave, povezane s 
hrupom, jih delimo z drugimi v okolju in jih s skupnimi močmi poskušamo rešiti in 
ustvariti ugodnejše okolje.  
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PRILOGE 
 
PRILOGA 1 

 

 
MERJENJE HRUPA V PREDAVALNICI 

 
Pri predmetu Človek v delovnem procesu bomo v sklopu vaj izvedli eksperiment, ki 
se navezuje na hrup in predstavlja vedno večji okoljski problem, ki negativno vpliva 
na zdravje in delo ljudi. Hrup je zvočno valovanje, ki nosi neprijetno, motečo 
informacijo, pri tem pa je pomembno poudariti, da dejavnik spada pod subjektivno 
kategorijo, saj ga vsak posameznik zaznava drugače. Vpliv posameznih virov hrupa 
je odvisen od njihove zvočne moči, prostorske razporeditve virov, moţnosti širjenja 
hrupa od vira v okolico, značilnosti zvoka in trajanja oziroma dnevnega časa 
delovanja. V raziskavi se bomo osredotočili na študente, ki so prav tako izpostavljeni 
motečemu dejavniku v predavalnicah, predvsem pa je moteče, če je hrup prisoten 
med opravljanjem izpita. Ta situacija zahteva veliko mero pozornosti in vsak 
neprijeten zvok lahko negativno vpliva tudi na uspešnost študentov pri delu.  
Pri eksperimentu bomo skušali vzpostaviti nekaj hrupnih situacij, ki se lahko pojavijo 
med izvajanjem izpita, in izmeriti, kolikšna je bila raven hrupa. Predavalnice 
uvrščamo med delovne prostore, v katerih za ocenjevanje obremenjenosti 
uporabljamo ekvivalentno raven hrupa (Leq), ki pomeni energijsko povprečno srednjo 
vrednost hrupa v danem časovnem obdobju. Izmerjeno ekvivalentno raven hrupa 
bomo primerjali z dopustno vrednostjo hrupa v predavalnicah, ki po Pravilniku o 
zvočni zaščiti stavb (Uradni list RS, št. 14/1999) znaša 40 dB(A). Izmerili bomo tudi 
maksimalno raven hrupa (LAF,max) v petih merilnih točkah. Na koncu eksperimenta 
boste izpolnili še anketne vprašalnike, ki so anonimni in iz katerih bomo ugotovili, v 
katerih situacijah vas je hrup najbolj motil, na katerem mestu ste sedeli, ko se je 
pojavil hrup, in v kolikšni meri je dejavnik vplival na vašo zbranost pri delu. Vse 
podatke in rezultate bomo uporabili za namen diplomske naloge, prav tako bomo 
glavne ugotovitve preko e-učnega okolja Moodle posredovali tudi vam.  
Študenti boste razdeljeni v dve skupini, in sicer bo imela skupina petih študentov 
naloge, ki se bodo navezovale na povzročanje hrupnih situacij, medtem ko bodo 
ostali študenti predstavljali eksperimentalno skupino. Slednja skupina bo imela med 
izvajanjem nalogo, da se skuša osredotočiti zgolj na učenje in prebiranje študijske 
literature.  
 
Prosim vas, da navodila in anketni vprašalnik natančno preberete. 
Za sodelovanje v raziskavi se vam ţe vnaprej iskreno zahvaljujem. 

 
Katjuša Piber 
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NAVODILA 
 
Skupini petih študentov bodo dodeljene naslednje naloge, ki jih bodo izvajali ob 
določenih znakih. Vsi študenti bodo med izvajanjem eksperimenta sedeli v klopeh, 
le eden od njih bo pri prvi nalogi sedel za katedrom in se pozneje pridruţil ostalim 
študentom.  

 1. naloga: Hoja profesorja do študenta  

Študent, ki sedi v klopi, bo dvignil roko in poklical kolega, ki sedi za katedrom, z 
namenom, da mu postavi vprašanje. Študent za katedrom bo pristopil ter šepetajoče 
odgovoril na vprašanje, ki mu bo zastavljeno, in se po opravljeni nalogi vrnil na 
mesto, ki mu bo dodeljeno.  

 2. naloga: Šepetanje med študenti in obračanje telesa 

Skupina študentov bo pri tej nalogi vzpostavila situacijo pogovora, in sicer s 
spraševanjem kolega po odgovoru na vprašanje. Ob znaku se bo študent obrnil proti 
svojemu kolegu in mu šepetajoče zastavil vprašanje, druga oseba pa mu bo na to 
tudi odgovorila. Isto vajo bo ponovila še druga dvojica, in sicer šele takrat, ko bo 
prva dvojica s tem zaključila. 

 3. naloga: Odhajanje študentov iz predavalnice 

Ob znaku bo študent vstal s svojega mesta, se sprehodil mimo katedra in odšel iz 
predavalnice. Ko bo odšel prvi študent, mu bo sledil še drugi, vse do zadnjega, 
petega študenta.  

 4. naloga: Hrup na hodniku pred predavalnico 

Po končani prejšnji nalogi, ko bo vseh pet študentov na hodniku, bomo izvedli 6. 
nalogo. Vsi študenti, ki bodo zunaj predavalnice, se bodo z normalno glasnostjo 
začeli pogovarjati med seboj in tako povzročili nemir, ki ga bo moč slišati tudi v 
predavalnici.  

 5. naloga: Vibriranje in zvonjenje telefona  

Dva od petih študentov bosta na svojem mobilnem telefonu ob znaku nastavila 
zvonjenje oziroma vibriranje. Ko se bo telefon aktiviral, bo študent segel po njem v 
ţep ali v torbo ter telefon izključil. Študenta bosta nalogo izvedla izmenično.  

 6. naloga: Obračanje lista papirja 

Ob znaku bodo študenti vsak posebej obrnili list papirja, ki ga bodo imeli pred seboj. 
S tem dejanjem ţelimo prikazati situacijo, v kateri študenti med izpitom obračajo 
izpitne pole, kar povzroča šumenje papirja.  

 7. naloga: Hrup, ki ga povzroča diaprojektor 

Zadnja hrupna situacija bo predstavljala zvok, ki ga povzroča diaprojektor na stropu. 
Ob znaku bo študent, ki mu bo naloga dodeljena, vklopil diaprojektor in ga ob znaku 
tudi izklopil.  
 
Opomba: Pri meritvi bomo upoštevali tudi okoljski hrup, ki v prostor vstopa zaradi 
zvočne netesljivosti oken in vrat, nagiba oken, šumenja klimatov itd. 
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Nekatere naloge bomo večkrat ponovili, saj bomo raven zvoka merili na več točkah 
v predavalnici in tako ugotovili, kako se z oddaljenostjo od vira spreminja vrednost 
hrupa. 
 
Vsa dodatna navodila in pojasnila boste dobili na vajah pred začetkom 
eksperimenta.  
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PRILOGA 2  
  
ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Letnik študija (obkroţite):                        

o 2. letnik                                  
o 3. letnik      

Spol (obkroţite): 

o moški 
o ţenski 

                              
1. SKLOP: Hoja profesorja do študenta 
 

1.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
Navodilo: Prosimo vas, da ocenite pomembnost kazalnika, ki kaţe, v kolikšni meri vas je 

hrup v predavalnici motil, tako da obkroţite enega od odgovorov: 1 – nič ni motil, 2 – malo 

motil, 3 – delno motil, delno ni motil , 4 – motil, 5 – zelo motil. 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 

 
1.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 

Navodilo: Prosimo vas, da ocenite pomembnost kazalnika, ki kaţe, v kolikšni meri je hrup 

vplival na vašo zbranost pri delu, tako da obkroţite enega od odgovorov: 1 – nič ni vplival, 

2 – malo je vplival, 3 – delno je vplival, delno ni vplival , 4 – je vplival, 5 – zelo je 
vplival. 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
1.c: Mesto, kjer ste sedeli. 

Navodilo: Prosimo vas, da s kriţcem označite mesto v predavalnici, kjer ste sedeli (črna pika 
predstavlja vir hrupa). 
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2. SKLOP: Šepetanje med študenti in obračanje telesa 
 

2.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 
 

2.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
2.c.: Mesto, kjer ste sedeli. 

 

3. SKLOP: Odhajanje študentov iz predavalnice 
 

3.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 
 

3.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija 
 

 
Katjuša Piber: Vpliv hrupa na osredotočenost študentov pri pedagoški dejavnosti                                           stran 64 

3.c: Mesto, kjer ste sedeli. 
 

 
 
 
 
4. SKLOP: Hrup na hodniku pred predavalnico 
 

4.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 
 

4.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
4.c: Mesto, kjer ste sedeli. 

 

 
 
5. SKLOP: Vibriranje in zvonjenje mobilnega telefona 
 

5.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 
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5.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
5.c: Mesto, kjer ste sedeli. 

 

 
 
6. SKLOP: Obračanje lista papirja 
 

6.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 

 
6.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
6.c: Mesto, kjer ste sedeli. 

 

 
 
 
 
 
 
 



Univerza v Mariboru - Fakulteta za organizacijske vede Diplomsko delo univerzitetnega študija 
 

 
Katjuša Piber: Vpliv hrupa na osredotočenost študentov pri pedagoški dejavnosti                                           stran 66 

7. SKLOP: Hrup, ki ga povzroča diaprojektor 
 

7.a: V kolikšni meri vas je v predavalnici motil hrup? 
 

Nič ni motil Malo motil 
Delno motil, 

delno ni motil 
Motil Zelo motil 

1 2 3 4 5 

 
7.b: V kolikšni meri je hrup vplival na vašo zbranost pri delu? 
 

Nič ni vplival Malo je vplival 
Delno je vplival, 
delno ni vplival 

Je vplival Zelo je vplival 

1 2 3 4 5 

 
7.c: Mesto, kjer ste sedeli. 

 

 
Najlepša hvala za vaše sodelovanje!  
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PRILOGA 3  
 

MESTO VIROV HRUPA V PREDAVALNICI 

 1. SKLOP 

1. skupina, 2. skupina 
 

 

 2. SKLOP 

1. skupina 
 

 
 
2. skupina 
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 3. SKLOP 

1. skupina 
 

 
2. skupina 
 

 
 

 4. SKLOP 

1. skupina, 2. skupina 
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 5. SKLOP 

1. skupina 
 

 
2. skupina 
 

 
 

 6. SKLOP 

1. skupina 
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2. skupina 
 

 

 7. SKLOP 

1. skupina, 2. skupina 
 

 


