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Prekomeren hrup in slaba razumjivost   

Raziskave kažejo, da za 75 % od anketiranih učiteljev hrup pomeni veliko breme za 
njihov delovni vsakdan. Pri nas večina učiteljev hrup še vedno podcenjuje, čeprav študije 
kažejo, da so učitelji in vzgojitelji  občasno izpostavljeni ravnem hrupa, ki so značilni za 
proizvodne obrate. Mnogi po nekajletnem delu trdijo, da so na tem delovnem mestu 
prenapeti, nervozni ali da slabše spijo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jakost zvoka pri normalnem govoru odrasle osebe je okrog 55 decibelov. V igralnicah in 
učilnicah je raven hrupa 55 dB dosežena že, če otroci samo tišje govorijo. Običajni 
pogovor ima jakost okoli 65 dB, kričanje pa okrog 80 dB. Čeprav je razlika zgolj 15 dB, je 
kričanje tridesetkrat glasnejše, saj je decibelna skala logaritemska.  
 
Predpisana dopustna ekvivalentna raven hrupa, ki jo za nemoteno delo v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah  določa slovenska zakonodaja je 55 dB(A), kar je precej strogo. 
V praksi  se običajna raven hrupa v učilnicah in razredih  giblje med  65 in 75 decibeli. V 
takšnih razmerah  mora učitelj že občutno  povzdigniti glas, da ga vsi slišijo. Nemalokrat  
hrup doseže tudi preko 100 decibelov (zelo glasno kričanje, ropotanje, močan hrup 
ozadja). V industriji je  pri 8-urni izpostavljenosti hrupu 80 dB(A)  priporočena uporaba 
osebnih varovalnih sredstev (ušesni čepki, glušniki), pri 85 dB(A) pa so poleg varovalne 
opreme  zakonsko obvezni tudi drugi organizacijsko-tehnični ukrepi. Kaj pa v šolah?  
  

Zakaj bi morali učitelji in otroci prenašati prekomeren hrup? 
Zakaj ne bi dobro slišali tistega, kar se mora slišati in kar se želi slišati? 

 
 
Obstajajo rešitve s katerimi je možno raven hrupa občutno znižati: 

 pedagoški ukrepi, treningi vedenja, tehnike umirjanja, pripomočki (semafor 
hrupa)  

 organizacijski ukrepi 
 tehnične rešitve (akustična ureditev prostorov, izboljšanje zvočne izolacije med 

prostori) 
 

 
 
 

PROBLEMATIKA HRUPA IN SLABE AKUSTIKE 
  
V  VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 
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Indeks STI Razumljivost govora 
0,00 – 0,30 nezadostna 
0,30 – 0,45 slaba 
0,45 – 0,60 zadovoljiva 
0.60 – 0,75 dobra 
0,75 – 1,00 odlična 
 

 
 
 
 
Dobra  prostorska akustika  poenostavljeno povedano pomeni ustrezno kratek odmevni 
čas   (brez odmevanja in donenja v prostoru) in nizko  splošno raven hrupa. Samo v 
takih pogojih je  razpoznavnost govora dobra (količina in kakovost  slišanega in hkrati  
pravilno  razumljenega govora s strani poslušalca). Najpomembnejši parametri dobre 
akustike so: nizka ekvivalentna raven hrupa, primerno kratek odmevni čas ter dober 
indeks razumljivosti govora. 
 
Ekvivalentna raven hrupa je seštevek hrupa ozadja in zvokov, ki nastajajo zaradi 
aktivnosti, ki se izvajajov  prostoru. Hrup ozadja predstavlja hrup iz zunanje okolice 
(promet, klimatske in druge naprave) ter hrup iz hodnikov in sosednjih prostorov, ki 
prihaja skozi okna, vrata ali stene.Ekvivalentna (povprečna) raven hrupa v učilnicah in 
igralnicah naj ne bi presegala  dopustnih 55 oz. vsaj ne 65 dB(A), pri čemer naj zvoki 
ozadja ne bi bili višji od 40 dB. Dejanska raven hrupa v vrtcih  in šolah pri običajnih 
aktivnostih dosega 65 do 80 dB(A). Pri živahni igri, v jedilnici ali na hodnikih pa 
presega 80 dB (A).  
  
Odmevni čas, ki ga definiramo kot vztrajanje zvoka v zaprtem prostoru, dokler ta ne 
ugasne, ne sme biti predolg. Odmevni čas je odvisen od oblike prostora, njegove lege in 
lastnosti površin v prostoru (stropovi, tla, stene, oprema,..). Večja kot je stopnja 
absorpcije (vpijanje zvoka) posameznih površin v prostoru, krajši je lahko odmevni čas. 
Priporočeni odmevni časi se razlikujejo glede na vrsto (namembnost) in volumen 
prostora. Nekaj primerov za  vzgojno-izobraževalne ustanove: 

 učilnice/igralnice  standarne velikosti (do 300 m3)……………… …maks. 0,6  sekunde 
 glasbene učilnice/prostori za petje………………….………………………..  1,0 - 1,5  sekunde 
 hodniki, stopnišča, jedilnice, avle..……………………………..……………   1,0– 1,2  sekunde 

Po izkušnjah odmevni čas v učilnicah/igralnicah največkrat presega 2 sekundi, kar   
pomeni, da je odmevni čas 2-krat do 3-krat predolg glede na priporočene 
standarde. Akustika je v teh primerih zelo slaba (mešanje zvokov med sabo, 
odmevanje, donenje, visoka raven hrupa in posledično slaba slišnost in razumljivost).   
 
Razumljivost govora je dobra, kadar posameznik jasno in razločno sliši ter razume vse 
povedano. V prostorih s slabo akustiko  je lahko razumljivost govora  tako slaba, da 
postanejo določeni signali, kot so denimo samoglasniki ali poudarki posameznih zlogov, 
nejasni in jih poslušalec ne more zaznati ali prepoznati. Razumljivost govora  merimo z  
»Indeksom razumljivosti govora (STI=Speech  intelligibility). 
 
 
 
 
 
 
Izkušnje in raziskave kažejo, da je razumljivost govora v vrtcih in šolah največkrat 
slaba (vrednost indeksa STI=0,30 do 0,45), v starejših zgradbah pa celo nezadostna 
(vrednost indeksa STI pod 0,30). 
 
 
 
 

KAJ JE DOBRA AKUSTIKA? 
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V učilnicah mora biti zagotovljena jasna in enakomerna slišnost - tudi učenci v zadnjih 
klopeh  morajo dobro slišati učitelja (in obratno). V pogojih skupinskega dela  običajni 
pogovor ne sme povzročati preveč motenj. V prostorih s slabo akustiko pogosto prihaja 
do Lombardovega efekta: zaradi slabe slišnosti/razumljivosti udeleženci povišujejo 
glasnost govora, s tem se povišuje hrup, to spet vodi do potrebe po poviševanju glasu in 
hrup se spiralno povečuje.  
  
V glasbenih  učilnicah in glasbenih šolah  je ustrezna akustika prostora še posebno 
velikega pomena. Po pravilih bi morala biti izvedena glede na vrsto pouka: vrsta 
glasbenega inštrumenta, solo petje, orkester, itd.…  
 
V telovadnicah se morajo učenci ter učitelji/učenci  med seboj slišati, ne da bi  jim bilo 
treba kričati. Tudi če se v istem prostoru odvija pouk več skupin /več športov istočasno,    
je s primerno akustično ureditvijo telovadnice mogoče zagotoviti dobre pogoje za delo, v 
katerih lahko učitelji kakovostno in brez stresa delajo vrsto let.    
 
Tudi na hodnikih, v jedilnicah in avlah, kjer je večja hrupnost skoraj neizogibna, je 
mogoče z ustreznimi ukrepi bistveno  absorbirati prekomerni hrup. V primeru izvajanja 
šolskih in drugih prireditev pa je z akustično obdelavo prostora mogoče bistveno 
izboljšati slišnost in razumljivost govora in glasbe, v zadovoljstvo izvajalcev in 
poslušalcev. 
 
 
 
 
 
 
 
Dobra akustika ni razkošje, a jo kot razkošje razpoznamo, ko jo izboljšamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAKAJ JE POTREBNA DOBRA  
PROSTORSKA AKUSTIKA? 
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 za dobro KOMUNIKACIJO 

Ustno sporazumevanje je ključno. Učitelj podaja znanje večinoma skozi govor. Govor 
mora biti dobro slišen in jasno razumljiv, posebno npr. pri učenju jezikov. Občutljive 
skupine predstavljajo otroci s trajno ali začasno slušno okvaro (ki jo lahko jo povzroči 
tudi samo prehlad ali vnetje ušes) ali otroci s slabšo zmožnostjo  koncentracije.   
 

 za pravilno ARTIKULACIJO 
Ko se otroci učijo govoriti in pravilno izgovarjati, je  dobra slišnost  vzgojitelja  
bistvenega pomena. Preveč hrupa in slaba slišnost posledično lahko privede do 
jezikovnega  deficita. 
  

 za KONCENTRACIJO 
Hrup je moteč in dražeč ter zmanjšuje koncentracijo in učinkovitost. 
 

 pri GLASBENEM IZRAŽANJU 
Pri  pouku glasbe (še posebej v glasbenih šolah) je ustrezna akustika prostora bistvena 
za jasno slišnost vseh zvokov (osnovni in alkvotni toni, zvočni harmoniki). 
 

 ker  negativno vpliva  POČUTJE IN ZADOVOLJSTVO   
Hrupno delovno/učno okolje ni prijetno in vodi do slabega počutja in nezadovoljstva, tako 
pri učencih in še posebej pri učiteljih, ki so slabim delovnih pogojem izpostavljeni dalj 
časa. Povzroča nemir, razdražljivost, utrujenost, prenapetost in slabše spanje. 
 

 ker dolgoročno vpliva na STRES  IN  BOLEZNI 
Prevelik in/ali stalen hrup povzroča stres tako pri vzgojiteljih, kot otrocih. Povzdigovanje 
glasu nad visoko raven hrupa povzroča breme za glasilke. Pogosti so glavoboli in tinitus 
(piskanje ali šumenje v ušesih). 

ZAKAJ JE POTREBNA DOBRA  
PROSTORSKA AKUSTIKA? 


