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POVZETEK 

 

Vsakega od nas je že kdaj zmotil hrup. Preprečil nam je možnost koncentracije, normalnega dela ali 

celo počitka. Našo dejavnost je v določenih situacijah oviral bolj, v drugih manj. Vsak dan se lahko 

srečujem s hrupom, ki nastane na šolskih hodnikih – ali še bolj moteče: v šolskih klopeh. Da, pouk je 

ena tistih dejavnosti, pri katerih je hrup ena izmed največjih ovir za normalno delovanje. Radi 

obtožimo druge, češ da so krivi za naše spodrsljaje v šoli, da je bil hrup tisti, ki nam je preprečil petico 

(ali dvojko), ne zavedamo se, da lahko tudi mi čisto nevede postanemo  povzročitelji. 

 

S svojo raziskovalno nalogo sem želel odkriti, ali je zgoraj omenjeni hrup sploh znanstveno definiran 

in kdaj lahko govorimo o hrupu. Kdo so povzročitelji hrupa v razredu? Ali jih lahko prepoznamo skozi 

opravljene meritve? Rezultate pa sem primerjal z zakonskimi določili in raznimi drugimi omejitvami. 

 

Ugotavljal sem posledice, ki jih lahko ima hrup na posameznika – in poskušal dognati njegov izvor. 

Skozi opravljene meritve sem analiziral dani hrup in ga poskušal ovrednotiti. 

 

POVZETEK V ANGLEŠČINI 

 

Each and everyone of us has been bothered by noise before. It has prevented us from being able to 

concentrate to work normally  or even to rest.  Our activity was sometimes affected more and other 

times less. We are dealing with noise on daily basis. We are encountering it on the school halls and 

even behind the school desks. Noise can certainly be a huge obstacle during our educational process. 

We like to blame others, claiming that noise is the one that cost us an A, but what we are not aware 

of is that soon we can become the polluter as well. 

 

With this research paper I was trying to find out, whether noise mentioned above is scientifically 

defined and when we can  start talking about it. Secondly, I also wanted to find out what or who are 

the causes of noise inside the classrooms and whether it is possible to recognize them through the 

researches made. I compared the results with legal restrictions and other limits connected with 

noise. 

 

I was trying to figure out what are the consequences of noise on an individual and find its roots. I 

analysed the noise recorded, and evaluated it.  
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1 UVOD 

 

1.1  IZBOR IN CILJI RAZISKOVALNEGA DELA 

         

Šolski center Rogaška Slatina s svojo majhnostjo prinaša mnoge prednosti in mislili bi, da je varnost 

pred hrupom ena izmed njih. Ne verjamem. Morda pa ravno zato pride še toliko bolj do izraza. 

Splošno znano je, da je hrup eden glavnih krivcev za nejevoljo, jezo, hipertenzijo, stres, slušne 

motnje, izgubo sluha in motnje v spanju. Vse te težave pa lahko povzročajo tudi pozabljanje, 

depresije in napade panike.  

 

V šoli preživimo velik delež svojega časa. Njen vpliv čutimo skozi ves dan. Smo dijaki varni pred zgoraj 

omenjenimi nevšečnostmi ali nas te preganjajo iz dneva v dan? Težko je reči. Verjetno to najlažje 

ugotovimo tako, da s pomočjo znanstvenih metod izmerimo in ugotovimo, kaj izmerjene vrednosti 

pomenijo.  

  

Namen moje raziskovalne naloge je ugotoviti: 

-  Stopnjo zvočne onesnaženosti šolskega centra, ki ga obiskujem.  

- Ali presegamo zakonske omejitve?  

- Kdaj smo dijaki izpostavljeni največjemu hrupu in kako vpliva na nas?  
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1.2   HIPOTEZE 

 

Pred začetkom opravljanja meritev sem postavil nekaj hipotez: 

 

 Hrup na ŠCRS presega omejitve Ministrstva za okolje in prostor. 

 

Sodeč po lastnih izkušnjah menim, da smo tako dijaki kot tudi profesorji nevede kar precejšnji 

povzročitelji hrupa. V razredu s povprečno malo manj kot tridesetimi  dijaki realno ne moremo 

pričakovati popolne discipline in s tem nič hrupa. 

 

 Najvišjo stopnjo hrupa na ŠCRS dosežemo med odmorom. 

 

Glede na to, da smo med odmorom dijaki prepuščeni sami sebi, verjamem, da je odmor obdobje med 

poukom, ko je največ hrupa, saj v razredu ni vzpostavljena disciplina, dijaki se prosto pogovarjajo, se 

sprehajajo, uporabljajo mobilne naprave ipd. 

 

 Najtišje obdobje je v času pouka, in sicer na hodnikih. 

 

Logično bi bilo, da je na hodnikih najtišje, saj na njih – razen izjemoma – dijakov med urami ni. Če ni 

povzročiteljev hrupa, ga ne bi smelo biti. 

 

 Povzročitelji hrupa so predvsem dijaki sami. 

 

Ker je dijakov okrog 300, lahko sklepamo, da povzročajo kar precej hrupa. Če dodamo še 

temperamente posameznikov, značilnosti njihovih glasov in nepremišljenost, hitro spoznamo, da so 

dijaki pomemben izvor hrupa.  

 

1.3  RAZISKOVALNE METODE    

 

Pri delu sem uporabil naslednje raziskovalne metode: 

 Delo z literaturo. 

 Merjenje jakosti in frekvence zvokov v šoli. 

 Obdelava podatkov s programom Logger pro. 
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Pri merjenju sem uporabljal naslednjo programsko opremo: 

 

Merilnik jakosti zvoka – Vernier Sound Level Meter  

 

Merilnik jakosti zvoka meri jakost zvoka v decibelih.  

 

Tehnična specifikacija:  

Senzor: mikrofon, polmer membrane 13.2 mm  

Zaslon: 3,5 palčni LCD  

Frekvenčno območje: 31,5 Hz - 8000 Hz  

Resolucija: 0,1 dB  

Natančnost: 1,5 dB (pri 94 dB in 1 kHz)  

Odziv: počasen (500 ms); hiter (200 ms) 

 

Računalniški vmesnik Vernier LabPro® 

 

Tehnična specifikacija:  

Dimenzije: (214 x 84 x 31) mm  

Masa: 280 g (brez baterij)  

Napajanje: 6 V enosmerni usmernik ali 4 AA baterije 1,5 V  

Analogni kanali: 4 x 6 – pinski (desni)  

Digitalni kanali: 2 x 6 – pinski (levi) 

 

Več informacij je na voljo na naslednji spletni strani:  

»http://www.vernier.com/mbl/labpro.html« 

 

Literaturo sem zbral iz več fizikalnih učbenikov, priročnikov iz mestne Knjižnice Rogaška Slatina ter na 

medmrežju. 
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2  OSREDNJI DEL 

 

2.1  SPLOŠNO O ZVOKU 

 

Zvok zaznavamo z enim izmed petih čutil. Nekoliko zmotno bi torej lahko rekli, da je eden izmed 

petih. V našem življenju ima izreden pomen, saj nas spremlja od rojstva pa vse do smrti. Prispeva 

velik delež k vsem sprejetim informacijam iz okolja, omogoča pa nam delovanje in bivanje v družbi 

preko govora, poslušanje glasbe in še mnogo drugega. 

 

Seveda pa obstaja tudi nezaželen zvok. Zvok, ki nas moti, zmanjšuje našo koncentracijo ali celo 

škoduje našemu telesu, imenujemo hrup. Obkroža nas svet, v katerem postaja hrup, predvsem zaradi 

naglice vsakdanjika in raznih tehnoloških dosežkov, vse bolj pogost. 

 

V zadnjih letih se v ZDA in EU zelo trudijo, da bi škodljive vplive hrupa čim bolj odpravili. Izšlo je 

mnogo pravilnikov in drugih pravnih določil, ki naj bi zmanjšali nevšečnosti, ki jih hrup povzroča.  

 

 

2.2  FIZIKALNE OSNOVE ZVOKA 

 

Zvok je longitudinalno mehansko valovanje, ki se preko valovanja širi po snoveh, ki so lahko v vseh 

agregatnih stanjih (plinasto, tekoče, trdno) – pa tudi čez plazmo (četrto agregatno stanje).  

 

Zvok, ki so ga sposobni zaznati ljudje, ima frekvenco med 20 Hz in 20.000 Hz. Pri sobnih pogojih je to 

med 17 mm in 17 m valovne dolžine. Zvok s frekvenco pod 20 Hz uvrščamo med infrazvok, tistega s 

frekvenco med 20 Hz in 20 kHz imenujemo zvok, tistega s frekvenco nad 20 kHz pa imenujemo 

ultrazvok. Človek infrazvoka in ultrazvoka z uhljem ni sposoben zaznati. 

Ultrazvok je zvok, ki ima frekvenco višjo od meje slišnosti, ki je okrog 20 kHz. Omenjena vrednost se 

nanaša na ljudi, saj so nekatere živali sposobne zaznati zvoke, ki imajo tudi precej  višje frekvence. 

Takšne živali so npr. netopirji, psi in delfini. Ultrazvok je predvsem uporaben v industriji in medicini. Z 

njim lahko dobimo vpogled v mehka tkiva znotraj telesa (ob nosečnosti). Ti aparati delujejo s 

frekvencami med 2 kHz in 13 kHz. Uporabljajo se še za fizikalno terapijo, eksperimentalno zdravljenje 

raka, razbijanje ledvičnih kamnov in zdravljenje kataraktov. V industriji pa se uporablja za čiščenje 

nakita, leč, ur, medicinskega orodja in raznih drugih industrijskih delov.  
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Infrazvok je zvok pod spodnjo mejo slišnosti, ki  je pri človeku okrog 20 Hz. Povzroča lahko glavobole, 

notranje krvavitve, nelagodje,  strahu in mravljincev. V zraku se infrazvok nekoliko absorbira, ter se 

tako prenaša na velike razdalje (tudi več 100 kilometrov), kar nekatere živali s pridom izkoriščajo za 

komunikacijo ali za svarilo pred nevarnostjo. Infrazvok pa se pojavlja še pri potresih, plazovih, 

eksplozijah… 

 

Delci snovi v zvoku ne nihajo sočasno, temveč zakasnjeno gleda na predhodnika, zato se v snovi 

pojavljajo zgoščine in razredčine. V plinih in kapljevinah gre vedno za vzdolžno valovanje, medtem ko 

lahko v trdnih snoveh izzovemo tudi prečno zvočno valovanje.  V odvisnosti od zgoščenin in razredčin 

se spreminja tudi gostota. Ta je največja ravno v zgoščeninah in razredčinah, in sicer doseže v 

zgoščenini svoj maksimum in v razredčini svoj minimum. Največjo razliko v gostotah imenujemo 

amplituda spremembe gostote.  

 

Z gostoto se lahko spreminja tudi tlak snovi, kar imenujemo zvočni tlak. Če je le-ta negativen, 

pomeni, da se tlak v snovi zmanjša, posledično pa je snov redkejša. 

 

Zvočni tlak navadno ni tako velik, da bi lahko povzročal opaznejše mehanske spremembe. Kljub temu 

pa ima uho omejeno količino tlaka, ki ga lahko prenese, ne da bi se ob tem poškodovalo. Vrednost 

znaša okrog 20 Pa = 20 N/m². 

 

Hitrost zvoka je odvisna od stisljivosti medija, skozi katerega se širi. Bolj ko je ta stisljiva, počasneje se 

širi zvok. Ob širjenju skozi kovino je hitrost zvoka povezana še z gostoto snovi v kovini. Bolj ko je ta 

gosta, počasneje se zvok širi. 

 

    
 

 
 

 

Hitrost zvoka je neodvisna od frekvenca, kar pomeni, da se vse oblike zvoka (infrazvok, zvok, 

ultrazvok) širijo enako hitro. 
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2.3  VRSTE ZVOKA 

 

Poznamo več vrst zvoka. Najpreprostejša oblika je fizikalni ton. Zvočni tlak ob bobniču se spreminja s 

časom harmonično z nihajnim časom oziroma s frekvenco. Amplituda tlaka določa jakost zvoka, 

frekvenca pa njegovo višino. 

 

V primeru, da osnovnemu harmoničnemu gibanju dodamo še višje harmonična nihanja s 

frekvencami, ki so celoštevilčni večkratniki osnovne frekvence, dobimo zven ali glasbeni ton. V 

primerjavi s fizikalnim tonom je takšen zvok zelo ugoden za uho. 

 

Poleg tona in zvena poznamo še šum. Šum je zvok, pri katerem se zvočni tlak ne spreminja 

periodično, zato ne moremo govoriti niti o višini niti o frekvenci. Lahko pa izmerimo jakost. 

 

Obstaja pa še pok, za katerega je značilno, da zvočni tlak hitro naraste, pri čemer ne gre za valovanje, 

ampak le močnejšo longitudinalno motnjo. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 - Vrste zvoka 
 

  

TON 

 

ZVEN 

 

ŠUM 

 

POK 
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2.4  ZAZNAVANJE ZVOKA 

 

Zvok zaznavamo s pomočjo čutila za sluh. Človek in mnoge živali uporabljajo svoja ušesa za 

zaznavanje zvoka, nizek zvok oz. zvok z nizko frekvenco pa lahko zaznavamo tudi z drugimi deli telesa, 

npr. s pomočjo čutila za tip. Zvok se uporablja na različne načine, najpomembnejša sta komunikacija s 

pomočjo govora in glasba. Lahko pa se uporablja tudi za zbiranje informacij o okolju, kot so  

prostorne značilnosti in prisotnost drugih živali ali objektov. Netopirji, na primer, uporabljajo 

eholokacijo, t.j., da poslušajo odboje svojih ultrazvočnih klicev. Ladje in podmornice uporabljajo 

sonarje, s pomočjo katerih se orientirajo v prostoru (sonarji delujejo po principu sprejemanja in 

oddajanja ultrazvočnih valov). Prav tako  večina ljudi pridobi nekaj informacij o prostoru glede na to, 

iz katere smeri prihaja zvok. 

 

 Zvok pod vodo potuje bistveno hitreje kot v zraku. Človek ima dve ušesi kateri sta med seboj 

nekoliko oddaljeni. Vzemimo primer, ko nekdo vrže petardo na naši levi strani. Zvočno valovanje 

(pok) potuje v vse smeri od točke izvora. Torej tudi proti nam. Najprej pride do našega levega ušesa, 

čez nekaj trenutkov pa še do desnega. Ta minimalna razlika je našim možganom dovolj, da določijo 

smer, iz katere zvok prihaja. Pod vodo pa se stvari zapletejo, saj zvok potuje štirikrat hitreje kot na 

kopnem in pride do našega levega in desnega ušesa praktično istočasno. Pravzaprav je še vedno neka 

majhna razlika, iz katere pa naši možgani ne znajo razbrati in določiti smeri, iz katere je zvok prišel. 

Zato je določanje smeri pod vodo z uporabo zvoka nemogoče. 

 

Človeško uho je sposobno zaznavati zvok v frekvenčnem obsegu med 20 Hz in 20 kHz. To območje se 

spreminja glede na starost, poklicno deformacijo sluha in spol; skoraj vsi ljudje v razvitem svetu od 

najstništva naprej ne slišijo več 20 kHz; ko se starajo, postopoma izgubljajo sposobnost zaznavanja 

višjih in tudi nižjih frekvenc. Večina človeškega govora zavzema območje med 200 in 8000 Hz, 

človeško uho pa je najbolj občutljivo za frekvence med 1000 in 4000 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Uho
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cutilo_za_tip&action=edit
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Govor&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Glasba
http://sl.wikipedia.org/wiki/Netopirji
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Sonar&action=edit
http://sl.wikipedia.org/wiki/Hz
http://sl.wikipedia.org/wiki/KHz
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2.5  UHO 

Za duševni razvoj človeka je sluh med najpomembnejšimi čuti. Dražljaji za sluh so zvočni valovi, 

sprejemniki zanje so v notranjem ušesu. 

Na ušesu razločujemo tri dele: zunanje uho, srednje uho in notranje uho.  

Slušne čutnice so v notranjem ušesu. Zunanje in srednje uho sta le napravi, ki omogočata, da pridejo 

dražljaji do slušnih čutnic. 

Zunanje uho ima uhelj, zunanji sluhovod in bobnič. Uhelj je iz hrustanca in je pokrit s kožo. Sesalci 

lahko gibljejo uhelj s posebnimi mišicami na vse strani in s tem lovijo zvočne valove. Človek ima te 

mišice zakrnele. Uhelj usmerja zvočne valove v zunanji sluhovod. V steni sluhovoda so dlačice in 

majhne žleze, ki izločajo ušesno maslo. Na njem obtiči prah in drugi tujki, če po naključju zaidejo v 

uho. Na koncu zunanjega sluhovoda je tanka mrenica, bobnič, ki zapira vhod v srednje uho. 

Srednje uho je majhna, komaj za grah velika votlina v senčnici. S posebno cevjo, to je ušesno trobljo, 

je zvezano srednje uho z žrelom. Iz žrela prihaja po ušesni troblji zrak v srednje uho. V srednjem 

ušesu so tri drobne, med seboj gibljivo zvezane slušne koščice: kladivce, nakovalce in stremence. 

Preko bobniča se longitudinalno valovanje zraka pretvori v mehanične vibracije, katere se preko teh 

treh koščic prenašajo v valovanje tekočine notranjega ušesa. Kladivce je pripeto na bobnič, 

stremence pa na odprtino, ki je v koščeni steni med srednjim in notranjim ušesom. Ta odprtina je 

ovalno okence. Nekoliko niže je s tanko mrenico zastrto okroglo okence. 

Notranje uho je najbolj zamotano zgrajeni del ušesa, zato ga imenujemo tudi blodišče (labirint). V 

senčnici je več votlinic, ki so napolnjene z limfno tekočino (belkasta, krvni plazmi podobna tekočina v 

organizmu človeka in nekaterih višje razvitih živali). V njih sta dva kožnata mešička in kožnate cevke, v 

katerih so čutnice. Tudi v mešičkih in cevkah je tekočina. 

Čutilo za sluh je zavita cevka, imenovana polž, drugi deli notranjega ušesa pa so sprejemniki za 

dražljaje ravnotežja in gibanja v prostoru. 
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Slika 1 – Uho (http://www.kvarkadabra.net/pojavi/images/sluh1.gif) 

2.6  KAKO SLIŠIMO? 

Dražljaji za slušne čutnice so zvočni valovi. Uhelj jih prestreza in usmerja v zunanji sluhovod. Tu 

zadenejo ob bobnič in ga zatresejo. Pri tem zanihajo slušne koščice. Stremence, ki s svojo ploščico 

zapira ovalno okence, zavalovi tekočino v koščenih votlinicah, v katerih je kožnati polž. Valovi 

tekočine udarjajo od spodaj na kožnega polža. Ob tem udarjajo slušne čutnice ob mrenico, ki je nad 

njimi. Čutnice se ob teh udarcih zdražijo. Čutnice so zvezane z živčnimi vlakni, ki vodijo do možganov; 

tako se zavedamo, da slišimo. 

2.7  POŠKODBE UŠESA 

Človek ne ogluši popolnoma, če se okvarijo tisti deli ušesa, ki prevajajo zvoke. Popolnoma ogluši le 

tedaj, če je uničen polž ali pa živec, ki vodi do možganov, in če je uničen del možganske skorje, v 

katerem nastajajo občutki sluha. Če ima otrok že od rojstva poškodovana ali nerazvita oba polža, je 

gluh. Ker ne sliši govora, se tudi ne more naučiti govoriti; tak otrok je gluh in nem. Imamo posebne 

šole za gluho mladino. V teh šolah naučijo s posebnimi načini pouka otroke govoriti. Tako se tudi 

gluha mladina lahko izobrazi in usposobi za različne poklice. Gluhonemi danes niso več izločeni iz 

družbe, temveč postanejo njeni aktivni, koristni člani. 
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2.8  MIKROFON 

 

Zvok oziroma nihanje zračnega tlaka lahko pretvorimo v električno nihanje. Naprave, ki spreminjajo 

zvok v električni signal, se imenujejo mikrofoni. Naprave, ki spreminjajo električne signale v zvočne, 

so ali zvočniki ali slušalke.  

Osnovni del mikrofona je membrana, ki vsiljeno niha, ko jo zadevajo zgoščine in razredčine  v 

zvočnem valovanju. 

Mikrofon deluje podobno kot človeško uho in ima frekvenčni obseg čez 100.000 Hz. 

Mikrofoni se razlikujejo po občutljivosti, usmerjenosti, dinamičnem obsegu in frekvenčni 

karakteristiki.  

o Mikrofonska občutljivost je vrednost, ki označuje spremembo zvočnega tlaka, ki vzburi 

membrano.  

o Usmerjenost mikrofona je način, kako zvočno valovanje zaniha mikrofonsko opno. 

o Dinamični razpon je pri mikrofonu razlika med minimalnim signalom in največjim hrupom, ki 

ga mikrofon lahko sprejme. 

o Frekvenčna karakteristika je diagram, ki prikazuje občutljivost mikrofona v slišnem področju 

med 20 in 20.000 Hz. Mikrofon za snemanje govora ima karakteristiko med 300 in 3000 Hz, 

mikrofon za osnovni prenos glasbe vsaj od 100 do 5000 Hz, mikrofonu za kvalitetno studijsko 

snemanje glasbe pa je potrebna karakteristika vsaj med 30 in 16.000 Hz. 

 

 

Poznamo več vrst različnih mikrofonov. Prvi izmed njih se je uporabljal ogelni/kontaktni mikrofon, ki 

pa se danes uporablja samo še za potrebe telefonskih komunikacij. Poznamo tudi kristalne / 

piezoelektrične mikrofone, ki koristijo piezoelektrični pojav (nastanek električnega naboja na površini 

kristalov, ki jih mehansko obremenimo), kondenzatorske mikrofone, ki naj bi bili najdražji in najbolj 

kakovostni ter elektrodinamične / magnetodinamične / dinamične mikrofone, kjer ločimo tračne in 

tuljavične mikrofone. Tuljavični mikrofon je sestavljen iz membrane (najpogosteje Al), tuljave in 

magneta. Zvočni valovi povzročajo v ritmu zvočnega valovanja premikanje tanke membrane, na 

katero je pritrjena tuljava. Tuljava se nahaja v magnetnem polju trajnega magneta in njeno 

premikanje povzroči inducirano napetost. Inducirana napetost je odvisna od hitrosti premikanja 

tuljave. 
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2.9  ZVOČILA 

 

Zvočila so predmeti, ki oddajajo zvok. Povzročajo nihanje sredstva, po katerem se zvok razširja v vse 

smeri. 

Zvočila so tako naše glasilke – kadar govorimo, pojemo, kričimo…, iztiskamo zrak iz pljuč skozi špranjo 

med dvema glasilkama, mišičnima krilcema pri vrhu sapnika; zračni tok spravi glasilke v nihanje, pri 

tem oddajata zvok – glas; vsi instrumenti, pa tudi čisto vsakdanji predmeti iz naše okolice, npr. vilice, 

kozarci, razne vrvice, ravnila, leseni predmeti, cevi, baloni,… 

 

Višina zvoka, ki ga zvočilo oddaja, je odvisna od velikosti predmeta, ki zveni. Tako imajo ženske višje 

glasove kot moški, saj so njihove (ženske) glasilke krajše in bolj napete. Razlika v dolžini glasilk je tudi 

med ženskami (oziroma moškimi), zato lahko posamezniki proizvajajo višje glasove (oz. nižje) in tako 

dobimo več različnih moških (bas, bariton, tenor) in ženskih (alt, mezzosopran, sopran) glasov. Na 

splošno torej velja, da večji predmeti (instrumenti) proizvajajo nižje glasove (npr. kontrabas), manjši 

pa višje (npr. violina). 

 

Instrumente delimo na dva različna načina: 

 po snovi, ki pri glasbilu zveni: 

o KORDOFONA 

o AEROFONA 

o MEMBRANOFONA 

o IDIOFONA (udarjanje/drgnjenje dveh teles drug ob drugega) 

 

 po načinu izvabljanja zvoka:  

o    GODALA – nanje godemo z lokom, ki napete strune spravlja v nihanje oziroma v 

vibracijo 

o BRENKALA – nanje brenkamo – tresenje strun 

o INSTRUMENTI S TIPKAMI – igranje na klaviaturo; glede na nastajanje zvoka niso 

enotni (npr.: klavir je kordofono, orgle pa  aerofono zvočilo) 

o PIHALA – s pihanjem v ustnik sprožimo nihanje zraka v cevi in tako nastane zvok 

o TROBILA - v kovinski ustnik trobila vnašamo zrak tako, da s tresenjem ustnic 

določamo višine željenih tonov (proizvedemo ton že na samem ustniku)  

o TOLKALA - z roko ali s paličastimi pripravami (tolkalci) udarjamo nanje. 
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2.10  DECIBEL 

 

Decibel (okrajšava dB) je enota brez dimenzije, s katero izražamo razmerje med spremenljivo količino 

in fiksno referenco. Uporabljamo ga pri meritvah v akustiki, fiziki, elektrotehniki in na sorodnih 

področjih. Ker se za izračun uporablja logaritem, je z njim možno izražati zelo velik razpon razmerij z 

relativno majhnimi števili. 

Decibel ni enota po standardu SI, ga je pa Mednarodni urad za uteži in mere (BIPM) uvrstil v 

klasifikacijo ne-SI-enot, ki so sprejemljive za uporabo s sistemom SI. Po dogovoru se d kot okrajšava 

za SI-predpono »deci-« piše z malo, B pa z veliko, ker je okrajšava za enoto, ki izvira iz imena. 

Poimenovana je po kanadskem izumitelju Alexandru Grahamu Bellu. 

 

KAKO DEFINIRAMO DECIBEL? 

 

 

Ko pa se nanaša na meritve amplitude, je: 

, 

kjer je X0 referenčna vrednost z enako enoto kot X. Referenčna vrednost je odvisna od dogovora in 

konteksta. Pri konstantni upornosti je moč sorazmerna kvadratu amplitude napetosti ali toka. V tem 

primeru sta definiciji enaki. 

 

ZGODOVINA DECIBELA 

 

Enoto bel so vpeljali inženirji v Bellovem telefonskem laboratoriju za kvantifikacijo izgub pri prenosu 

zvoka čez 1 miljo (1.6 km) standardnega telefonskega kabla. Najprej so ji dali ime »enota 

prenosa« (angleško Transmission unit oz. TU), a so jo leta 1923 ali 1924 preimenovali v čast 

Alexandra Grahama Bella, pionirja na področju telekomunikacij in ustanovitelja laboratorija. Za 

vsakdanjo uporabo je bil bel prevelik, zato je v splošno uporabo prešel decibel (dB), desetina bela (B). 

 

 

 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Akustika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Fizika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektrotehnika
http://sl.wikipedia.org/wiki/Logaritem
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mednarodni_sistem_enot
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mednarodni_urad_za_ute%C5%BEi_in_mere&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Enote_uporabljane_s_sistemom_SI
http://sl.wikipedia.org/wiki/Kanada
http://sl.wikipedia.org/wiki/Izumitelj
http://sl.wikipedia.org/wiki/Alexander_Graham_Bell
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_upor
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mo%C4%8D
http://sl.wikipedia.org/wiki/Napetost
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektri%C4%8Dni_tok
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pionir
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Telekomunikacije&action=edit&redlink=1
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UPORABNOST DECIBELA 

 

Decibel se največkrat uporablja za izražanje glasnosti zvoka v primerjavi z referenčno vrednostjo 0 dB, 

ki predstavlja najnižjo jakost zvoka, ki ga še lahko zazna človek. Po standardu ANSI S1.1-1994, znaša 

referenčna jakost 20 µPa v zraku in 1 µPa v vodi. 

 

Elektrotehniki raje uporabljajo decibel kot aritmetična razmerja ali odstotke. Ko so vezja, kot 

so ojačevalci in atenuatorji, vezana zaporedno, se lahko moč v decibelih enostavno sešteva ali 

odšteva. Uporaba decibela je pogosta tudi v elektroakustiki, ker se logaritemski opis lastnosti signala 

ujema z občutljivostjo ušesa. 

 

V radijski in telekomunikacijski tehniki se decibeli uporabljajo za opis razmerja med meritvami 

električne moči. V kombinaciji s pripono postane absolutna enota. V kombinaciji z »-m« (miliwatt) 

nastane enota dBm – v tem primeru je 1 mW enako 0 dB. 1 dBm je decibel več od 0 dBm, približno 

1,259 mW. 

 

Profesionalni zvočni tehniki uporabljajo enoto dBu. 0 dBu je napetost, pri kateri 600 ohmski upornik 

proizvede 1 mW moči. Vrednost je bila izbrana zaradi zgodovinskih razlogov - 600 ohmov je bila 

standardna referenčna upornost pri skoraj vseh nizkoupornostnih akustičnih vezjih. 

Decibeli se uporabljajo za izražanje izgube ali ojačanja signala, ki potuje med oddajnikom in 

sprejemnikom. Vrednost v dB je absolutna takrat, kadar je referenčna vrednost (0 dB) natančno 

določena. Sicer predstavlja vrednost v dB samo razmerje, recimo ojačanje signala v ojačevalniku. 

Vrednosti Rihterjeve lestvice so izražene v belih. 

(Wikipedia, 2012) 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Zvok
http://sl.wikipedia.org/wiki/ANSI
http://sl.wikipedia.org/wiki/Pascal
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Vezje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oja%C4%8Devalec&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Atenuator&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Serijska_vezava&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Elektroakustika&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Uho
http://sl.wikipedia.org/wiki/Watt
http://sl.wikipedia.org/wiki/Rihterjeva_lestvica
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Slika 2 - Lestvica decibel/pascal 

(http://www.epd.gov.hk/epd/noise_education/web/ENG_EPD_HTML/m1/images/graph_1_

2_b2.gif) 
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2.11  HRUP 

 

Zvoki, ki nas obdajajo, lahko vplivajo na možnosti  medsebojne komunikacije. Lahko zmanjšujejo 

koncentracijo, nas prestrašijo, nam preprečujejo spanec, v skrajnih primerih pa lahko tudi negativno 

vplivajo na naše zdravje. Takšen zvok je nezaželen, imenujemo ga hrup. Hrup je vsak zvok, ki 

povzroča nemir, moti človeka, škodljivo vpliva na okolje in zdravje ljudi.  

 

Z razvojem človeštva raste tudi količina hrupa in danes ga lahko najdemo praktično povsod. Pred njim 

nismo varni doma, v šoli, na delovnem mestu, na cesti, še narava postajo vse bolj in bolj onesnažena 

s hrupom. V zadnjih letih se število prijav zaradi hrupa vztrajno povečuje, zato je Republika Slovenija 

hrup vključila v program okoljske zaščite. Njen cilj je predvsem zmanjšati raven hrupa in preprečiti 

nastajanje preko novih virov. 

 

 

2.12  PRAVNA PODLAGA VARSTVA PRED HRUPOM 

 

Varstvo okolja pred hrupom določa mejne vrednosti hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter 

mejne vrednosti hrupa, ki je posledica nekega vira. Določa pa tudi način določanja, vrednotenja, ter 

postavlja ukrepe, ki naj bi zmanjšali in celo preprečili hrup. Za vire lahko označujemo objekte ali 

naprave, katerih delovanje ali uporabljanje povzroča občasen ali stalen hrup. 

Politika varstva pred hrupom določa, da je potrebno vse vire hrupa na danem območju evidentirati in 

opredeliti – glede na količino hrupa, ki ga ustvarijo čez dan in ponoči. 

 

Po določilih zakonodaje je naše naravno in življenjsko okolje razdeljeno v štiri skupine glede na 

občutljivost posameznega okolja za hrup. Na podlagi te delitve so postavljene mejne vrednosti 

dovoljene količine hrupa na posameznem območju. Določena je tudi celotna obremenitev območja s 

hrupom in kdaj vir hrupa povzroča največjo obremenitev okolja. 

 

Za izhodiščne podatke temeljijo državni in občinski planski dokumenti, na podlagi katerih lahko 

izvajamo sanacijo preobremenjenih območij. V teh dokumentih so območja opredeljena glede na 

stopnjo varovanja okolja, upoštevajo pa se dejanske razmere v okolju in planske usmeritve. Tako se 

na preobremenjenih področjih ne načrtujejo dejavnosti, na katere bi lahko hrup negativno vplival,  

neobremenjena območja pa se zavarujejo pred možnostjo nastanka onesnaženosti zaradi hrupa. 

Dejavnosti in posegi se torej v skladu z zakonodajo razmeščajo in organizirajo tako, da se njihov 

škodljivi vpliv na okolje karseda zmanjša. 
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Pri opredeljevanju območij varstva pred hrupom so vštete tudi javne ceste. Obremenitev okolja s 

hrupom tu ne sme presegati kritičnih ravni, saj ob javnih cestah leži večina stanovanjskih objektov. 

Kritična raven je obremenitev, ki presega zakonsko določeno vrednost in služi kot podlaga ukrepov, 

potrebnih za preprečevanje škodljivih vplivov. Te vrednosti so predpisane v določilih varstva pred 

hrupom, in sicer z določili standarda DIN 18005 in smernice RLS 90. Znane so tudi zahteve o zvočni 

zaščiti stavb in bivalnih prostorov, ki so definirane po standardu DIN 4109, določajo pa se glede na 

raven zunanjega hrupa in namembnost izbranega bivalnega prostora. 

 

2.13  DOLOČILA O HRUPU V IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH 

 

Podatkov o tem, kako s hrupom onesnažen je naš šolski center, seveda ni bilo mogoče najti, ker 

meritve še niso bile izvedene. Odločil sem se, da bom meril jakost hrupa, ki ga oddajata dva razreda, 

v različnih stopnjah pouka. Želel sem dognati, kam po zvočni onesnaženosti spadamo – in ali nas 

zaradi vsakodnevnega bivanja na njem skrbi naše zdravje. Vse meritve sem izvajal 180 sekund. 

 

Zgolj informativno, za lažjo predstavo, sem dodal še nekaj okvirnih vrednosti glede jakosti zvoka. 

 

Slika 3 - Lestvica jakosti zvoka (http://www.airportsites.net/lambert-

stl/workshop1/grfx/common_noise_levels_b29_sm.jpg) 
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V predstavitvenem dokumentu Ministrstva za okolje in prostor sem dobil podatke o tem, katere 

vrednosti so sprejemljive za različna okolja. 

 

Območja varstva pred hrupom Ldan dB (A) 

I. območje 50 

II. območje 55 

III. območje 60 

IV. območje 75 

Tabela 2 - Območja varstva pred hrupom 
 

 

 

I. stopnja (območje) varstva pred hrupom velja za vse površine na mirnem – na prostem, ki 

niso posebej obremenjene, pa vendarle potrebujejo neko mero varstva pred hrupom. Ta 

stopnja se ne nanaša na območja prometne infrastrukture, gozdove, kjer je predvidena gozdarska 

dejavnost, območja, namenjena obrambi in območja, kjer se izvaja varstvo pred naravnimi in drugimi 

nesrečami.  

 

Na območju II. stopnje varstva pred hrupom ni dopusten noben poseg v okolje, ki bi lahko povzročal 

hrup. Gre za območje zdravilišč, bolnišnic in drugih turističnih ustanov.  

 

Na območje III. stopnje varstva pred hrupom uvrščamo splošne stanovanjske površine, izobraževalne 

ustanove in športne objekte. Izjemoma so dovoljeni nekateri manj moteči posegi. 

 

 Območje IV. stopnje varstva pred hrupom je namenjeno varstvu ob  nakupovalnih središčih, 

sejmiščih in zabaviščnih objektih. Prav tako je namenjeno tudi površinam za industrijo, površinam z 

objekti za kmetijsko proizvodnjo in površinam za proizvodnjo, površinam, namenjenim prometni, 

energetski in komunikacijski infrastrukturi, površinam, namenjenim gozdarski dejavnosti in 

dejavnostim za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Na mojo raziskovalno nalogo se neposredno nanaša območje III. stopnje varstva pred hrupom, saj 

vključuje tudi izobraževalne ustanove. 
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Stavbe za raziskovanje in izobraževalno delo. 

 

 

Zap. št.  Funkcija ločilne konstrukcije  Izolacija 
(dB)  

9.1  Stena med učilnicama 1, stena med učilnico in kabinetom,  
stena med učilnico in prostorom za druge namene  

R'w  52  

9.2  Stena med kabinetoma, stena med laboratorijema  R'w  48  

9.3  Stena med učilnico in delom stavbe druge namembnosti ali 
različnih uporabnikov  

R'w  57  

9.4  Stena med hrupno učilnico in učilnico, delom stavbe druge 
namembnosti ali različnih uporabnikov  

R'w  60  

9.5  Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom 2, 3  R'w  27  

9.6  Vrata med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visoko-
šolsko izobraževanje 2, 3  

R'w  37  

9.7  Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom, v katero so 
vgrajena vrata 4  

R'w  47  

9.8  Stena med učilnico ali kabinetom in hodnikom v stavbah za visoko-
šolsko izobraževanje in fakultetah – stena, v katero so vgrajena 
vrata 4  

R'w  52  

9.9  Stena brez vrat med učilnico ali kabinetom in hodnikom ali sto-
pniščem  

R'w  52  

9.10  Stena proti manj hrupni strojnici  R'w  57  

9.11  Stena proti hrupni strojnici 5  R'w  6. 
člen 

9.12  Vse medetažne konstrukcije, razen konstrukcij 8.13, 8.14, 8.15 in 
8.16  

R'w  
L'n,w  

52  
58  

9.13  Medetažna konstrukcija med učilnico ali kabinetom in med hrupno 
učilnico pod njima  

R'w  
L'n,w  

60  
58  

9.14  Medetažna konstrukcija med učilnico ali kabinetom in med hrupno 
učilnico nad njima  

R'w  
L'n,w  

60  
43  

9.15  Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici spodaj  R'w  
L'n,w  

57  
58  

9.16  Medetažna konstrukcija proti manj hrupni strojnici zgoraj  R'w  
L'n,w  

57  
43  

9.17  Medetažna konstrukcija proti hrupni strojnici 5  R'w  
L'n,w  

6. 
člen  

 
Tabela 3 - Izolacija izobraževalnih ustanov 
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Zanimiva je bila tudi spletna stran Kalifornijskega zakonika, ki je hrup v času pouka omejila na 
največ  45 dB(A). 

 
Tabela 4 - Kalifornijski zakonik 
 
 
Še en podoben graf s še nekoliko nižjo omejitvijo sem zasledil na spletni strani 
(http://www.engineeringtoolbox.com/). Omejitev je izdala EPA (Environmental protection 
agency – Agencija za varovanje okolja ). 
 

Ustanova/kraj Hrup vliva na… Najvišja 
sprejemljiva 
jakost zvoka 
(dB) 

Število ur na 
dan (h) 

Čas dneva 

 Šolska učilnica Govor, 
komunikacijo,…) 

35 8  Podnevi 

 
Tabela 5 - Jakost zvoka - EPA 
 
 
 
Najvišjo sprejemljivo jakost zvoka so določili glede na štiri dejavnike. 

 
1. Izpostavljenost. 

 

Dlje, kot smo hrupu izpostavljeni, večji (bolj škodljiv) vpliv ima na nas. Pri določanju meje je EPA 

upoštevala, da je lahko ob krajši izpostavljenosti nekemu hrupu  ta lahko nekoliko višji in obratno, da 

mora biti meja nižja ob daljši izpostavljenosti hrupu. 

 

2. Decibel A, B in C. 

 

Akustika zvoka nas uči, da je človeško uho bolj izpostavljeno višji jakosti zvoka, če ima ta »srednjo« 

frekvenco. Gre za frekvenco med 1 kHz > 4 kHz. Upoštevati moramo torej tudi to, da smo ob nižjih in 

višjih frekvencah lahko izpostavljeni nekoliko višjim jakostim zvoka. 

 

Ustanova Trajanje omejitev Najvišja sprejemljiva 
jakost zvoka 

 Šola 7.00 – 22.00  45 dB(A)  
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Slika 4 - Lestvica A, B in C 

(http://docs.engineeringtoolbox.com/documents/59/SoundDecibelABC.gif) 

 

3. Povprečna jakost zvoka. 

 

Ljudje zvok sprejemamo različno, zato mora obstajati neka srednja vrednost, na podlagi katere lahko  

upoštevamo te omejitve. Tu govorimo o povprečni jakosti zvoka - LAT.  

 

4. Dan/noč. 

 

Na hrup vpliva tudi čas dneva, saj hrupa v šolah sredi noči sploh ne more biti, poleg tega pa tudi ne 

moti nikogar. 
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3  IZVEDBA MERITEV 

 

Meritve jakosti zvoka sem izvajal na Šolskem centru Rogaška Slatina. Vse meritve sem pridobil v času 

med 11. in 15. februarjem. 

 

Preverjal sem hrupnost na šolskih hodnikih, v učilnicah in hrup, ki ga povzročamo med glavnim 

odmorom. Vse meritve sem izvajal po 180 sekund, rezultate pa sem obdelal v programu Logger pro.  

 

 

 

Najprej me je zanimalo, kako je s hrupom na hodnikih v času pouka. 

Predvideval sem, da bo to čas, ko bo jakost zvoka najnižja, saj naj bi bila večina učencev v učilnicah, te 

učilnice pa naj bi bile precej  dobro izolirane pred hrupom. 

 

 

Graf 1 - Hodnik 1. 
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Da se dokončno prepričam o jakosti zvoka na hodniku, sem meritve ponovil še enkrat, med naslednjo 

šolsko uro.  

 

 

 

 

Graf 2 - Hodnik 2. 
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Po hodniku me je zanimalo, kako je s hrupom v učilnici oziroma ali je v učilnicah sploh kaj hrupa. 

Meritve sem izvajal v dveh razredih 3. letnikov, in sicer v vsakem razredu po dve, pri dveh različnih 

predmetih. Z modro barvo je označena jakost zvoka v prvem razredu, medtem ko je z rdečo barvo 

zaznamovan razred številka dve. 

 

Graf 3 - Razred 1.1 
 

 

 
Graf 4 - Razred 1.2 
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Graf 5 - Razred 2.1 
 
 

 

Graf 6 - Razred 2.2 
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Za konec pa sem se odločil preveriti še, kako je s hrupom na šoli v času odmora. Rezultati so 

prikazani z zeleno barvo. 

 

 

Graf 7 - Odmor 
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3.1  ANALIZA REZULTATOV 

 

Najprej moram izraziti svoje presenečenje ob zbranih rezultatih. Hrupa na šoli je precej  več, kot sem 

menil, da bo. Iz dokumenta Ministrstva za šolstvo lahko razberemo, da smo v območju  III. stopnje 

varovanja pred hrupom, kar pomeni, da jakost zvoka ne bi smela preseči 60 dB. 

 

 

 

 

Graf 8 - Hodnik povprečje 1. 
 

Ob prvi meritvi hrupa na hodniku lahko opazimo, da ta večino časa res ne preseže 60 dB, toda z 

drugo meritvijo  lahko hitro ovržemo teorijo, da šolski hodnik ne proizvaja hrupa, ki bi lahko motil 

dijake, profesorje ali ostale zaposlene na Šolskem centru Rogaška Slatina.  

 

Pri prvem merjenju je za prvi ekstrem kriv dijak, ki se je odpravil na stranišče, drugi vrhunec pa je 

povzročil ta  dijak, ko se je vračal v razred. 
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Graf 9 - Hodnik povprečje 2. 
 

 

Graf  prikazuje hodnik nekoliko presenetljivo nasičen s hrupom, saj se jakost zvoka v povprečju skoraj 

ne spusti pod 60 dB. 

 

Neverjetne skoke lahko pojasnimo, če opišemo obiskovalca šole, ki je ta hrup povzročil. Gospa v 

visokih petah je na stopnicah  povzročala močan hrup, ki se kaže v ekstremih zgornjega grafa. 

 

Zaključimo lahko torej, da hodnik ŠCRS, ko na njem ni takšnih ali drugačnih izvorov hrupa, sovpada z 

omejitvijo, ki jo določa III. stopnja varovanja pred hrupom;  to je 60 dB. 
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Graf 10 - Razred povprečje 1.1 

 

Graf 11 - Razred povprečje 1.2 
  

Zgornja grafa prikazujeta povprečno nasičenost s hrupom v prvem razredu. Kljub temu da posebnega 

nemira v razredu ni bilo, dijaki so bili verjetno še nekoliko bolj disciplinirani, ko so videli, da izvajam 

meritve, je hrup v učilnici med poukom zelo velik. Pri prvem grafu se številka večinoma vrti med 65 

dB in 70 dB, kar presega omejitve Ministrstva za okolje in prostor. 
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Še toliko bolj presenetljivi pa so rezultati drugega grafa, ko jakost zvoka skoraj ne pade pod 70 dB, 

dosega pa skoraj 80 dB. Vsekakor moramo delež tega hrupa pripisati profesorju, ki je to vrednost  s 

svojim močnim glasom, gotovo zvišal.  

 

Pa vendarle je konstantnih 75 dB zaskrbljujoča vrednost, saj lahko ob daljši izpostavljenosti (45 

minut, nekajkrat na teden) vpliva tudi na zdravje dijakov. Upam, da bo ta raziskovalna naloga 

pripomogla k temu, da bo kakšen dijak po končani izobrazbi ohranil svoj sluh nepoškodovan, kar sicer 

morda ne bi.   

 

 

Graf 
12 - Razred povprečje 2.1  

 

Tudi paralelni razred se ne more ravno pohvaliti s svojo disciplino, saj tudi oni konstantno presegajo 

60 dB, III. stopnje varovanja okolja. Številne vzpone in padce grafa lahko pripišemo profesorjevi 

razlagi, med katero profesor spreminja jakost, ton in barvo svojega glasu. Posebnih težav s hrupom 

nisem  zaznal. Čeprav presegajo zakonsko mejo, ta mera hrupa ne vpliva na zdravje dijakov. 
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Graf 13 - Razred povprečje 2.2 
 

Povsem drugo zgodbo pa lahko opazimo, ko pogledamo zgornji graf, ki se na trenutke spusti pod 50 

dB in se skoraj ne dvigne nad 60 dB. Moram omeniti, da sem bil nad disciplino med to uro naravnost 

šokiran, kar lahko opazite tudi na grafu. Dijaki so bili mrtvo tihi, pa tudi profesor je znal na umirjen 

način podati učno snov – in tako je razred številka 2 eden izmed tistih redkih na ŠCRS, ki morda ni 

krivec za hrup, ki se na šoli pojavlja. 
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Graf 14 - Odmor povprečje 
 

Za konec ovrednotimo še hrup med odmori. Kot sem pričakoval, so vrednosti tu najvišje, saj discipline 

v razredu ni, ker je nihče niti ne zahteva. Vrednosti vsekakor močno presegajo zakonsko določene 

meje, vendar menim, da dijakovega zdravja zaradi kratke izpostavljenosti (po 5 minut na eno šolsko 

uro) ne ogrožajo.  
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4  ZAKLJUČEK 

 

Menim, da sem se skozi svojo raziskovalno nalogo naučil precej o zvoku, o njegovem vplivu na 

človeka, na okolje in živali, ob tem spoznal še nekatere elemente zvoka in odgovoril na vprašanja, ki 

sem si jih zastavil na začetku. Da vas opomnim. Moje hipoteze so bile naslednje: 

 

 Hrup na ŠCRS presega omejitve Ministrstva za okolje in prostor. 

 Najvišjo stopnjo hrupa na ŠCRS dosežemo med odmorom. 

 Najtišje obdobje je v času pouka, in sicer na hodnikih. 

 Povzročitelji hrupa so predvsem dijaki sami. 

 

 

Kot sem že omenil, so me rezultati nekoliko presenetili, zato so bile tudi nekatere hipoteze napačne. 

 

Začnimo s prvo. Mislim, da lahko na prvo hipotezo odgovorimo pritrdilno, saj si na podlagi meritev 

upam trditi, da je v določenem trenutku nekje na ŠCRS vedno presežena meja 60 dB. 

 

Druga hipoteza večino časa drži, toda iz meritev je jasno opaziti, da lahko v razredu, v katerem vlada 

nedisciplina, doseže in celo preseže vrednosti hrupa na hodnikih. Vzrok je dokaj enostaven. Medtem 

ko so med odmori vrata in okna učilnic večinoma odprta, se količina hrupa porazdeli tako po šoli, kot 

tudi zunaj nje. Po drugi strani pa je učilnica med poukom zaprta, prav tako tudi okna, zato večina 

hrupa, ki nastane v učilnici, v njej tudi ostane, odvisno seveda od zvočne izolacije. 

 

Če na hodnikih šole ni obiskovalca, dijaka ali kateregakoli drugega povzročitelja hrupa, je jakost zvoka 

na hodnikih najnižja na šoli. Kakor hitro pa se na njem pojavi nov vir hrupa, ta vrednost preseže 

vrednosti, ki jih lahko namerimo v discipliniranem razredu. Kljub slednjemu, bi se z rahlim zadržkom, 

vendarle strinjal z zgornjo hipotezo. 

 

Kljub nesporni logiki v četrti hipotezi se je ta izkazala za napačno. Jasno se je namreč pokazalo, da so 

lahko oziroma navadno so povzročitelji hrupa v učilnicah profesorji sami, ko razlago podajajo 

nekoliko preveč zagreto., saj so bile vrednosti hrupa v učilnicah nad zakonskimi določili tudi takrat, ko 

je v njej vladala popolna disciplina. Dijaki smo večkrat odgovorni za hrup med odmori, na hodnikih in 

dostikrat tudi v razredih, toda večino časa nismo krivci za hrup na šoli. 
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Naj omenim še to. Tudi ob na videz popolni tišini na hodniku (ko ni obiskovalcev ali dijakov) jakost 

zvoka nikoli ne pade pod 40 dB. ŠCRS leži blizu Steklarne Rogaška, ogromnega industrijskega objekta, 

ki lahko povzroča večje količine hrupa. Ob šoli teče tudi železniška proga, na kateri vlaki povzročajo 

ogromno hrupa. Gotovo obstajajo še drugi viri hrupa tako na šoli, kot zunaj nje na katere nisem 

pomislil, ki bi lahko pojasnili presenetljivo visoke vrednosti hrupa v razredih. Številke so gotove 

nekoliko varljive, saj je tu dejansko zajet ves hrup in ne samo tisti, katerega sem poskušal izmeriti. Iz 

lastnih izkušenj pa lahko z gotovostjo trdim, da ŠCRS ni onesnažen s hrupom do te mere (vsaj ne s 

tistim, ki ga lahko slišimo), da bi lahko ogrožal zdravje dijakov, profesorjev in ostalih zaposlenih. 

Osebno verjamem, da so omejitve Ministrstva za okolje in prostor prenizke je vzdrževanje hrupa pod 

60 decibelov praktično nemogoče.  Pri izpolnjevanju teh omejitev bi močno trpel izobraževalni 

proces, saj bi bila svoboda profesorjev in dijakov močno omejena. Trpela bi razlaga, možnost 

sodelovanja, v razredih pa bi vladalo zelo turobno vzdušje.  

 

Osebno me je raziskovalna naloga povsem prevzela, me ogromno naučila,  na trenutke presenetila in 

celo presunila. Tema je aktualna in zato še toliko bolj zanimiva. Hkrati si upam trditi, da ponuja 

mnogo možnosti tudi za nadaljnje delo, saj bi lahko raziskovalno nalogo razširil še na druga območja 

varovanja hrupa. Zanimivo bi bilo videti ali je količina hrupa tudi tam previsoka in kaj sploh lahko 

ukrenemo. Morda o tem kaj več naslednje leto. 
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