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VSEBINA SEMINARJA:

- PREDPISI

- MERITVE

- UKREPI



PREDPISI

Direktiva 2003/10/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. 
februarja 2003  o minimalnih zahtevah za varnost in zdravje v 
zvezi z izpostavljenostjo delavcev fizikalnim dejavnikom (hrup) 

▪ SPLOŠNE DOLOČBE (opredelitev  relevantnih pojmov, mejne 
vrednosti izpostavljenosti in opozorilne vrednosti 
izpostavljenosti)

▪ OBVEZNOSTI DELODAJALCEV (ugotavljanje in ocena tveganj, 
določbe za preprečevanje ali zmanjšanje izpostavljenosti, 
osebna zaščita, omejevanje izpostavljenosti, obveščanje in 
usposabljanje delavcev, posvetovanje z delavci in  njihovo 
sodelovanje

▪ DRUGE DOLOČBE (zdravstveni nadzor, odstopanja, tehnične 
spremembe, odbor, pravila ravnanja)

▪ KONČNE DOLOČBE (poročila, prenos)



PREDPISI

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1; UL RS št. 43/11)

▪ PRAVICE IN DOLŽNOSTI DELODAJALCEV V ZVEZI Z 

VARNIM IN ZDTRAVIM DELOM TER UKREPI ZA 

ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 

(dolžnosti delodajalcev, delavcev in samozaposlenih oseb,   

dokumentacija)

▪ DOLOČA ORGANE, PRISTOJNE ZA VARNOST IN ZDRAVJE 

PRI DELU (svet za varnost in zdravje pri delu, dovoljenje za 

opravljanje strokovnih nalog, nadzor, podzakonski predpisi)



PREDPISI
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi 

izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. List RS št. 17/06, popr. 

18/06 in 43/11 – ZVZD-1)

▪ SPLOŠNE DOLOČBE (zahteve za varovanje delavcev pred 

tveganji za varnost in zdravje, ki so ali bi lahko bila posledica 

izpostavljenosti hrupu, in zlasti pred tveganji za poškodbe sluha, 

obveznosti delodajalca v zvezi z varovanjem delavcev pred 

tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu)

▪ DEFINICIJE (konična raven zvočnega tlaka LCpeak, raven 

dnevne izpostavljenosti LEX,8h, raven tedenske izpostavljenosti

LEX,W)

▪ MEJNI VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI IN OPOZORILNE 

VREDNOSTI IZPOSTAVLJENOSTI



PREDPISI
▪ UGOTAVLJANJE IN OCENA TVEGANJA

▪ UKREPI ZA PREPREČEVANJE ALI ZMANJŠANJE 

IZPOSTAVLJENOSTI

▪ OSEBNA VAROVALNA OPREMA

▪ OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI

▪ OBVEŠČANJE IN USPOSABLJANJE DELAVCEV

▪ POSVETOVANJE IN SODELOVANJE DELAVCEV

▪ ZDRAVSTVENI NADZOR

▪ ODSTOPANJA

▪ PRAKTIČNE SMERNICE

▪ PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE





MERITVE
▪ uporabljeni postopki meritev ter instrumenti morajo ustrezati 

značilnostim razmer (značilnosti merjenega hrupa, trajanju 

izpostavljenosti, dejavnikom okolja ter značilnosti merilnih 

inštrumentov)

▪ postopki meritev in instrumenti morajo omogočiti določitev 

parametrov LCpeak, LEX,8h, in LEX,W ter omogočiti zaključek, ali so v 

danem primeru preseženi mejni vrednosti izpostavljenosti ter 

zgornji in spodnji opozorilni vrednosti izpostavljenosti

▪ postopki meritev in instrumenti so v skladu s standardom SIST 

EN ISO 9612:2009 (Akustika – Določanje izpostavljenosti hrupu 

v delovnem okolju – Inženirska metoda)

▪ dodatno:  SIST ISO 1999: 2013 (Akustika – Ugotavljanje izgube 

sluha zaradi hrupa) in SIST ISO 9612



MERITVE- količine

KAJ MERIMO?

▪ LAeq,Te [dBA] ekvivalentna raven hrupa,

▪ LCpeak [dBC] konična raven hrupa,

▪ priporočljiva je frekvenčna analiza hrupa



MERITVE- količine

KAJ IZRAČUNAMO?

▪ LEX,8h [dBA] dnevna izpostavljenost,

▪ LEX,w [dBA] tedenska izpostavljenost,

▪ priporočljiva je dozimetrija oziroma neposredna 
določitev dnevne izpostavljenosti



MERITVE-ekvivalentna raven hrupa

kjer je:

▪ Te dnevno trajanje osebne izpostavljenosti hrupu;

▪ pA(t)     časovno odvisni, A – vrednoteni zvočni tlak;

▪ p0 nazivni zvočni tlak (20μPa);

▪ dinamika F (125ms) in I (35ms za naraščanje in 1.5 s za 

padanje)



MERITVE-konična raven hrupa

kjer je:

▪ pC,peak C- vrednoteni zvočni tlak;

▪ p0 nazivni zvočni tlak (20μPa)

▪



MERITVE- metode
▪ posameznih opravil

▪ dobro definiranega 

delovnega mesta

▪ celodnevne meritve



OCENJEVANJE - dnevna izpostavljenost

kjer je:

▪ Te dnevno trajanje osebne izpostavljenosti hrupu;

▪ T0 normiran delavnik (8 h oz. 28800 s)

ter:

kjer je:

▪ K impulzna korekcija hrupa.



OCENJEVANJE - tedenska 
izpostavljenost



MEJNE OPOZORILNE VREDNOSTI

▪ mejni vrednosti izpostavljenosti:

LEX,8h = 87 dB(A) in ppeak = 200 Pa (140 dB(C) glede na 

referenčni tlak 20 μPa);

▪ zgornji opozorilni vrednosti izpostavljenosti:

LEX,8h = 85 dB(A) in ppeak = 140 Pa (137 dB(C) glede na 

referenčni tlak 20 μPa);

▪ spodnji opozorilni vrednosti izpostavljenosti:

LEX,8h = 80 dB(A) in ppeak = 112 Pa (135 dB(C) glede na 

referenčni tlak 20 μPa).



OBVEZNOSTI DELODAJALCEV –
presežena spodnja opozorilna meja

Če je ena od obeh ali če sta obe spodnji opozorilni vrednosti izpostavljenosti 

preseženi, mora delodajalec:

▪ proučiti možnosti za zmanjšanje izpostavljenosti delavcev hrupu;

▪ zagotoviti, da so delavci obveščeni o nevarnostih in o ukrepih za varovanje 

pred hrupom;

▪ zagotoviti, da ima delavec na razpolago primerno in ustrezno osebno varovalno 

opremo;

▪ zagotoviti, da je osebna varovalna oprema prilagojena delavcu in potrebam 

dela;

▪ poučiti delavce o načinu nošenja in namenu osebne varovalne opreme;

▪ zagotoviti, da imajo delavci in / ali njihovi predstavniki dostop do rezultatov 

ocen in meritev  hrupa;

▪ zagotoviti predhodne in obdobne zdravstvene preglede sluha delavcev;

▪ z ustreznimi ukrepi obvladovati tveganja za poškodbe, če uporaba osebne 

varovalne opreme za varovanje sluha povzroča dodatno tveganje za varnost 

delavcev pri delu.



OBVEZNOSTI DELODAJALCEV –
presežena zgornja opozorilna meja

Če je ena od obeh ali če sta obe zgornji opozorilni vrednosti izpostavljenosti 

preseženi, mora delodajalec izpolnjevati naslednje obveznosti zlasti tako, da:

▪ uvaja druge delovne postopke, pri katerih je izpostavljenost hrupu manjša;

▪ izbira, glede na naravo dela, primerno delovno opremo, ki povzroča najmanjši 

možni hrup, ali tako delovno opremo, ki je v skladu s predpisi in zmanjšuje 

izpostavljenost hrupu;

▪ načrtuje in urejuje delovna mesta;

▪ ustrezno informira in usposablja delavce glede pravilne in varne uporabe 

delovne opreme z namenom zmanjšanja njihove izpostavljenosti hrupu na 

najnižjo možno mero;

▪ zmanjšuje hrup s tehničnimi ukrepi, s katerimi se zmanjšuje hrup, ki se širi po 

zraku, na primer z zasloni, okrovi, oblogami za apsorbcijo zvoka;

▪ pripravlja ustrezne programe za vzdrževanje delovne opreme, delovnih mest 

in sistemov del. mest;

▪ organizira delo tako, da omejuje trajanje in velikost izpostavljenosti ter načrtuje 

zadostne odmore med delom.



PROTIHRUPNI UKREPI

▪ PRIMARNI – na viru (emisija)

▪ SEKUNDARNI – v okolici vira, na poti razširjanja 

hrupa (transmisija)

▪ TERCIARNI – pri delavcu, uporaba OVO (imisija)



Faza obratovanja

Faza gradnje
(montaže)

Faza nabave
Faza načrtovanja

visokaakustična kakovostnizka

Stroški protihrupne
        sanacije

USPEŠNOST IN STROŠKI RAZLIČNIH 

VRST PROTIHRUPNIH UKREPOV



PRIMARNI UKREPI – na viru

ZMANJŠEVANJE RAVNI UDARNEGA HRUPA 

oblaganje zalogovnika z elastičnim materialom



DUŠILNI MATERIALI

primer transportnih trakov v 

prehrambeni industriji

PRIMARNI UKREPI - uporaba dušenja 

(sprememba hrupne v toplotno energijo)



PRIMARNI UKREPI – montaža 

protivibracijskih izolatorjev (temeljenje 

elektromotorja in detajli)



SEKUNDARNI UKREPI – protihrupne 

kabine

Shematski in praktični prikaz protihrupne kabine z urejenim 

dovajanjem in odvajanjem zraka
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SEKUNDARNI UKREPI – pomična 

protihrupna pregrada



SEKUNDARNI UKREPI – obešena 

fleksibilna akustična pregrada



SEKUNDARNI UKREPI – protihrupna 

kabina za varovanje delavcev

A noise refuge and control room



SEKUNDARNI UKREPI – uporaba 

protihrupne pregrade (delna zaščita 

sosednjih delavcev)



Kombinacija pregrade in zvočne 

absorpcije (boljša zaščita sosednjih 

delavcev)



Pregrada, absorpcija in ukrepi pri viru 

(zaščita delavca in sosednjih delavcev)



TERCIARNI UKREPI - uporaba osebne 

varovalne opreme (OVO)

▪ NAUŠNIKI (splošni, selektivni) 

▪ ČEPKI (standardni, prilagodljivi)

▪ NAUŠNIKI za posebne namene (impulzni hrup, z 

aktivnim dušenjem)

▪ kombinacija NAUŠNIKOV in ČEPKOV

▪ PROTIHRUPNE ČELADE (znižanje kostnega prenosa 

hrupa)



VAROVANJE – osebna varovalna 

oprema (OVO)

Ob izbiri OVO moramo upoštevati naslednje:

▪ raven in značilnost hrupa,

▪ vrsto dela in zahteve delovnega okolja (npr. higiena),

▪ usklajenost z drugimi varnostnimi ukrepi in oblačili,

▪ prilagojenost delavca (dolgi lasje, nošenje očal, 
uhanov,..),

▪ udobnost in druge osebne težave delavca (alergije),

▪ način uporabe,

▪ pravilno vzdrževanje OVO.



PROTIHRUPNI ČEPKI

zaščita 20 do 35 dB



NAUŠNIKI - standardni

pasivna zaščita, 15 – 30 dB



NAUŠNIKI – aktivna zaščita

selektivna zaščita



kombinacija ČEPKOV in NAUŠNIKOV

dušenje do 40 dB (hkratna uporaba obeh)



PROTIHRUPNE ČELADE -

zmanjševanje vpliva kostne prevodnosti 

dušenje do 50 dB (v kombinaciji z glušniki in čepki) 



NAUŠNIKI - varovanje pred 

visokoimpulznim hrupom

OVO mora biti prilagojena visokim konicam, pogosto je 

potrebno zagotoviti komunikacijo



NEUPORABA OVO – že kratkotrajna 

neuporaba lahko drastično zniža njeno 

učinkovitost

TInom

(dB)

TIef (%)  (dB)

100 99 95 90 80 70 60 50

40 40 20 13 10 7 5 4 3

30 30 20 13 10 7 5 4 3

20 20 17 12 10 7 5 4 3



ZMANJŠANJE UČINKOVITOSTI 

zaradi neuporabe 

Potrebna je torej redna in pravilna uporaba OVO



HVALA ZA POZORNOST!


