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Zgodovina dokumenta: 
 

Verzija Datum spremembe Opis 

1.0 15.12.2018 Poročilo opisuje podrobnosti meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne, ki 
so bile opravljene 29.11.2018 pri Dolenji vasi, v bližini Razdrtega pri 
Postojni. Meritve so bile opravljene na več lokacijah ob vetrni elektrarni in 
njeni okolici, v Dolenji vasi 34, pri Senadolah, Zajčici in Vrtači. Meritve in 
analize hrupa so bile opravljene tudi v bližini kamnoloma pri vasi Laže. 

1.1 21.12.2018 V dodatku k poročilu so opisane izkušnje pri meritvah hrupa vetrne 
elektrarne Dolenja vas, obenem pa je navedenih nekaj zamisli in predlogov 
za morebitne bodoče pristope, ki bi lahko ob ponovljenih meritvah 
pripomogli k še višji kakovosti zbranih podatkov. 
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1 Predgovor 

Dne 12.2.2017 je CI Parg-Dragarska dolina na Travi pri Loškem potoku organizirala posvet o 
načrtovanem projektu vetrnih elektrarn v občini Loški Potok. Na posvetu sem sodeloval s 
strokovnim prispevkom o infrazvoku, v katerem sem podrobneje opozoril na nekatere 
neželene, čeprav še ne dovolj raziskane, fiziološke vplive nizkofrekvenčnega hrupa in 
infrazvoka na počutje ljudi. Moj prispevek k posvetu je bil v dobrohotnem in pravočasnem 
opozorilu svetnikom in županu občine Loški potok, da naj pri odločanju o vetrnih elektrarnah 
nikakor ne spregledajo neželenih fizioloških vplivov nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, 
saj hrup vetrnih elektrarn brez dvoma vpliva na počutje ljudi, in znižuje kakovost bivanja 
okoliških prebivalcev. 
 
Razmišljanje o mnogoterih drugih problemih in dilemah umeščanja vetrnih elektrarn v 
bivalno okolje seveda presega okvire tega poročila, odgovornost pristojnih in odločujočih pa 
je, da dobro razmislijo o vseh vidikih načrtovanja in izvedbe tovrstnih projektov; bolje je 
namreč dobro in vsestransko premisliti, kot pa sprejemati napačne odločitve, z trajnimi in 
neželenimi posledicami. 
 
Člani CI Parg-Dragarska dolina smo se 25.5.2018 v Hiši evropske unije v Ljubljani udeležili 
posveta o »Vplivih nizkofrekvenčnega hrupa na zdravje in počutje ljudi«, ki ga je organiziralo 
Združenje civilnih iniciativ za kakovost bivanja Zeleni krog, predavala je dr. Mariana Alves – 
Pereira (Massey University), ki je govorila o vplivih nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, o 
vibroakustičnih boleznih (VAD Vibroacoustic Disease), ter o problemih, ki jih nizkofrekvenčni 
hrup in infrazvok vetrnih elektrarn povzročata prebivalcem, da zapuščajo hiše v bližini 
vetrnih elektrarn, in se selijo drugam. 
 
O vetrnih elektrarnah, ter o nizkofrekvenčnem hrupu in infrazvoku smo se 19.9.2018 
predstavniki CI Parg-Dragarska dolina, Diego Loredan, Tomaž Ogrin, Peter Kruljc, Marija 
Horvat in Mitja Borko v Ljubljani pogovarjali na neformalnem srečanju z energetikom 
dr. Petrom Novakom. Brez dvoma sta nizkofrekvenčni hrup in infrazvok del širšega problema, 
ki ni omejen samo na vetrne elektrarne. Glede vetrnih elektrarn je bila ena od jasnih, 
preprostih ugotovitev ta, da vetrnih elektrarn nikakor ne bi smeli umeščati v bližino naselij, še 
zlasti ne na silo in proti volji prebivalcev, temveč bi jih smeli graditi daleč stran od naselij, kjer 
ne bi motile prebivalcev, kjer so vetrovne razmere ugodne, kjer »borovci postrani rastejo«. 
 
Kot elektro-akustik (diploma FE, 1971, dr. Bogomir Magajna) sem članom CI Parg-Dragarska 
dolina nekajkrat izrazil pripravljenost za izvedbo računalniških meritev in analiz 
nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka vetrnih elektrarn v frekvenčnem področju od 2 Hz do 
20 kHz, vključno s pripravo kratkega zapisa, ali poročila. 
 
Pričujoče poročilo opisuje podrobnosti meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne, kot so bile 
opravljene 29.11.2018 pri Dolenji vasi v bližini Razdrtega pod Nanosom. Meritve so bile 
opravljene na več lokacijah, ob vetrni elektrarni in v njeni okolici, v Dolenji vasi 34, pri 
Senadolah, Zajčici in v Vrtači. Meritve in analize hrupa so bile opravljene tudi v bližini 
kamnoloma pri Lažah. 
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Meritve in analize hrupa so bile pripravljene in izvedene z namenom pridobiti merilne 
podatke o nivojih in strukturi hrupa, nikakor pa ne z namenom pridobivati kakšne koli dokaze 
o vplivih/vzročni povezanosti hrupa vetrne elektrarne na zdravje ljudi (krivulja dražljaj - 
učinek), zato tovrstnih dokazov v tem poročilu ni.  
 
Poročilo je primerljivo z znanimi objavljenimi študijami, tako v pogledu pristopov, kot tudi v 
uporabljene merilne opreme, prav tako pa tudi v pogledu ključnih ugotovitev in izmerjenih 
vrednosti.  
 
Ker so bile meritve opravljene v pogojih močnega vetra, znane kraške burje, bi bilo vsekakor 
priporočljivo meritve ponoviti še ob kakšni drugi, bolj ugodni priložnosti; upravičeno je 
namreč mogoče domnevati, da bi še bolj relevantne rezultate dobili, ko bi meritve ponovili v 
drugačnih pogojih, npr. ob zmernejšem vetru, v zavetrju, oz. brezvetrju, v dolini pod 
elektrarno, ter jih obenem opravili tudi v zaprtih prostorih, v dnevnem in v nočnem času. 
 
 

Mitja Borko 
 
 
V Ljubljani, 15.12.2018 
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2 Na kratko o nizkofrekvenčnem hrupu in infrazvoku 
 

Nizkofrekvenčni zvok je longitudinalno valovanje zraka v frekvenčnem področju od 20 Hz 
do 125 Hz, oz. z valovno dolžino od 17m, do 2,7m, ki se v zraku razširja s hitrostjo 340 m/s.  
 
Infrazvok je longitudinalno valovanje s frekvencami od 2 Hz do 20 Hz, ki ga človek sicer ne 
more slišati, telo pa ga lahko občuti in zazna kot vibracijo. Valovna dolžina infrazvoka znaša 
17 m pri 20 Hz, oz. 170 m pri 2 Hz. 
 
Razširjanje zvoka v zraku. Zvok se v zraku razširja s hitrostjo okrog 340 m/s, odvisno od 
temperature. Prikaz zniževanje nivoja hrupa točkastih in linijskih virov v odvisnosti od 
razdalje je priročen pripomoček za ocenitev nivoja hrupa v dani točki. Razvidno je, da nivo 
zvoka upade za 6 dB pri vsaki podvojitvi razdalje. 
 

 

Slika 1: Prikaz zniževanje nivoja hrupa točkastih in linijskih virov v odvisnosti od razdalje 
J. R. Hassal, K. Zaveri: Acoustic noise measurements, Brüel & Kjaer, 1979 [1] 



MBSQ - ELEKTROAKUSTIČNI LABORATORIJ MITJA BORKO 

7 

Nizkofrekvenčni zvok in infrazvok se v zraku malo absorbirata, zato se lahko prenašata na 
velike razdalje, tudi do več sto kilometrov. Te zvoke zaznavajo različne vodne živali in ptice in 
se lahko tako npr. umaknejo pred nevihto. Valovanje s frekvenco pod 20 Hz nastaja ob 
nevihtah, pri potresih, plazovih, eksplozijah, delovanju težkih strojev itd., ter se učinkovito 
prenaša tako po zraku, kot po vodi in trdni podlagi. Valovanja tal v frekvenčnem področju 
rangu od 0,001 Hz do 20 Hz spremljajo seizmologi pri preučevanju potresov. 

2.1 Značilni nivoji pomembnejših virov hrupa 

Spodnja slika prikazuje krivulje enake glasnosti, ter značilne nivoje hrupa vsem dobro znanih 
zvočnih virov, od najtišjih na pragu slišnosti, do najglasnejših na pragu bolečine. Infrazvok se 
nahaja v področju pod 20 Hz, zato infrazvoka ne slišimo, z ušesom ga ne moremo zaznati, tudi 
če je njegov nivo zvočnega tlaka (SPL) zelo visok. Nivo 120 dB(A) je poznan kot prag bolečine, 
višji nivoji zvoka pa lahko slušni organ tudi trajno poškodujejo. Čeprav neslišen, lahko pri 
nivojih od 120 dB do 140 dB tudi infrazvok, podobno kot slišni hrup, poškoduje slušni organ. 
 

 

Slika 2: Krivulje enake glasnosti in značilni nivoji hrupa znanih zvočnih virov 
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2.2 Standardizirani filtri za meritve hrupa in infrazvoka 

Meritve hrupa se izvajajo z uporabo standardiziranega filtra »A« (Slika 3), ki v merilnem 
rezultatu ustrezno kompenzira ustreza fiziološki občutljivosti človeškega ušesa (Slika 4). 

 

Slika 3: Standardizirane krivulje filtrov v merilnikih zvočnega tlaka. 

 

Slika 4: Fiziološke krivulje enake glasnosti (ref.: Fletcher-Munson) 
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Slika 3 prikazuje standardizirane frekvenčne karakteristike filtrov, ki se uporabljajo v 
merilnikih zvočnega tlaka (SPL – Sound Presure Level). Medtem, ko so merilniki in v njih 
vgrajeni mikrofoni frekvenčno linearni, pa karakteristike filtrov linearne odčitke izmerjenega 
nivoja zvoka »obtežijo« tako, da sicer linearni odčitek nivoja zvoka kar najbolj ustreza 
občutljivosti človeškega ušesa, ki ta zvok zaznava kot hrup. Pri meritvah hrupa se praviloma 
uporablja filter A, ki npr. pri frekvenci 1000 Hz in pri nivoju zvočnega tlaka 100 dB kaže nivo 
100 dB(A), medtem ko se pri frekvenci 20 Hz in pri istem nivoju zvočnega tlaka 100 dB, 
odčitek odrazi le kot hrup 49 dB(A). 
 
Slika 4 prikazuje fiziološke krivulje enake glasnosti (ref.: Fletcher-Munson). Človeško uho 
sliši frekvence od 20 Hz do 15 kHz, oz. 20 kHz. Uho je najbolj občutljivo pri frekvencah okrog 
3 kHz, kot enako glasne dojema frekvence med 100 Hz in 7 kHz, pri frekvencah pod 100 Hz in 
nad 10 kHz pa se občutljivost ušesa znižuje tako, da so pri 20 Hz potrebni nivoji najmanj 
75 dB, da bi uho to frekvenco sploh zaznalo. 
 
Meritve infrazvoka se izvajajo z uporabo filtrov INFRA, G1 in G2. Na sliki 3 so prikazane 
standardizirane frekvenčne karakteristike infrazvočnih filtrov. Standardizirane frekvenčne 
karakteristike infrazvočnih filtrov so »Infra«, ki je linearna med 2 Hz in 20 Hz, ter posebni 
krivulji »G1« in »G2«. Pri nivoju infrazvočnega tlaka 100 dB, je odčitek 100 dB(Infra), in ne 40 
dB(A), ali 30 db(A), kot pri merilniku hrupa. 

 

Slika 5: Standardizirane frekvenčne karakteristike infrazvočnih in ultrazvočnih filtrov 
 
Slika 5 prikazuje standardizirane frekvenčne karakteristike filtrov za meritve infrazvoka 
(INFRA) in ultrazvoka (ULTRA). Electronic Instruments, Brüel & Kjaer, 1989 [2] 
 
Opomba št. 1 (M.B.): Če bi hoteli z merilnikom zvočnega tlaka meriti neslišni infrazvok z 
filtrom A, kar se v merilni praksi pri meritvah nizkofrekvenčnega zvoka praviloma dogaja, a je 
to povsem neustrezno, bi se pri frekvenci 10 Hz in pri nivoju zvočnega tlaka 100 dB, odčitek 
odrazil le kot »neslišni hrup« 30dB(A). Pri meritvah hrupa s prevladujočo vsebnostjo 
infrazvoka lahko odčitek 40 dB(A) med drugim pomeni tudi to, da je nivo infrazvoka dejansko 
ca. 110 dB. Zato se morajo pri meritvah infrazvoka uporabljati infrazvočni filtri (Slika 5). 
Morebitno sklicevanje na rezultate meritev v »dB(A)« je strokovno zavajajoče in neustrezno, 
saj fiziološki filter »A« po definiciji velja samo za področje slišnega zvoka, vključno z 
nizkofrekvenčnim. 
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Opomba št.2 (M.B): Zgornje navedbe potrjuje tudi strokovni članek: Salt AN, Hullar TE. 
Response of the ear to low frequency sounds, infrasound and wind turbines. Hear Res. 2010 [3], 
v katerem avtorja ugotavljata, da v hrupu vetrnih elektrarn infrazvočne komponente 
dominirajo nad nizkofrekvenčnimi. Opravljene meritve in analize, ter pridobljeni merilni 
rezultati so skladni z navedbami v omenjenem članku. 

3 Vplivi nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka 

V literaturi je mogoče najti potrditve, da nizkofrekvenčni hrup (20 Hz do 125 Hz) in neslišni 
infrazvok (2 Hz do 20 Hz) vplivata na počutje, povzročata glavobole, motnje spanja in težave s 
spanjem, omotico in slabosti, draženje, nelagodje, utrujenost, stres, nočne groze, učne težave 
pri otrokih, zvonjenje v ušesih (tinitus), težave z razpoloženjem (razdražljivost, tesnoba), 
koncentracije in težave pomnjenja, probleme z ravnotežjem, idr. Pri nekaterih posameznikih 
se poleg vznemirjenosti pojavi tudi občutek izoliranosti, oziroma osamljenosti, predvsem ko 
zvoka druge osebe v družini, ali okolju ne zaznavajo.  
 
Obstajajo deljena strokovna mnenja o tem, ali je pri vetrnih elektrarnah količina infrazvoka 
večja od tiste, ki jo oddajajo dizelski motorji, in drugi zvočni viri v bivalnem okolju. Simptomi, 
ki se omenjajo predvsem kot posledica izpostavljenosti nizkofrekvenčnemu hrupu vetrnih 
turbin so: šumenje in bolečine v ušesih, vrtoglavica, glavobol, vznemirjenost, razdražljivost, 
jeza, utrujenost, izguba motivacije, težave s spominom in koncentracijo ter motnje spanja.  
 
Nekateri raziskovalci menijo, da so ti simptomi predvsem posledica stresa zaradi 
izpostavljenosti nesprejemljivemu viru hrupa. Nove študije kažejo, da imata infrazvok in 
nizkofrekvenčni hrup fiziološke učinke na slušni organ.  Epidemiološke študije jasno kažejo, 
da vznemirjenost in motnje spanja povzroča hrup. Je pa res, da na odziv vplivajo tudi 
neakustični faktorji, kot je vizualna slika, odnos do vira hrupa, ipd.  
 
Smernice za hrup v nočnem času omenjajo rezultate študij na miših in podganah, kjer so 
opazili učinke nizkofrekvenčnega hrupa na imunski sistem in na razvoj zarodka, vendar o 
podobnih učinkih pri ljudeh ni na voljo dokazov. 
 
Človeško uho infrazvoka ne zazna, oz. ga ne sliši, tudi če je njegov nivo na pragu bolečine nad 
120 dB, seveda pa ga v različnih, prej opisanih oblikah, občuti celo telo, še zlasti najbolj 
občutljivi deli telesa, kot so notranji organ, jetra, pljuča, srce, možgani, idr.  
 
Kljub neslišnosti infrazvok vpliva na počutje. Počasna mehanska nihanja, ki jih infrazvok 
vsiljuje telesu, občutimo predvsem v želodcu in prsnem košu; če pa je infrazvok premočan, 
lahko povzroči glavobol, ob nižjih jakostih pa občutek nelagodja, tudi strahu, in »mravljince« 
po telesu. 
 
Eden od razlogov za slabo počutje leži v dejstvu, da je lastna frekvenca notranjih organov 
(pljuča, ledvice, jetra, idr.) okrog 6 Hz do 8Hz, kar pomeni, da se ob vzbujanju z infrazvokom, 
notranji organi hitro zatresejo v lastni frekvenci; primer uporabe infrazvoka so tudi biblijske 
»Jerihonske trombe«. Na področju raziskav o vplivih infrazvoka na počutje in zdravje ljudi bo 
potrebno še veliko dela. 
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Čeprav je dokazov o vplivih nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka na počutje ljudi dovolj, so 
mnenja o škodljivih učinkih hrupa vetrnih elektrarn deljena.  
 
Knopper LD in Ollson CA. Health effects and wind turbines, Environmental Health 2011 [4] 
ugotavljata, da hrup vetrnih elektrarn nekatere ljudi moti, drugih pa ne. Hrup vetrnih turbin 
nekatere moti in ga povezujejo z vplivom na zdravje (npr. motnjo spanja), še posebej pri 
nivojih višjih od 40 dB(A); zdi pa se, da je motnja bolj povezana z vizualnimi značilnostmi, kot 
s samim hrupom. Z drugimi besedami, gre za spremembo v okolju, ki je povezana s 
prijavljenimi vplivi na zdravje, in ne samo z vetrno turbino, hrupom, ali infrazvokom. Ne glede 
na pravi vzrok lahko pričakujemo določeno stopnjo motenj v populaciji (tako kot pri številnih 
projektih, ki spreminjajo lokalno okolje). 
 
M. A. Pereira in C. Branco sta leta 2007 v sporočilu za javnost objavila domnevo o škodljivih 
vplivih nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka vetrnih elektrarn na zdravje. Njune raziskave 
naj bi pokazale, da je življenje v bližini vetrnih elektrarn prebivalcem v bližnjih domovih 
prineslo razvoj vibro-akustičnih bolezni (VAD). Nekateri strokovnjaki ob tem izražajo 
pomisleke ob podatkih, da je bila raziskava predstavljena le na konferenci, da ni bila 
objavljena v strokovni reviji, da ni bila podvržena temeljitemu znanstvenemu pregledu, da ne 
vsebuje meritev hrupa, da so bile izmerjene le razdalje do najbližjih vetrnih elektrarn, da 
manjka ustrezen statistični prikaz vplivov na zdravje, da avtorja morda nista dovolj 
objektivna in nepristranska, ipd. Zato naj bi bilo glede na omejeno razpoložljivost podatkov 
težko oceniti, ali so predložene informacije dovolj zanesljive in znanstveno relevantne.  
 
Dr. Mariana Alves Pereira je25.5.2018 svoje izsledke predstavila tudi v Ljubljani, ko je 
predavala o »Vplivih nizkofrekvenčnega hrupa na zdravje in počutje ljudi« 
(https://www.youtube.com/watch?v=sa2_dqLDmGk   slovenska verzija); govorila je o vplivih 
nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, o vibroakustičnih boleznih (VAD - Vibroacoustic 
Disease), ter o problemih, ki jih hrup vetrnih elektrarn povzroča prebivalcem, da zapuščajo 
hiše v bližini vetrnih elektrarn, in se selijo drugam [6]. 
 
Za ocenjevanje vplivov vetrnih turbin na počutje in zdravje, ter za ocenjevanje drugih 
sprememb v okolju, bi bilo treba zagotoviti nadaljnje raziskave. 
 
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozarja, da velik delež nizkofrekvenčnih 
komponent v hrupu predstavlja povečano tveganje za zdravje in počutje ljudi, zato je pri 
ocenjevanju okoljskega hrupa potrebno posebno pozornost nameniti virom hrupa s 
komponentami nizkofrekvenčnega zvoka. Motnje zaradi nizkofrekvenčnega hrupa se lahko 
pojavljajo že pri nivojih nižjih od 30 dB(A). Ob kakršnikoli nejasnosti naj se v vsaki 
posamičnih situaciji uporablja previdnostno načelo 
 
Korak naprej pomeni letošnja objava novih smernic Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 
2018), ki priporočajo, da naj bi bila povprečna, dnevna, večerna in nočna izpostavljenost 
hrupu vetrnih elektrarn Lden < 45 dB (A), upoštevaje ISO 1996-1:2016. Dokazi za 
zdravstvena tveganja pri 45 dB Lden so ocenjeni kot zelo šibki. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sa2_dqLDmGk
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4 Meritve in analize hrupa vetrne elektrarne 

V nadaljevanju so navedeni rezultati meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne pri Dolenji 
vasi, v bližini Razdrtega pod Nanosom. Meritve so bile opravljene na več lokacijah, tik ob 
vetrni elektrarni pri Dolenji vasi in njeni okolici, v Dolenji vasi 34, pri Senadolah, Zajčici in v 
Vrtači. Meritve in analize hrupa so bile opravljene tudi v bližini kamnoloma pri vasi Laže. 
 
Vse fotografije, vsi zapisi meritev in analiz hrupa so zabeleženi, ter shranjeni. Vzporedno z 
meritvami ob vetrni elektrarni je bil narejen tudi digitalni zvočni zapis (ca. 140 s), ki omogoča 
možnost naknadne in bolj poglobljene analize, ter naknadno in še bolj natančno razločevanje 
med hrupom vetra, in hrupom delovanja vetrne elektrarne. 
 

4.1 Merilna oprema 

 Precizijski SPL merilnik:   Brüel & Kjær Type 2203, Serial 487276 

 Kondenzatorski (merilni) mikrofon: Brüel & Kjær Type 4165, Serial 709110 

 Pistonfon–kalibrator (124 dB):  Brüel & Kjær Type 4220, Serial 756974 

 Digitalni snemalnik:   ZOOM H4n, Serial 00008996 

 Kondenzatorski mikrofon:  Behringer ECM 8000, D1504093118 

 USB 2.0 mikrofonski vmesnik:  Behringer UMC204HD, S170202630BK0 

 Prenosni računalnik:   Apple MacBook Air 

 Prenosni računalnik:   Dell Inspiron N7010 

 Programska oprema:   REW V 5.18 

 

4.2 Merilni pogoji 

Meritve so bile opravljene pri naslednjih pogojih 
 
 Datum     29. november 2018, od 10h do 13h 

 Lokacija:      Dolenja vas 

 Merilna razdalja:    100m do 1300 m 

 Veter (burja, SV):    65km/h (18m/s) 

 Temperatura:    - 3' C  
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4.3 Merilni pogreški (ocena) 

 

Na slikah 6, 7, in 8 so podani tovarniški podatki za uporabljene merilne mikrofone. Merilni 
pogreški zaradi nelinearnosti mikrofonov in postopka kalibracije so naslednji: 

 

 Pogrešek meritve hrupa (20 Hz do 20 kHz):  < +/ - 1 dB 

 Pogrešek analiz infrazvoka (2 Hz do 20 Hz):  <       - 5 dB (ocena) 

 Pogrešek kalibracije:     < +/ - 0,2 dB 

 Pogrešek sledljivosti kalibracije:   < +/-  1 dB 

 

 

 

Slika 6: Kalibracijski list in frekvenčna karakteristika mikrofona Brüel & Kjær Type 4165 
 

 

Slika 7: Nazivni frekvenčni odziv mikrofona Behringer ECM 8000 
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Slika 8: Nazivni frekvenčni odziv mikrofonov v snemalniku ZOOM H4n 
 

   

Slika 9: Kalibracija meritev in analiz hrupa (124 dB) 
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4.4 Rezultati meritev hrupa  

Rezultati meritev hrupa so bili opravljeni na različnih lokacijah okoli vetrne elektrarne. Ob 
vsakem rezultatu je označena tudi približna oddaljenost od vetrne elektrarne:  

 

Lokacija  Oddaljenost od VE  Hrup VE (ocena)*  Meritev* 

Dolenja vas      50 m   < 55 dB(A)   64,7 dB(A) 

1) Senadole    300 m   < 40 dB(A)   49,4 dB(A) 

2) Dolenja vas 34   830 m   < 35 dB(A)   58,1 dB(A) 

3) Zajčica  1400m   < 35 dB(A)   66,1 dB(A) 

4) Vrtača    500 m   < 40 dB(A)   49,6 dB(A) 

5) Kamnolom   300 m   < 55 dB(A)   69,8 dB(A) 
 
Čeprav ni dvoma o merilni točnosti izmerjenih ravni hrupa je očitno, da so bili rezultati močno 
odvisni od okoliškega vetra. Burja je bila zelo močna, hrup vetra je ob sunkih znašal od 
57 db(A)* do 82 dB(A)*, hrup in piš burje sta prevladovala nad hrupom vetrne elektrarne, ga 
prekrivala, ter seveda pomembno vplivala na vrednosti pridobljenih merilnih rezultatov. 
 
Frekvence infrazvočnega spektra (2Hz do 20Hz), ki so bile še zlasti izrazite med močnimi 
sunki vetra, so prevladovale nad nizkofrekvenčnim spektrom (20Hz do 200Hz), preostali del 
spektra od 200Hz do 20kHz pa je bil znatno nižji, kar pa nikakor nujno ne pomeni, da 
posamične frekvence v njem ne bi mogle biti moteče. 
 
Če bi želeli kolikor toliko verodostojno oceniti hrup vetrne elektrarne same, bi morali hrup 
vetra »izločiti«, kar se zdi matematično enostavno, vendar »izločanje« spektralnih komponent 
nikakor ni enostavna naloga. Vsekakor velja, da so ravni hrupa vetrnih elektrarn znatno nižje 
od izmerjenih vrednosti. 
 
Z naknadnim opazovanjem posnetih spektrov, ter vzporednim poslušanjem posnetega zvoka 
je bilo mogoče še bolj zanesljivo ugotoviti, katere hitro se spreminjajoče (impulzivne, udarne) 
infrazvočne in nizkofrekvenčne komponente so posledica vetra, in katere bolj stabilne 
(ponavljajoče se) komponente spektra v področju od 2Hz do 200Hz je mogoče pripisati hrupu 
vetrne elektrarne. Obenem je bilo mogoče s pozornim opazovanjem dovolj zanesljivo oceniti, 
da je hrup vetrne elektrarne od 10 dB(A) do 15 dB(A) nižji od nivoja okoliškega vetra. 
 
Hkrati z ustreznim tolmačenjem izmerjenih vrednosti je na mestu razmislek, da bi veljalo 
meritve ponoviti v ugodnejših pogojih, v zavetrju, oz. brezvetrju, ko hitrost vetra ne bi 
presegla 5m/s, ter opravili meritve tudi v zaprtih prostorih, v dnevnem in v nočnem času. 
 
Na podlagi pridobljenih izkušenj bi veljalo v bodoče dodatno izboljšati tudi nekatere tehnične 
parametre meritev, kot npr.: izboljšanje linearnosti in zmanjšanje merilnega pogreška pri 
infrazvočnih frekvencah (precizijski SPL merilnik, merilni mikrofon), sprotno merjenje 
hitrosti vetra (anemometer), tonsko beleženje hrupa (digitalni snemalnik), ipd. 
 
 



MBSQ - ELEKTROAKUSTIČNI LABORATORIJ MITJA BORKO 

16 

4.5 Rezultati analiz hrupa 

4.5.1 Dolenja vas (50 m)      64,7 dB(A) 

 

Opomba: Ob sunkih burje je nivo hrupa nihal od 57 db(A)* do 82 dB(A)*. Ocenjujem, da je 
bnil hrup vetrne elektrarne pod 55 dB(A). V spektru dominirajo infrazvočne frekvence z 
vrednostmi < 70 dB, nizkofrekvenčni hrup pa je dobro slišen v področju od 20Hz do 300 Hz. 
 

 Slika 10: Ob vetrni elektrarni v Dolenji vasi. 
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4.5.2 Senadole (300 m)       49,4 dB(A)  

 

Opomba: Nekoliko bolj zatišna lega. Šumenje vetra v smrekovem gozdu (za hrbtom) povsem 
prekrije hrup vetrne elektrarne, čigar ocenjena vrednost je pod 40 dB(A). 
 

 Slika 11: Pogled iz Senadol. 
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4.5.3 Dolenja vas 34 (830m)      58,1 dB(A) 

 

Opomba: Burja povsem preglasi hrup vetrne elektrarne, čigar ocenjena vrednost je pod 
35 dB(A). Meritve bi veljalo ponoviti drugi priložnosti, ko je hrup vetrne elektrarne bolj 
izrazit, ko ob hiši ni izrazitega vetra, v dnevnem in v nočnem času, obenem pa tudi v bivalnih 
prostorih stanovanjske hiše. 
 

 Slika 12: Pred stanovanjsko hišo v Dolenji vasi 34. 
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4.5.4 Zajčica (1400m)       66,1 dB(A) 

 

Opomba: Spekter je bil očitno posnet v trenutku povišanih sunkov burje, ki je povsem 
preglasila hrup vetrne elektrarne (ter celo prevrnila merilnik na tripodnem stojalu). Ocenjena 
vrednost hrupa vetrne elektrarne je pod 35 dB(A). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MBSQ - ELEKTROAKUSTIČNI LABORATORIJ MITJA BORKO 

20 

4.5.5 Vrtača (500 m)       49,6 dB(A) 

 

Opomba: Vrtača pri Dolenji vasi je v nekoliko manj izpostavljeni in bolj zatišni legi. Hrup 
vetrne elektrarne ni bil slišen, ocenjena vrednost je pod 40 dB(A). 
 

 Slika 14: Vrtača pri Dolenji vasi. 
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4.5.6 Kamnolom  (300 m)      69,8 dB(A) 

 

Opomba: V spektru med 300Hz in 5 kHz razločno izstopa hrup delovnih strojev. Ocenjena 
vrednost je < 55 dB(A). 
 

 Slika 15: Kamnolom. 
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5 Naknadna razmišljanja 

5.1 Meritve in analize hrupa vetrne elektrarne - prve izkušnje 

Opravljene meritve in analize so bile očitno zgolj prvi poskus pridobiti konkretne podatke o 
hrupu vetrne elektrarne. Vrsta utemeljenih razlogov obstaja za ponovitev meritev v 
ugodnejših pogojih, zlasti pri bistveno nižjih hitrostih vetra, ko je hrup vetrne elektrarne bolj 
izrazit, in ko v bivalnem okolju ob hiši ni premočnega vetra. Meritve bi bilo treba opraviti v 
dnevnem in v nočnem času, obenem pa tudi v bivalnih prostorih stanovanjskih hiš. 

5.2 Primerljivost opravljenih meritev, ter skladnost strokovnih mnenj 

Meritve in analize hrupa vetrnih elektrarn so bile v vseh tehničnih podrobnostih opravljene s 
kalibrirano merilno opremo, ter na način, kot je razviden tudi iz objavljenih strokovnih 
člankov, zato ne gre dvomiti o primerljivosti in sledljivosti izmerjenih rezultatov. Značilnosti 
izmerjenega hrupa so povsem skladne z podatki iz primerljivih študij, vsaj kar zadeva 
vprašanja metodologije merjenja, merilnih protokolov, merilnih pogojev in kalibracijskih 
postopkov. Do neke mere odprto ostaja vprašanje postopka analiz hrupa, oz. kako v spektru 
celotnega izmerjenega hrupa ustrezno izločiti in oceniti hrup vetrne elektrarne same, od 
hrupa okoliškega vetra. Matematično gledano je to sicer povsem enostavna operacija, v 
primeru spektralne analiza pa to nikakor ni enostavno. Opravljene meritve in analize 
vsekakor potrjujejo, da v hrupu vetrnih elektrarn infrazvočne komponente dominirajo nad 
nizkofrekvenčnimi, kar ugotavljata tudi Salt in Hullar v članku: Response of the ear to low 
frequency sounds, infrasound and wind turbines, 2010 [3] Prikazovanje natančnega 
frekvenčnega spektra zvoka, ki ga povzročajo vetrne elektrarne, povzroča številne tehnične 
težave. Eden glavnih dejavnikov, ki otežujejo razumevanje učinkov hrupa vetrne turbine na 
uho, je razširjena uporaba A-filtra pri beleženju ravni hrupa. A-filter oblikuje izmerjeni 
spekter glede na občutljivost človeškega sluha, kar seveda, da A-filter precej podcenjuje 
verjeten vpliv nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka. In vendar se enostavne meritve hrupa z 
A-filtrom praktično izvajajo tudi zato, ker je merjenje celotnega frekvenčnega spektra hrupa 
vetrne elektrarne tehnično dokaj zahtevno, pogosto pa tudi ni na voljo primerne merilne 
opreme. Najpogostejši pristopi hrupa ravni hrupa (običajni merilniki ravni zvoka, video 
kamere, naprave, ki uporabljajo premične mikrofone itd.), so navadno neobčutljivi na 
nizkofrekvenčne in infrazvočne komponente. Z uporabo ustreznih instrumentov je Van den 
Berg (2006) pokazal, da v hrupu vetrne elektrarne prevladujejo infrazvočne komponente z 
vrednostjo 90 dB pri frekvenci1Hz. Sugimoto s sodelavci (2008) je poročal o prevladujočem 
spektralnem vrhu pri 2 Hz z občasnimi vrednostmi do 100 dB. Jung in Cheung (2008) sta 
poročala o nivoju 97 dB pri 1 Hz. Pri večini študij o vetrnih elektrarnah se ta visoki nivo 
nizkofrekvenčnega hrupa ne upošteva, saj infrazvok sploh ni izmerjen. V tem okviru tudi sam 
izpostavljam, ter do neke mere problematiziram vprašanje o primernost meritev hrupa zgolj z 
uporabo “A” filtra. Spektralna analiza namreč vsekakor pove dosti več o strukturi hrupa, kot 
zgolj merilni rezultat izražen v dB(A), podobno kot slika pove veliko več, kot besedilo, ki je le 
črka na papirju. Na podlagi vseh teh dejavnikov je mogoče sklepati, da je lahko akustični opis 
vetrne elektrarne s pomočjo Ldan ali Lnoč neustrezna opredelitev hrupa vetrnih elektrarn, ki 
dejansko omejuje možnost opazovanja povezav med hrupom vetrnih elektrarn in 
zdravstvenimi rezultati. Potrebno je nadaljnje delo, da bi lahko bolj celovito ocenili posledice 
izpostavljenosti hrupu in infrazvoku vetrnih elektrarn na počutje in zdravje prebivalcev 
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5.3 Vpliv vetra – potreba po ponovitvi meritev pri nižjih hitrostih vetra 

Brez dvoma je bil največja ovira opravljenim meritvam prav veter (burja), ki je na dan meritev 
pihal s hitrostjo 18m/s, oz. 65km/h. To je npr. več kot 400% hitrosti vetra, kot jo je zabeležil 
O'Neal s sodelavci [5], ki je med meritvami izmeril hitrosti med 3,2 in 4,1 m/s, oz. 12km/h in 
15km/h. Ob močnih sunkih burje je nivo hrupa v bližini vetrne elektrarne nihal od 57 db(A) 
do 82 dB(A). Ugotovitve vzpodbujajo k razmisleku, da bi veljalo meritve ponoviti v ugodnejših 
pogojih, oz. pri precej nižjih hitrostih vetra. 

5.4 Izmerjeni rezultati, ter ocenjene vrednosti nivojev hrupa 

Prav zaradi vpliva vetra, je bilo ugotavljanje vrednosti hrupa vetrne elektrarne prepuščeno 
oceni. Ne glede na to, da je lahko pogrešek ocene zlasti na infrazvočnem področju tudi več kot 
5 db(A), pa ni prav nobenega dvoma, da je hrup vetrne elektrarne od 10dB(A) do 15 dB(A) 
nižji od izmerjenih vrednosti. Z veliko gotovostjo je mogoče predvideti, da bi bil hrup vetrnih 
elektrarn v ugodnejših pogojih bližji navedenim ocenjenim vrednostim, kot tokrat izmerjenim 
vrednostim. 

5.5 Smernice Svetovne zdravstvene organizacije 2018 

Smernice Svetovne zdravstvene organizacije 2018 priporočajo, da naj bi bila povprečna, 
dnevna, večerna in nočna izpostavljenost hrupu vetrnih elektrarn Lden < 45 dB (A), 
upoštevaje ISO 1996-1:2016. Dokazi za zdravstvena tveganja pri 45 dB Lden so ocenjeni kot 
zelo šibki. Da bi zmanjšali vplive na zdravje, smernice pogojno priporočajo oblikovalcem 
politik izvajanje ustreznih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva hrupu vetrnih 
elektrarn. Vetrne turbine lahko ustvarjajo tudi infrazvok, vendar je na voljo le nekaj študij, ki 
obravnavajo učinke infrazvoka vetrnih elektrarn na zdravje; ni znano, ali je infrazvok vetrnih 
elektrarn slišen tudi v zaprtih prostorih, zlasti pri zaprtih oknih. Hrup, ki ga oddajajo vetrne 
elektrarne ima druge značilnosti, vključno s ponavljajočo se naravo zvoka rotirajočih rezil. 
Standardne metode merjenja zvoka, ki najpogosteje vključujejo A-filter, pa morda ne zajemajo 
nizkofrekvenčne zvočne in amplitudne modulacije značilne za vetrne elektrarne (Svet 
kanadskih akademij, 2015). 

5.6 Hrup vetrnih elektrarn kot motnja 

Ob opravljenih meritvah ocenjujem, da lahko hrup vetrnih elektrarn nekatere ljudi vsekakor 
moti, drugih pa morda ne tako zelo, kot ugotavljata tudi Knopper LD in Ollson CA v poročilu 
Health effects and wind turbines, Environmental Health 2011 [3]. Hrup vetrnih turbin nekatere 
ljudi moti, in ga povezujejo z vplivom na zdravje (npr. motnjo spanja), še posebej pri nivojih 
zvočnega tlaka, večjih od 40 dB(A), zdi pa se, da je motnja bolj verjetno povezana z vizualnimi 
značilnostmi, kot s samim hrupom. Z drugimi besedami, gre za spremembo v okolju, ki je 
povezana s prijavljenimi vplivi na zdravje, in ne neposredno z vetrno elektrarno, hrupom in 
infrazvokom. Ne glede na pravi vzrok je mogoče pričakovati določen % motenj pri okoliških 
prebivalcih, podobno kot pri številnih drugih projektih, ki posegajo v lokalno okolje, in ga 
spreminjajo. Ocenjujem tudi, da je večina dobrih praks pri priporočanju oz. določanju mejnih 
vrednosti, in varne razdalje primerna. Za ocenjevanje vplivov in učinkov vetrnih turbin in 
drugih sprememb v okolju na čustveno in fizično zdravje prebivalcev, na podlagi opravljenih 
meritev in analiz hrupa in po razgovoru z domačini, nikakor ni bi mogel soditi, kar pa tudi ni 
bil namen meritev, za to področje so pristojne vladne ustanove. 
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5.7 Zvočni zapis 

Vzporedno z meritvami in analizami je bil na lokaciji ob vetrni elektrarni posnet tudi digitalni 
zvočni zapis (ca. 140 s), ki omogoča naknadno poslušanje, dodatne analize, ter podrobnejše 
razločevanje med hrupom vetra, in hrupom delovanja vetrne elektrarne. V spektru hrupa 
vetrne elektrarne dominirajo infrazvočne frekvence z vrednostmi < 70 dB nad 
nizkofrekvenčnimi, nizkofrekvenčni hrup pa je dobro slišen v področju od 20Hz do 200 Hz. Če 
bi želeli kolikor toliko verodostojno oceniti hrup vetrne elektrarne bi morali hrup vetra 
»izločiti«, kar se zdi matematično enostavno, vendar »izločanje« spektralnih komponent 
nikakor ni enostavna naloga. Pomembno je ugotoviti, da je uho v določenem pogledu 
zmogljivejši razločevalec zvoka, kot spektralni analizator, saj zmore uho tudi v hrupnem 
okolju jasno razločiti, prepoznati in razumeti besede, ki so bistveno tišje od prevladujočega 
hrupa, spektralni analizator pa tega seveda ne zmore. Z opazovanjem posnetih spektrov, in 
vzporednim poslušanjem posnetega zvočnega zapisa je mogoče z gotovostjo oceniti, da je 
hrup vetrne elektrarne od 10dB(A) do 15 dB(A) nižji od nivoja okoliškega vetra. 

5.8 Ugotovitev o varnih razdaljah 

O'Neal s soavtorji [5] je ugotovil, da sta bila na dveh razdaljah, 305m in 457m od najbližjih 
vetrnih elektrarn, izmerjeni nizkofrekvenčni hrup in infrazvok nižja od standardov in meril, 
kot so jih objavile agencije DEFRA (VB), ANSI (ZDA), in Ministrstvo za okolje (JPN). Podatki so 
bili zbrani na prostem in v zaprtih prostorih v času enega tedna v različnih pogojih delovanja. 
Rezultati njihovih študij so pokazali, da infrazvok in nizkofrekvenčni hrup vetrnih elektrarn, 
na razdaljah večjih od 305 metrov, ne povzročata škodljivih učinkov za javno zdravje. 

5.9 Mnenje o umeščanju vetrnih elektrarn v prostor v Sloveniji 

O vetrnih elektrarnah, ter o nizkofrekvenčnem hrupu in infrazvoku smo se 19.9.2018 
predstavniki CI Parg-Dragarska dolina, Diego Loredan, Tomaž Ogrin, Peter Kruljc, Marija 
Horvat in Mitja Borko, v Ljubljani pogovarjali na srečanju z energetikom Petrom Novakom. 
Brez dvoma sta nizkofrekvenčni hrup in infrazvok del širšega problema, ki nikakor ni omejen 
samo na vetrne elektrarne. Glede vetrnih elektrarn je bila ena od preprostih in jasnih, 
razumnih in razumljivih skupnih ugotovitev ta, da vetrnih elektrarn v Sloveniji nikakor ne bi 
smeli umeščati v bivalno okolje kjerkoli, npr. v neposredno bližino naselij, kar se je že zgodilo, 
še zlasti ne na silo in proti volji prebivalcev, kar se tudi dogaja, temveč bi jih smeli graditi 
izključno na primerni oddaljenosti od naselij, kjer so vetrovne razmere ugodne, oz. preprosto 
povedano tam, kjer »borovci postrani rastejo«. 

6 Izjava o avtorstvu 

Pričujoče poročilo je zaščiteno avtorsko delo. Avtor izjavljam, da so bile meritve in analize 
izvedene kar se da skrbno, strokovno korektno, objektivno, nepristransko, na tehniško 
primernem nivoju, s kalibrirano merilno opremo. Opravljene meritve in analize, vključno s 
pričujočim poročilom, so bile izvedene brezplačno, vsi stroški bremenijo avtorja poročila. 
MBSQ–elektroakustični laboratorij Mitja Borko je zasebna pobuda, ki v strokovnem, tehničnem 
pogledu in organizacijskem pogledu izpolnjuje potrebne pogoje za izvajanje meritev in analiz 
v audio in hi-fi tehniki, ter pri načrtovanju in izvedbi elektro-akustičnih projektov. 
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V primerih, ko se projekti izvajajo po naročilu, oz. na podlagi pogodb o avtorskem delu, 
v avtorjevem imenu izda račun Avtorska agencija za Slovenijo (AAS), Slovenska cesta 47, 
Ljubljana, Tel: 300-15-60, Faks: +386 1 231 02 40, Splet: www.aas.si, E-naslov: aas@aas.si. 

7 Zaključek 

Na podlagi opravljenih meritev in analiz hrupa vetrne elektrarne v Dolenji vasi je mogoče z 
gotovostjo potrditi, da na razdaljah večjih od 300 metrov, nobena od ocenjenih vrednosti 
hrupa ni presegala ravni, ki bi bila višja od vrednosti Lden < 45 dB(A), kot jo v svojih 
smernicah in priporočilih (2018) navaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). 
Najizrazitejše komponente hrupa vetrne elektrarne so se nahajale v infrazvočnem in 
nizkofrekvenčnem spektru od 2Hz do 200Hz. Frekvence infrazvočnega spektra (2Hz do 
20Hz), ki so bile še zlasti izrazite med močnimi sunki vetra, so prevladovale nad 
nizkofrekvenčnim spektrom (20Hz do 200Hz), preostali del spektra od 200Hz do 20kHz pa je 
bil znatno nižji, kar pa nikakor nujno ne pomeni, da posamične frekvence v njem ne bi mogle 
biti moteče. Najpomembnejša prepreka in motnja za izvedbo meritev je bil zelo močan veter, 
ki je ta dan pihal s hitrostjo 18m/s, oz. 65km/h, zato bi veljalo meritve ponoviti tudi pri 
hitrostih vetra pod 4 m/s, oz. 15km/h, kot so npr. navedene v sorodnih študijah. 
 

Conclusion. According to the measurements and analyzes of wind turbine noise near 
Dolenja vas, it is possible to confirm with a strong confidence that at distances greater than 
300 m, none of the estimated noise values exceeded levels higher than Lden <45 dB(A), as 
recommended by the World Health Organization (WHO) guidelines 2018. The most 
prominent noise components of the wind turbine were within the infrasound and low-
frequency spectrum from 2Hz to 200Hz. The frequencies within infrasound spectrum (2Hz to 
20Hz), which were particularly pronounced during strong wind gusts, dominated over the 
low-frequency spectrum (20Hz to 200Hz). While the components within the spectrum from 
200Hz to 20kHz were considerably lower, however it does not necessarily mean that some 
frequencies within it could not be annoying. The most important disturbance during 
measurements was a very strong wind that blew at a speed of 18 m/s, 65 km/h, so it would 
have been valid to repeat measurements at wind speed below 4 m/s; 15km/h, as it is stated 
in comparable studies. 
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