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1. UVOD 
 
V okolici prizorišča svetovnega pokala v biatlonu Pokljuka 2018 na Rudnem polju na 
Pokljuki smo izvedli meritve hrupa v okolju kot imisijski monitoring hrupa zaradi prireditve v 
skladu z določili 163. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj št. 4/16). Meritve hrupa so bile izvedene na in v okolici stadiona, in 
sicer pred eno od zvočnih naprav ter na dveh merilnih mestih v širši okolici stadiona, in sicer 
v smeri od stadiona proti Viševniku in od stadiona proti Mesnovca. Meritve hrupa so bile 
izvedene za potrebe naročnika zaradi ugotavljanja začasne obremenitve okolja s hrupom 
zaradi prireditve - svetovnega pokala v biatlonu Pokljuka 2018. 
 
Meritve hrupa smo opravili na osnovi naročila organizatorja prireditve Športnega društva 
Pokljuka. 
 
1.1. Izjava 
Meritve hrupa so izvedene skladno s pogoji obsega akreditacije pri Slovenski akreditaciji 
(SA), reg. št. LP-078. Rezultati, ki so v tem poročilu označeni z #, niso vključeni v obseg 
akreditacije pri Slovenski akreditaciji (SA). 
 
 
2. OPIS TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI VIROV HRUPA NA OBRAVNAVANEM 
OBMOČJU 
 
Prireditev BMW IBU svetovni pokal v biatlonu Pokljuka 2018 se je odvijala od 2.12. – 
9.12.2018 na Rudnem polju na Pokljuki. Pred in med prireditvijo je na prizorišču obratovalo 
šest zvočnih naprav, in sicer na vhodu na VIP območje ter na območju tribun. Postavljene s 
bile zvočne naprave naslednjih tipov: 
� D&B Max 15, 1200 W 
� Proel Wave 10 A 260 W. 
 
Zvočne naprave so bile postavljene cca. 4 m nad nivojem tal.  
 
Pred prireditvijo so bile zvočne naprave nastavljene na zmanjšano jakost, med samo 
prireditvijo, ki je trajala cca. 2 uri (2x po eno uro), pa so bile nastavljene na polno jakost.  
 
 
3. VRSTA, NAMEN IN KRAJ MERITEV 
 
Meritve hrupa v okolici obravnavanega objekta so bile opravljene z namenom preveritve 
zvočnih jakosti zvočnih naprav pred in med prireditvijo ter z namenom ugotovitve ravni 
hrupa v okolju. 
 
Merilna mesta smo izbrali v skladu s standardom SIST ISO 1996-2:2007.  
 
Meritve hrupa so potekale dne 9.12.2018 v dnevnem obdobju dneva od 11.31 do 13:35 ure. 
Mesta za merjenje hrupa v okolju smo izbrali v skladu z dokumentom Posredovanje določitve 
merilnih mest in mejnih vrednosti hrupa… (2) 1 m pred zvočnikom na enaki višini ter na 
merilnih mestih v smeri Viševnika in Mesnovca.  
 
Podatke o merilnih mestih navajamo v tabeli 1.  



Poročilo o meritvah hrupa v okolju 

 

 

Arh.št.: 186/1-2018    Datoteka: Meritve_hrupa_Biatlon_Pokljuka_2018    Stran od strani: 5 od 8 
Poročila brez pisnega dovoljenja izdelovalca ni dovoljeno fotokopirati, razen v celoti 

 

Tabela 1: Podatki o merilnih mestih za izvajanje meritev hrupa 
Merilno 
mesto 
MM 

Lokacija merilnih mest Višina vira 
hrupa 

(m)2 (hs) 

Višina 
merilnega 

mesta1 
(m) (hr) 

Oddaljenost 
merilnega 

mesta od vira 
hrupa 

(m) (D) 

Stanje tal 
na 

merilnem 
mestu 

Stanje tal med 
merilnim 
mestom in 

virom 

MM1 1 m pred zvočnikom na vhodu v 
VIP območje  

GKX: 417447, GKY: 133962 

4,0 m 4,0 m 1 m Asfalt, led Asfalt, led 

MM2 Pri vhodu v vodohran na Smučišču 
pod Viševnikom, 

GKX: 416833, GKY: 134696 

4,0 m 1,5 m 870 m Trava Trava s snegom, 
gozd 

MM3 Na jasi sredi gozda v smeri 
Mesnovca, 

GKX: 418024, GKY: 133798 

4,0 m 1,5 m 592 m Gozdna tla  Gozd 

Opombe: 1-višina merilnega mesta je višina izvajanja meritve glede na tla oziroma nivo urejenega terena, 2-višina vira glede na nivo  
 

 
4. OBRATOVALNO STANJE VIRA HRUPA V ČASU MERITEV 
Meritve ravni hrupa, ki ga povzročajo zvočne naprave, so tekom meritev hrupa pred 
prireditvijo na merilnem mestu MM1 potekale pri obratovanju zvočnih naprav pri zmanjšani 
jakosti, nato so meritve hrupa na merilnih mestih MM1, MM2 in MM3 potekale pri 
obratovanju zvočnih naprav pri polni jakosti.  
 
5. METODA MERJENJA IN MERILNA OPREMA 
 
5.1 Metoda merjenja 
Meritve hrupa so bile opravljene na mestih ocenjevanja hrupa skladno s standardom SIST 
ISO 1996-1:2006 in SIST ISO 1996-2:2007 ter v skladu z Navodilom za merjenje hrupa v 
okolju (interno navodilo št. 7). 
 
Merili smo ekvivalentno raven LA,eq, LAF1(F), LAF99(F) in Lim. Na vsakem merilnem mestu smo 
preverili nastanek impulznega (K1) in tonalnega hrupa (K2). Ravni hrupa smo merili v terčnih 
pasovih slišnega frekvenčnega spektra. Imisijo hrupa smo merili z nastavitvijo merilnega 
instrumenta na frekvenčni karakteristiki tip A, po časovnem uteženju Hitro/Fast. 
 
5.2 Merilna oprema 
Popis merilne opreme, ki smo jo uporabili pri izvedbi meritev, smo zbrali v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Podatki o uporabljeni merilni opremi 

Merilna oprema Proizvajalec Tip Serijska 
številka 

Datum kalibracije/ 
Veljavnost kalibracije 

Glavna merilna oprema 
Merilnik in analizator zvoka Bruel&Kjaer 2250  3023953 18.12.2017 do 18.12.2019 
Mikrofon Bruel&Kjaer 4189 3130620 18.12.2017 do 18.12.2019 
Referenčni kalibrator Bruel&Kjaer 4231 2376445 29.08.2018 do 29.08.2019 
Pomožna merilna oprema 

Analizator sobne klime  ALMEMO 2290-4 H02010141M 28.10.2016 do 28.10.2021 
Sonda za merjenje 
temperature zraka in 
relativne vlažnosti 

AHLBORN 
GmbH 

FH A646-1 02080790 27.03.2017 do 27.03.2022 

Sonda za merjenje hitrosti 
gibanja zraka 

AHLBORN 
GmbH 

FV A645-TH3 20013062 28.10.16 do 28.10.2021 

Pretvornik tlaka - barometer ALMEMO 2290-8 V5 02080790 23.01.2018 do 23.01.2023 

 
Merilnik hrupa tipa 2250 ustreza določilom tehničnih specifikacij IEC 60651 in IEC 60804, 
referenčni kalibrator pa IEC 60942. Opremljen je s standardnim filtrom tipa A in ima 
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dinamično območje počasi (slow), hitro (fast) in impulz (impulse). Merilnik hrupa B&K 2250 
ustreza zahtevam standarda SIST ISO 1996-2:2007.  
 
Merilnik hrupa smo pred in po meritvi kalibrirali z referenčnim kalibratorjem B&K tip 4231, 
in sicer v skladu z internim Navodilom o kalibraciji merilnika in analizatorja zvoka. 
Kalibracijske vrednosti smo zapisali na Zapisnik o meritvi hrupa v okolju. Kalibracijske 
vrednosti merilnika in analizatorja zvoka smo zbrali v tabeli 3. 
 
Tabela 3: Kalibracijske vrednosti merilnika in analizatorja zvoka 

Kalibracija z 
ref.kalibratorjem 
(kalibrator tip: 4231) 

Dne 09.09.2018 
dnevne meritve 
inicialna 
kalibracija 

razlika od zadnje 
kalibracije 

Odstopki pred meritvijo 0,68 dB 0,50 dB 
Odstopki po meritvi 0,31 dB -0,37 dB 

 
Nastavitev merilnika hrupa B&K 2250: 

Širokopasovno uteženo:   A, C 
Peak uteženje:    C 
Uteženje spektra:   A 
Pasovna širina:    1/3 oktave 
Nizke frekvence:   Normalno 
Spodnja f. za posebni Leq:  12,5 Hz 
Zgornja f. za posebni Leq:  20 kHz 

 
6. MERILNA NEGOTOVOST 
Merilno negotovost smo določili v skladu z internima navodiloma »Postopek za določanje 
merilne negotovosti« in »Navodilo za določanje merilne negotovosti«. Merilna negotovost, ki 
se podaja v pričujočem poročilu je izračunana pri faktorju pokritja 2 in pri stopnji zaupanja 95 
%. 
 
7. METEOROLOŠKE RAZMERE V ČASU MERITEV 
Meteorološke razmere na območju izvajanja meritev hrupa v času izvajanja meritev hrupa 
smo zbrali v tabeli 4. 
 
Tabela 4: Meteorološki pogoji v času izvajanja meritev hrupa  
Meteorološki pogoji  za: 9.12.2018 

10:00 
Zunanja temperatura zraka Tz  (0C) 

- 2,5 m nad tlemi -0,8 

Relativna vlažnost zraka  RV  (%) 76 
Hitrost gibanja zraka in smer  vz (m/s) 

- 2,5 m nad tlemi 
2,8 m/s (S-J) 

Zračni tlak  pz  (mbar) 854 
Vreme Delno oblačno 

 
 
8. NAVEDBA ČASA IN REZULTATOV MERITEV HRUPA 
 
Navedbo časa in rezultatov meritev hrupa na merilnih mestih smo zbrali v tabeli 5. 
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Tabela 5: Čas izvedbenih meritev hrupa ter rezultati izmerjenih ravni hrupa na posameznih merilnih 
mestih 

Merilno mesto  

Č
as

ov
no

 o
bd

ob
je

 
oc

en
je

va
nj

a 

U
ra

 m
er

it
ve

 h
ru

p
a 

Č
as

 tr
aj

an
ja

 m
er

it
ve

 
(m

in
) 

Oznaka 
datoteke 
meritve 

Izmerjene 
ravni hrupa 

  Popravki Ocenjena 
raven 

Lr (dBA) 
LA,eq 

(dBA) 
LAF1(F) 

(dBA) 
LAF99(F) 

(dBA) 

Im
pu

lz
  K

1 

T
on

  K
2 

 

Pred prireditvijo – meritve hrupa pri zmanjšani jakosti zvočnikov 

MM1_1_dan Dan 11:31 20 min Project001 82,6 88,6 59,4 0 0 82,6±2,4 

Med prireditvijo – meritve hrupa pri polni jakosti zvočnikov 

MM1_2_dan Dan 12:05 10 min Project002 89,0 99,3 66,3 0 0 89,0±2,4 
MM2_dan Dan 12:48 10 min Project003 33,3# 46,6# 21,6# 0# 0# 33,3±3,8# 

MM3_dan Dan 13:24 10 min Project004 45,0 51,1 39,6 0 0 45,0±3,6 

Legenda:  
LA,eq- izmerjena ekvivalentna raven hrupa, LAF1(F)=izmerjena konična raven hrupa, LAF99(F)=izmerjena raven hrupa ozadja kot 99 percentilna 
raven hrupa, K1-dodatek zaradi poudarjenih impulzov, K2-dodatek zaradi poudarjenih tonov, Lr-ocenjena raven hrupa na podlagi izmerjene 
ravni hrupa LA,eq in dodatkov K1 ali K2. Merilna negotovost na merilnem mestu MM1: +/-2,4 dBA; na MM2: +/-3,8 dBA; na MM3: +/-3,8 
dBA; pri stopnji zaupanja 95 %. 
# - neakreditirana meritev. 

 
 
9. NAČIN MERJENJA IN IZRAČUNA (OCENE) KAZALCEV HRUPA 
Izračun kazalcev hrupa skladno z namenom meritev na merilnih mestih MM1 in MM2 ni bil 
izveden, saj je bil namen meritev hrupa določitev ravni hrupa zaradi obratovanja zvočnih 
naprav ter primerjava izmerjenih ravni hrupa z kritičnimi vrednostmi okolja zaradi občasne 
emisije hrupa v okolje za obdobje dneva (v večernem in nočnem obdobju dneva prireditev na 
Rudnem polju ne poteka) v skladu z določili Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na 
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur.l. RS, št. 118/05) in Odloka o Občinskem 
prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni vestnik Občine Bohinj št. 4/16).  
 
Na merilnem mestu MM3 smo določili raven kazalca hrupa Ldan na prireditveni dan, skladno 
z določilom 163. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Bohinj (Uradni 
vestnik Občine Bohinj št. 4/16).  
 
Pri tem smo uporabili enačbo 1: 
 
Ldan =  10 log ((1/12) � 100.1 x Lr x to,i))       (dBA)                                                   (enačba 1) 
� Lr – ocenjena raven hrupa  v dnevnem času 
� to – čas nastajanja hrupa v urah v dnevnem času v obdobju enega dneva 
 
ter pri tem upoštevali, da celotni čas prireditve (uradni del ter čas pred in po uradnem delu) na 
prireditveni dan znaša od 9.00 do 18.00 ure, torej 9 ur dnevno. Kazalec dnevne ravni hrupa 
Ldan velja v obdobju od 6.00 do 18.00 ure. Rezultati izračuna kazalca hrupa Ldan na merilnem 
mestu MM3 na prireditveni dan so prikazani v tabeli 6. V večernem in nočnem obdobju dneva 
prireditev ne poteka ter imisije hrupa zaradi zvočnih naprav ne nastajajo. 
 
 
10. IZRAČUN (OCENA) RAVNI HRUPA NA MERILNIH MESTIH 
V tabeli 6 smo zbrali rezultate meritev hrupa zvočnih naprav tekom poteka prireditve. 
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Tabela 6: Rezultati meritev hrupa  

oznaka merilnega mesta  
Rezultati meritev hrupa 

Izračun kazalca hrupa Ldan na 
prireditveni dan 

Leq– dan 
(dBA) 

Leq – večer 
(dBA) 

Leq– noč 
(dBA) 

Ldan (dBA) 

MM1 – 1 m pred zvočnikom 
(pred uradnim delom prireditve) 

82,6±2,4 - - - 

MM1 – 1 m pred zvočnikom 
(med uradnim delom prireditve) 

89,0±2,4 - - - 

MM2 – na smučišču v smeri 
Viševnika  

33,3±3,8# - - - 

MM3 – v smeri Masnovca 45,0±3,6 - - 43,8 ±3,6 
 
Rezultati meritev hrupa in izračunov kazalcev hrupa se nanašajo samo na čas izvajanja 
meritev hrupa in na podatke o času obratovanja virov hrupa na območju izvajanje 
prireditve  - BMW IBU svetovnega pokala v biatlonu Pokljuka 2018 organizatorja 
Športno društvo Pokljuka. 
 
 
12. VIRI 
1. Posredovanje določitve merilnih mest in mejnih vrednosti hrupa za potrebe monitoringa 

hrupa prireditev na območju Biatlonskega centra na Pokljuki na podlagi študije Model 
hrupa in meritev za Presojo vplivov na okolje – ukrepi uradni opomin EU »Študija 
obremenjenosti s hrupom prireditev, priprav tekaških prog, zasneževanja in prometa za 
območje ŠPORTNEGA CENTRA POKLJUKA – veza naročilo št. 529/14 z dne 
26.11.2014, št. 35409-100/2014/13, Ministrstvo za okolje in prostor, Oddelek CPVO, 
Ljubljana, marec 2016 

2. Zapisnik o meritvi hrupa v okolju št. 186/1-2018, Marbo Okolje d.o.o., 9.12.2018 
 
 
13. UPOŠTEVANI STANDARDI 
1. Standard SIST ISO 1996-1:2006 
2. Standard SIST ISO 1996-2:2007 
 
 

Konec poročila! 


