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GEOGRAFSKA ANALIZA SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
Izvleček:
Svetlobno onesnaževanje je posledica neustrezne zunanje razsvetljave in vsebuje učinke kot
so sij neba, vsiljena svetloba in bleščanje. Poleg tega neposredno ali posredno vpliva na
zdravje ljudi, ogroža posamezne vrste živali in rastlin, moti astronomska opazovanja. Lahko
pa tudi povzroča energetsko potratnost in s tem vpliva na dodatno porabo denarja in
izpuščanje toplogrednih plinov. Eden največji vzrokov svetlobnega onesnaževanja je
neustrezna cestna razsvetljava. Diplomska naloga, ki je nastala v sodelovanju z Društvom
Temno nebo Slovenije, vsebuje primerjalno analizo cestne razsvetljave izven naselij v
Avstriji, Nemčiji in Sloveniji na izbranih državnih cestnih odsekih. Ta analiza je pokazala, da
je pri nas večji delež osvetljenih križišč izven naselij kot je to na analiziranih primerih v
Avstriji in Nemčiji. Osvetljeni reklamni panoji so tudi eden izmed vzrokov svetlobnega
onesnaževanja. Poleg tega ti reklamni panoji vplivajo na videz kulturne krajine, ki je še
posebej v Sloveniji izrazito pestra. V prihodnje bo potrebno razmisliti o zmanjšanju
svetlobnega onesnaževanja in porabe električne energije v cestni razsvetljavi. Nekateri
primeri dobre prakse kažejo, da se investicija v prenovo povrne zelo hitro. V zadnjem času je
govora o t.i. inteligentni cestni razsvetljavi, ki omogoča uravnavanje nivojev svetlosti in
zatemnitve svetilk, s tem pa prihranek pri porabi energije.
KLJUČNE BESEDE: geografska analiza, svetlobno onesnaževanje, cestna razsvetljava,
prometna geografija
GEOGRAPHICAL ANALYSIS OF LIGHT POLLUTION
Abstract:
Light pollution is result of inadequate external lighting, and include effects such as sky glow,
glare and unwanted light. In addition, directly or indirectly affect human health, threatening
the species of animals and plants, interfere with astronomical observations and may lead to
wasteful energy and impact of the additional money spent and the release of greenhouse
gases. One of the biggest causes of light pollution is inadeguate street lighting. Diplom thesis,
which was crated in coorporation with the Association of Slovenia dark sky, a comparative
analysis of street lighting outside the settlements in Austria, Germany and Slovenia in
selected national road sections. This analysis showed that in Slovenia, a major proportion of
exposed intersections outside settlements as the cases analyzed in Austria and Germany.
Illuminated advertising billboards are also one of the causes of light pollution. In addition,
these advertising hoardings affect the appearance of the countryside, which is particularly
diverse in Slovenia. In the future it will be considered to reduce light pollution and energy
consumption in road lighting. Some examples of good practice suggests that investment in the
renovation refunded very quickly. Recently, the question of so-called Intelligent road lighting,
which allows the control levels of brightness and blackout lamps, thus saving on energy
consumption.
KEY WORDS: geographical analysis, light pollution, street lighting, transport geography
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1. UVOD
Dejstvo je, da javna razsvetljava omogoča opravljanje človekovih dejavnosti tudi ponoči, ko
je temno. Velikokrat pa je v današnjem razvitem svetu prisotno prepričanje, da je uporaba
javne razsvetljave nekaj samoumevnega, brez česar ne moremo. Zato se nam včasih zdi, kot
da je že vse osvetljeno in da moramo čim več osvetljevati, tudi tam kjer to ni potrebno. To je
še posebej značilno za Slovenijo, kjer je prisoten trend vsesplošnega osvetljevanja, tako smo
denimo priča osvetljevanju podeželskih naselij, kar naj bi pomenilo višjo kakovost bivanja.
Treba je opozoriti, da se včasih premalo zavedamo, da lahko z nesmotrno uporabo javne
razsvetljave, škodljivo vplivamo na okolje. Temu pravimo svetlobno onesnaževanje, ki je
nezaželena posledica zunanje razsvetljave in vključuje učinke kot so sij neba, vsiljena
svetloba in bleščanje.
Svetlobno onesnaževanje postaja vse večji problem, na katerega so sprva začeli opozarjati
astronomi in ekologi. V zadnjem času pa so se s to problematiko začeli ukvarjati strokovnjaki
s številnih področij. Gre tako za ekološki kot ekonomski problem. Svetlobno onesnaževanje
neposredno ali posredno vpliva na človeka, ogroža tudi nekatere živalske in rastlinske vrste
ter moti astronomska opazovanja. Nenazadnje pa lahko zaradi neustrezne javne razsvetljave
prihaja do nepotrebnega zapravljanja energije in s tem posredno do dodatnih izpustov
toplogrednih plinov.
Eden največji vzrokov svetlobnega onesnaževanja je neustrezna cestna razsvetljava. V tej
diplomski nalogi, ki je nastala v sodelovanju z Društvom Temno nebo Slovenije, bo govora o
primerjavi cestne razsvetljave v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. V Sloveniji se obeta nov
zakon, ki bi omogočil osvetlitev praktično vseh križišč izven naselij. Postavlja se vprašanje ali
je to res potrebno, saj naj bi bil delež osvetljenih tovrstnih križišč v Avstriji in Nemčiji nizek.
Osrednja tema tega diplomskega dela je tako primerjalna analiza osvetljenosti križišč izven
naselij, na izbranih državnih cestnih odsekih, v teh treh državah. Poleg tega sem tudi analiziral
osvetljenost avtobusnih postaj izven naselij na teh odsekih. Posebno poglavje je namenjeno
osvetljenim reklamnim panojem, ki tudi povzročajo svetlobno onesnaževanje, prav tako pa
vplivajo na videz kulturne krajine.
Tej diplomski nalogi je dodana tudi priloga, kjer so fotografije nekaterih analiziranih križišč,
avtobusnih postaj in reklamnih panojev s terena. V prilogi se nahajajo tudi tri preglednice (za
vsako državo po ena), v kateri so zabeležena moja opažanja s terena in vsa analizirana
križišča, avtobusne postaje ter reklamni panoji.
1.1. NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstaviti problematiko svetlobnega onesnaževanja. Predstavil
bom kaj je to svetlobno onesnaževanje, kaj ga povzroča in kakšne so posledice. Na podlagi
primerjalne analize bom poizkušal predstaviti razlike v osvetljenosti križišč in avtobusnih
postaj na izbranih državnih cestnih odsekih v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Na koncu pa bom
podal možnosti za zmanjšanje porabe energije v cestni razsvetljavi.
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Cilji diplomske naloge so:
- opis svetlobnega onesnaževanja, njegovih vzrokov in posledic
- primerjalna analiza osvetljenosti križišč in avtobusnih postaj izven naselij na izbranih
državnih cestnih odsekih v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji
- prikazati kako reklamni panoji vplivajo na videz pokrajine in na varnost v prometu
- pokazati vpliv svetlobnega onesnaževanja v različnih naravnih okoljih
- predstaviti možnosti za zmanjšanje porabe električne energije v cestni razsvetljavi
1.2. METODE DELA
Diplomsko delo je kombinacija kabinetnega in terenskega dela.
Najprej sem pregledal vso literaturo in vire s področja svetlobnega onesnaževanja, tako da
sem se seznanil s to problematiko. Sledilo je pisanje teoretičnega uvoda, kjer je predstavljeno
svetlobno onesnaževanje, njegovi vzroki in posledice, stanje v svetu in v Sloveniji ter
zakonodaja s tega področja.
Priprava na terensko delo oziroma raziskovanje je bila naslednja faza, ki je vključevala izbiro
cestnih odsekov v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Z društvom Temno nebo Slovenije sem se
dogovoril na kaj naj bom na terenu pozoren in kako naj to zabeležim.
Terensko delo je obsegalo primerjalno analizo osvetljenosti križišč, avtobusnih postaj in
reklamnih panojev na izbranih cestnih odsekih izven naselij v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji.
Terensko delo bi zelo težko opravil sam, zato mi je pomagal astronom Matic Smrekar, ki je s
svojim profesionalnim fotoaparatom fotografiral analizirana križišča, avtobusne postaje in
reklamne panoje. Terensko delo je potekalo ponoči, zato da sva lažje opravila analizo
osvetljenosti (barva svetlobe, svetilnost). Medtem ko je Matic fotografiral, sem v terenski
zvezek vpisoval karakteristike osvetljenosti posameznih križišč, avtobusnih postaj in
reklamnih panojev (ali je osvetljeno ali ne, število svetilk, višina stebrov ipd.). V avtu sva s
seboj imela tudi GPS napravo, tako da sva zabeležila koordinate vsake analizirane zadeve
(bodisi križišča, avtobusne postaje ali reklamnega panoja). Ta podatek služi kot dokaz, da sva
bila res na terenu in da lahko vsak preveri, kaj je bilo vključeno v analizo. Terensko delo je
vse skupaj trajalo štiri noči, od tega sva 2 noči analizirala izbrane cestne odseke v Sloveniji.
Sledila je digitalizacija zbranih podatkov s terena in njihova analiza. Analiziral in interpretiral
sem podatke ter naredil neke končne zaključke te primerjalne analize. Posvetil sem tudi
pisanju o problematiki reklamnih panojev in prihodnosti v cestni razsvetljavi
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2. NAMEN ZUNANJE RAZSVETLJAVE
Pojem zunanja razsvetljava je opredeljena kot osnovna umetna razsvetljava za osvetlitev
območij brez strehe oziroma mesta na prostem. Namen zunanje razsvetljave je z
razsvetljevanjem območja ohraniti ali izboljšati vizualne učinkovitosti osebam pri opravljanju
človeških dejavnosti. Vizualna učinkovitost je definirana kot hitrost in točnost, s katero se
opravi vizualno nalogo. Vizualna naloga je naloga videti predmete, ki so pomembni za
opravljanje določene naloge (Narisada, Schreuder, 2004).
Zunanja razsvetljava je namenjena povečanju učinkovitost človeških dejavnosti v času, ko je
temno. Proizvodnja, gradbeništvo, mestno olepševanje itd. na zunanjih površinah naj bi bilo
zaradi osvetljevanja učinkovito, varno, zanesljivo in udobno. Povečanje učinkovitosti
človeških dejavnosti v času, ko se zmrači, včasih prispeva neposredno k povečanju
učinkovitosti človeških dejavnosti podnevi (Narisada, Schreuder, 2004).
Brez zunanje razsvetljave se skoraj nobena dejavnost na prostem ne bi mogla izvajati tako
učinkovito, kot se sedaj. Posledično bi morale biti vse proizvodne dejavnosti na zunanjih
površinah ustavljene v večernih urah. To bi onemogočalo neprekinjeno delo, ki se izvaja na
zunanjih površinah, kot so gradbena dela in stalna proizvodnja v kemični in naftni industriji.
Podobno bi bilo brez zunanje razsvetljave, pri nakladanju ali razkladanju tovora na vlake,
ladje in letala ter pri vzdrževalnih delih za različne naprave, nemogoče opraviti ponoči. Če bi
bilo potrebno te dejavnosti izvajati le v dnevnem času, bi zapravili ogromno časa, energije in
dela. Vse to kaže, da obstoj zunanje razsvetljave samo po sebi, že prispeva k učinkovitosti
človekovih dejavnosti podnevi (Narisada, Schreuder, 2004).
Zunanjo razsvetljavo lahko razdelimo na:
- funkcionalno razsvetljavo: razsvetljava cest in ulic, pomembnih prometnih sporočil,
razsvetljava parkirišč, parkovna razsvetljava, razsvetljava športnih površin ipd.
- nefunkcionalno razsvetljavo: svetlobni napisi, razsvetljava stavb, spomenikov in
pomembnih objektov, svetlobni snopi ipd. (Planinšek, Orgulan, Eršte, 2001).
Umetna razsvetljava dovoljuje opravljanje človeških dejavnosti, tudi ponoči, kadar ni naravne
dnevne svetlobe. Cestni promet se odvija na prostem, zato je zunanja cestna razsvetljava
potrebna prav tako kot za druge dejavnosti na prostem (Narisada, Schreuder, 2004).
Dobro načrtovanje razsvetljave zagotavlja, da osvetlitev osvetljuje, tisto kar je to potrebno, in
ne nekaj drugega. Če temu ni tako, je svetloba ˝razlita˝, kar lahko povzroči znatno
gospodarsko in okoljsko škodo. Tako se preprosto zapravlja svetloba, denar in energija. Poleg
tega razlitje svetlobe iz naprav za razsvetljavo na prostem lahko povzroča motnje in neugodje
pri mnogih osebah, tudi pri tistih, ki nimajo nobene veze z dejavnostmi, za katere je osvetlitev
nameščena. Gre za tako imenovano ˝vsiljeno svetlobo˝. Ene izmed žrtev tega so astronomi, ki
so zaradi tega omejeni pri njihovih zmožnostih, da izvedejo točna opazovanja (Narisada,
Schreuder, 2004). Razlita svetloba in vsiljena svetloba sta del svetlobnega onesnaževanja, ki
ga povzroča zunanja razsvetljava. Problematika svetlobnega onesnaževanje je predstavljena v
poglavjih, ki sledijo.
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3. KAJ JE SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE?
Kot je zapisano že v prejšnjem poglavju gledamo na razsvetljavo in svetlobo večinoma skozi
dejstvo, da nam omogoča normalne aktivnosti tudi v času, ko ni več dnevne svetlobe. Nismo
pa navajeni razmišljati o svetlobi kot o enem izmed dejavnikov, ki obremenjujejo okolje
(Orgulan, 2004). Ko govorimo o svetlobi kot dejavniku, ki obremenjuje okolje, govorimo o
svetlobnem onesnaževanju, ki postaja vedno večji problem. Sprva so ga občutili poklicni in
nepoklicni astronomi in ekologi, sedaj pa se za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja vedno
bolj intenzivno zavzemajo tako strokovnjaki za razsvetljavo, arhitekti, zdravniki, kot tudi širša
javnost (Mohar, 2005).
V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja je svetlobno onesnaževanje
opredeljeno kot emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja.
Svetlobno onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek
bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in
posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih
živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko
astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno
energijo (Uredba o mejnih…, 2007).
Svetlobno onesnaževanje torej pomeni vsakršen neposreden ali posreden vnos umetne
svetlobe v okolje, kar povzroči povečanje osvetljenosti okolja. Svetlobno onesnaževanje je
stranski učinek industrijske civilizacije, zanj pa je predvsem krivo neustrezno projektiranje,
pomanjkanje stroke in neozaveščenost tistih, ki se ukvarjajo z zunanjo razsvetljavo. K
povečanju problema pretirane razsvetljave pripomorejo tudi nizke cene električne energije in
naprav za osvetljevanje oz. napačna davčna politika. Tovrstno onesnaževanje povzroča razne
posledice - od energetske potratnosti z neustrezno javno razsvetljavo, ogrožanja posameznih
vrst živali in rastlin, motenja astronomskih opazovanj do motenja naravnega bioritma človeka
(depresije, motnje spanja...), motenja varnosti v prometu zaradi bleščanja in pretirane
osvetljenosti krajev ter estetske posledice (vpliv na zgled pokrajine) (Uspešnost Slovenije…,
2009).
Svetlobno onesnaževanje lahko opredelimo kot nezaželeno posledico zunanje razsvetljave in
vključuje učinke kot so sij neba, vsiljena svetloba in bleščanje. Uporabna svetloba in
komponente svetlobnega onesnaževanja so prikazane na sliki 1 (What is light pollution,
2007).
Sij neba se pojavi zaradi naravnih in človeških virov. Sestavni deli naravnih virov, ki
povzročajo sij neba, so naslednji: odbita svetloba Sonca od Lune in Zemlje, šibek sijaj zraka v
zgornji atmosferi (stalna, nizka stopnja aurore), odbita svetloba Sonca od medplanetarnega
prahu, razpršena svetloba zvezd v atmosferi ter svetloba iz ozadja nerešenih zvezd in meglic
(nebesnih objektov ali razpršene mase medzvezdnega prahu in plina, ki se pojavijo kot motna,
razmazana svetloba) (What is light pollution, 2007).
Umetna zunanja razsvetljava prav tako povečuje sijavost sija neba. Svetloba, ki je bodisi
oddana neposredno navzgor iz svetilk ali odbita od tal, je razpršena s prahom in molekulami
plina v atmosferi, kar povzroča svetleče ozadje. To vpliva na našo sposobnost, da vidimo
zvezde. Sij neba je odvisen od trenutnih vremenskih razmer, količine prahu in plinov v
atmosferi, količine svetlobe neposredno oddane v nebo in od pozicije gledanja (What is light
pollution, 2007)
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Slika 1: Emisije svetlobe

Vir: Planinšek, Orgulan, Eršte, 2001, str. 148
O vsiljeni svetlobi govorimo takrat, ko umetna svetloba sveti tja, kjer ni zaželena. Vsiljena
svetloba je lahko dokaj subjektivna zadeva, saj je težko definirati kdaj, kje in kako močno je
svetloba nezaželena. Primer vsiljene svetlobe je, ko del svetlobe iz ulične razsvetljave posveti
skozi okno in osvetljuje npr. notranjost hiše (What is light pollution, 2007). Za marsikoga je
to lahko zelo moteče in preraste v svetlobno nadlegovanje. V britanskem parlamentu so leta
2005 sprejeli zakon, ki določa, da je pretirana svetloba, ki vdira iz javnih površin v
stanovanja, svetlobno nadlegovanje (Mohar, 2005).
Slika 2: Primer vsiljene svetlobe na Kotnikovi ulici v Ljubljani

Avtor: Mario Grdić, 2010
O bleščanju je več napisanega v naslednjem poglavju, zato si na tem mestu poglejmo samo
kako Uredba definira bleščanje. V Uredbi piše, da je bleščanje fiziološko zmanjšanje
sposobnosti človekovega vida zaradi sipanja svetlobe v očesni steklovini ali neugoden,
psihološko pogojen občutek zaradi pogostega in nehotenega pogledovanja v vir svetlobe, ki
ga povzroči razlika med svetlostjo vira svetlobe in svetlostjo okolice (Uredba o mejnih…,
2007).
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3.1. BLEŠČANJE
Bleščanje je negativen učinek svetlobe, ki lahko slepi (fiziološko bleščanje) in povzroča
utrujenost (psihološko bleščanje) (Bizjak, 2009b). Vsi poznamo bleščanje sonca, kadar je
nizko nad obzorjem, ali bleščanje nasproti vozečih vozil ponoči in vemo, kakšno nevarnost
lahko predstavlja (Legiša, 2001)
Oči se prilagodijo na srednjo svetlost okolice tako, da ima opazovani objekt ravno toliko
različno svetlost od okolice, da ga še opazimo. V primeru, da se v vidnem polju pojavi zelo
svetel objekt, povzroči “njegova” svetloba, ki se razprši v očesu (to imenujemo zastirajoča
svetlost), dvig adaptacijskega nivoja in zato predmeta ne opazimo več. Gre za fiziološko
bleščanje, kateremu lahko izmerimo vpliv na zmanjšanje vidnih sposobnosti (zastirajoča
svetlost znaša 1-2 % svetlosti dela vidnega polja v katerem se nahaja opazovani predmet)
(Bizjak, 2009c).
Če je zastirajoča svetlost povzročena z bleščečim predmetom manjša od 1 % svetlosti v delu
vidnega polja, kjer se nahaja opazovani predmet, ne zmanjša vidne sposobnosti. Tak predmet
zaradi večje svetlosti od opazovanega predmeta, še vedno moti opazovalca, saj nenehno
priteguje pozornost in s tem povzroča hitrejšo utrujenost in manjšo koncentracijo. V takem
primeru gre za psihološko bleščanje (Bizjak, 2009c).
Bleščanje je še posebej neprijetno za starejše ljudi, na katere pozabljamo. Prebivalstvo v
Sloveniji se stara, leta 2009 je bilo okoli 29 % ljudi starih nad 55 let (SURS, 2010). Pri
starejših ljudeh se pojavijo težave z vidom, saj postaja njihova očesna leča motna in slabo
prosojna (Mohar, 2005). Tako pride do razpršitve svetlobe v očesu in nastane svetlobna
koprena, ki moti vid (Legiša, 2001). Sipanje svetlobe v očesu je zato pri njih bolj intenzivno
kot pri mladi osebi, zato imajo starejši ljudje težave z bleščanjem (Mohar, 2005).
Bleščanje lahko bistveno poslabša varnostne razmere na cesti. Ponoči, pri majhnih svetlostih
okolice blešči vsak vir svetlobe v vidnem polju. Njegova velika svetlost poveča prag
zaznavanja, kar povzroči, da določenih predmetov ne moremo videti (Bizjak, 2009a).
Slika 3: Bleščanje

Vir: Bizjak, 2009a.
Za bleščanje so glede na konstrukcijo svetilk predvsem pomembne svetilnosti pri kotih nad
80°. Voznik namreč vsako cestno svetilko vidi pod drugim kotom glede na točko usmerjenosti
pogleda (slika 4) (Bizjak, 2009a).
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Slika 4: Voznikov pogled na cestno svetilko

Vir: Bizjak, 2009a.
Svetilke z izbočeno kapo povzročajo bleščanje. Svetloba iz sijalke pade na notranjo površino
kape (oznaka B na sliki 5 in 6), kjer se del svetlobe razprši nazaj v svetilko, del pa ven v vse
smeri. Nekaj svetlobe se razprši v materialu (C), temu pravimo volumsko sipanje. Pri izhodu
žarka iz plastike pride do ponovne razpršitve na površini (D). Vsa ta se sipana svetloba se
sešteje, zato prav vsaka točka na kapi sveti sipano svetlobo v vse smeri, kar povzroča
bleščanje (Mohar, 2005).
Slika 5: Sipanje svetlobe pri izbočeni kapi

Vir: Mohar, 2008.
Za primerjavo si poglejmo popolnoma zasenčeno svetilko z ravnim steklom, ki preprečuje
sevanje svetilke nad vodoravnico in posledično pomeni manj bleščanja. Svetilka s popolnoma
ravnim steklom vso sipano svetlobo pošilja pod vodoravnico. Taka svetilka torej sveti samo
navzdol in povzroča bistveno manj bleščanja. Manj bleščanja pa zagotavlja, da je vidno
zaznavanje enako dobro tudi pri nižji osvetljenosti, kar prinese manjšo porabo energije
(Mohar, 2005).
Slika 6: Sipanje svetlobi pri ravni kapi

Vir: Mohar, 2008.
14

Bleščanje v javni razsvetljavi lahko skoraj v celoti odpravimo z uporabo kakovostnih,
popolnoma zasenčenih svetilk. Kot smo videli zgoraj nam zmanjšanje bleščanja omogoča, da
izboljšamo vidno zaznavanje oz. vidimo bolje tudi pri nižjih nivojih osvetljenosti. Pri
projektiranju razsvetljave je zato potrebno uporabiti popolnoma zasenčene svetilke z ravnim
steklom ali z rahlo izbočenim steklom, ki imajo dodaten ščitnik, ter upoštevati dejstvo, da
svetila ne smejo imeti nagiba nad vodoravnico (Mohar, 2005).
3.2. UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
OKOLJA
Slovenija je ena izmed prvih držav članic EU, ki je na pobudo Društva Temno nebo Slovenije
sprejela zakonodajo, ki ureja problematiko svetlobnega onesnaževanja. Vlada Republike
Slovenije je 30.08.2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja (UL RS, 81/2007; sprememba UL RS, 109/2007), s katero se ureja varstvo pred
svetlobnim onesnaževanjem, ki ga povzroča širjenje svetlobe v okolje zaradi obratovanja
razsvetljave za osvetljevanje nepokritih površin na prostem (Predalič, 2007). Uredba je stopila
v veljavo 22. septembra 2007 in je sedaj v veljavi že 2 leti in pol.
Namen vladne Uredbe o svetlobnem onesnaževanju je varstvo narave pred škodljivim
delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varovanje bivalnih prostorov pred motečo
osvetljenostjo zaradi zunanje razsvetljave, varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo
astronomskih opazovanj pred sijem neba ter zmanjšati porabo električne energije, ki
povzročajo svetlobno onesnaževanje (Uredba…, 2007).
Uredba predpisuje uporabo svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak
0,0 %. Zahteva se torej uporaba popolnoma zasenčenih oziroma ekoloških svetilk in
prepoveduje svetenje nad vodoravnico. Podane so ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in
javnih površin, smernice za način razsvetljave letališč, pristanišč in železnic, proizvodnih
objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, objektov za oglaševanje,
športnih igrišč ter gradbišč (Uredba…, 2007).
Glede ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin sta določeni dve glavni točki:
- Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v
razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja,
izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme
presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh (Uredba…, 2007).
Sedanja poraba (izračunana iz porabe elektrike za javno razsvetljavo 120 GWh/prebivalca)
znaša okoli 60 kwh/prebivalca (Tavzes, 2009), kar je 35 % nad dovoljeno vrednostjo.
-

Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju Republike Slovenije vgrajene v
razsvetljavo državnih cest, izračunana na prebivalca Republike Slovenije, ne sme
presegati ciljne vrednosti 5,5 kWh (Uredba…, 2007).

Predmet te diplomske naloge so tudi osvetljeni reklamni panoji, ki so obravnavani v
posebnem poglavju (glej 6. poglavje). Na tem mestu si poglejmo kakšni so predpisi Uredbe
glede razsvetljave objektov za oglaševanje. Objekte za oglaševanje se sme osvetljevati, če so
nameščeni na območju naselja z javnimi površinami, ki so osvetljene z razsvetljavo cest ali
javnih površin, pri čemer pa objekt za oglaševanje ne sme biti oddaljen od zunanjega roba
najbližje osvetljene javne površine več kakor 60 m, gledano v vodoravni smeri. Dovoljeno je
osvetljevati s svetilkami, ki so nameščene v notranjosti objekta za oglaševanje in osvetljujejo
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sliko ali napis iz njegove notranjosti. Določene so tudi mejne vrednosti električne moči vseh
notranjih svetilk za osvetljevanje objekta (Uredba…, 2007).
V Uredbi je določeno kako se izvaja inšpekcijsko nadzorstvo, predvidene pa so tudi denarne
kazni za kršitelje. 28. člen Uredbe določa prilagoditev obstoječih svetilk, in sicer je predpisan
način in termin prilagajanja novim zahtevam (preglednica 1) (Uredba…, 2007).
Preglednica 1: Roki prilagoditve obstoječih svetilk Uredbi
Razsvetljava
Objekti za razsvetljavo
Razsvetljava fasad
Razsvetljava ustanov in športnih igrišč
Razsvetljava poslovnih stavb
Razsvetljava kulturnih spomenikov
Razsvetljava cest in javnih površin
Razsvetljavo proizvodnega objekta, letališča in pristanišča
Razsvetljavo železnice, letališča in pristanišča

Rok prilagoditve
31. december 2008
31. december 2010
31. december 2012
31. december 2012
31. december 2013
31. december 2016
31. december 2012
31. decembra 2017
Vir: Uredba…, 2007.

V zadnjem času je govora o tem, da se obeta sprememba nekaterih členov Uredbe, tako da naj
ne bi vsebovala tako strogih predpisov. Vprašanje je ali je to pametno, kajti Uredbo
potrebujemo, prispeva k sobivanju z naravo, povečuje varnost in kvaliteto življenja, zlasti
starejših ljudi. Prav tako ni preveč omejujoča, dopušča stanje, kot so ga dosegli npr. v Nemčiji
in omogoča tehnološki razvoj. Enostavno je izvedljiva in ne zahteva kompliciranih merjenj.
Predvideva tudi dovolj dolgo prehodno obdobje za prilagoditev obstoječih sijalk. Uredba
omogoča letni prihranek 40.000 t emisij CO2 in letni prihranek obratovalnih stroškov
razsvetljave za okoli 4.200.000 € (Tavzes, 2009).
3.2.1. Pregled regulative po svetu
V svetu je veliko organizacij, ki se ukvarjajo z vprašanjem svetlobnega onesnaževanja, ni pa
sodelovanja na nadnacionalnem nivoju. Tako recimo na nivoju EU še do danes ni bil
oblikovan kakršnikoli dokument, ki bi vse države članice obvezal k omejevanju
onesnaževanja z vsiljeno svetlobo. Problematika svetlobnega onesnaževanje je posredno
urejena le v Direktivi 2005/32/EC (Establishing a framework for the setting of the ecodesign
requirements for energy – using products and amending Council Directive 92/42/EEC and
Directives 96/57/EC and 2000/55/EC of the European Parliament and of the Council ). V tej
okvirni direktivi so definirani principi, pogoji in kriteriji, ki postavljajo okoljske zahteve za
naprave, ki za svoje delovanje porabljajo energijo (Uspešnost Slovenije…, 2009).
Astronomi iz Združenih držav Amerike so bili prvi, ki so v petdesetih letih prejšnjega stoletja
začeli posvečati pozornost in opozarjati na problem svetlobnega onesnaževanja. Razlogi za
njihove pobude so v hitri rasti mest okoli njihovih observatorijev, kar je privedlo do
nekontroliranega povečevanja emisij umetne svetlobe, to je pa resno ogrozilo astronomska
opazovanja (Štravs, 2001). Leta 1957 so mestne oblasti v mestu Flagstaff v zvezni državi
Arizona sprejeli uredbo o nočni razsvetljavi, ki je še danes ena najbolj razvitih pravnih
ureditev na svetu. Uredba je pravno dovršena, predstavlja pa nomotehnično rešitev, ki so jo
posnemale tudi druge zvezne države. Mednarodna zveza za temno nebo je mestu Flagstaff
podelila status prvega mesta na svetu z uredbo proti svetlobnemu onesnaževanju (Jemec,
2009).
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Slovenija se je, kot mnoge druge države, ob sprejemanju Uredbe zgledovala po italijanski
zakonodaji. Najpomembnejši je zakon pokrajine Lombardija, ki je po mnenju mnogih
strokovnjakov eden najboljših na svetu. Med drugim namreč prepoveduje svetenje nad
vodoravnico in uporabo rotirajočih ali fiksnih svetlobnih snopov katerega koli tipa v reklamne
namene. Poleg tega zakon določa, da mora biti osvetljava stavb in spomenikov, razen
določenih izjem, izvedena z žarometi, montiranimi tako, da svetijo od zgoraj navzdol (Jemec,
2009).
Češka je prva država na svetu, ki ima svetlobno onesnaževanje vključeno v poseben zakon na
državni ravni. Leta 2002 so tam sprejeli Zakon o čistem ozračju, ki vsebuje tudi člene o
svetlobnem onesnaževanju (Jemec, 2009).
Velika Britanija je leta 2006 postala druga država na svetu, ki je vključila svetlobno
onesnaževanje v zakonodajo. Če zunanja razsvetljava sveti v prostore in s tem nadleguje ali
pa ogroža zdravje stanovalcev, se po tej zakonodaji šteje to za kaznivo dejanje. Zaradi tega
zakona morajo sedaj v Veliki Britaniji upoštevati nova navodila za osvetljevanje cest, med
drugim mora biti vsa cestna razsvetljava načrtovana in nameščena tako, da ni nobene emisije
svetlobe nad vodoravnico (Clark, 2009).
V Nemčiji je bila leta 2000 uradno izdana direktiva za merjenje in vrednotenje svetlobnega
onesnaževanja. Opredeljena je bila maksimalna vrednost osvetljenosti oken spalnic, ki znaša 1
lx na podeželju in 15 lx v mestnem središču. Za drugo polovico noči so definirane nižje
vrednosti (Clark, 2009).
Novembra 2007 so na Hrvaškem sprejeli novi zakon o varovanju narave. 31. člen govori o
svetlobnem onesnaževanju in zakaj je potrebno uvesti omejitve na področju javne
razsvetljave. Zaenkrat pa bolj slabo kaže pri doslednem izvajanju zakona (Clark, 2009).
3.3. SVETLOBNO TEHNIČNE ZNAČILNOSTI ZUNANJE RAZSVETLJAVE
3.3.1. Tipi svetilk
Večino umetne svetlobe prihaja neposredno ali posredno od svetilk zunanje razsvetljave.
Njihova konstrukcija vpliva na svetlobno tehnične lastnosti in posledično vpliva na okolje,
zato med tipi zunanjih svetilk ločimo: nezasenčene, delno zasenčene in popolnoma zasenčene
(Mikuž, Zwitter, 2005).
a) NEZASENČENE SVETILKE
Slika 7: Nezasenčena svetilka

Vir: Douglas, 2001.

Avtor: Mario Grdić, 2010
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Pri nezasenčenih svetilkah se svetloba širi na vse strani in več kot polovica svetlobnega toka
gre naravnost proti nebu, kar povzroča bleščanje in svetlobno onesnaženje (Temno nebo…,
2009). Sipanje v materialu sijalke in nabrana umazanija v krogli povzroči, da odda
nezasenčena svetilka v vesolje še več kot 50 %, okoli 60 % svetlobe (Snoj, 2009). Ker sevajo
večino svetlobe nad vodoravno ravnino namesto proti tlom, kjer naj bi osvetljevale, je znaten
del električne energije izgubljen (Zwitter, 2001).
Slika 8: Emisije svetlobe nezasenčene svetilke

Vir: Tavzes, 2009.
Svetlobo, ki jo oddaja nezasenčena svetilka, lahko razdelimo na tri dele (slika 8 ). V prvem
delu (I) je svetloba, ki gre nad vodoravnico in je izgubljena energija. Ta svetloba moti ptice
selivke in astronome. Drugi del (II) je svetloba, ki gre navzdol, a oklepa kot z vodoravnico
nekako do 10°. Njen učinek na osvetlitev tal je šibak, saj svetloba zadene tla daleč od svetilke
in pod majhnim kotom. Poleg tega pa meče dolge sence in povzroča bleščanje, saj svetloba
pada praktično pravokotno na oči ljudi, usmerjenih proti svetilki (Legiša, 2001). Svetlobni
izkoristek je majhen, zato so tudi z energetskega vidika neprimerne za javno razsvetljavo.
Povsod, kjer skušajo zmanjšati svetlobno onesnaženje, je uporaba takih svetilk prepovedana
(Društvo Temno nebo…, 2009).
b) DELNO ZASENČENE SVETILKE
Delno zasenčene svetilke so na zgornji strani zasenčene, spodaj pa imajo nameščeno izbočeno
kapo iz prosojnega materiala (polikarbonat), ki služi za razprševanje svetlobe (Društvo
Temno nebo…, 2009). Preko razpršilnega pokrova (lom, odboj in sipanje svetlobe) taka
svetilka oddaja nad vodoravnico do 5 % celotne emisije. Zaradi vpliva UV žarkov in
onesnaženja postaja polikarbonat z leti čedalje manj prosojen. Tako vedno manj svetlobe pade
na cilj osvetlitve in lahko nad vodoravnico razprši tudi do 20 % svetlobne energije (Jemec,
2009).
Slika 9: Delno zasenčena svetilka

Vir: Optics for…, 2009.

Avtor: Mario Grdić, 2010.
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Pri delno zasenčenih svetilkah se v primerjavi z nezasenčenimi pri enaki osvetljavi tal prihrani
približno 30 % energije, saj z njimi ne osvetljujemo neba. To prinese znatne prihranke pri
izdatkih za javno razsvetljavo. Vendar kot je že zapisano, delno zasenčene svetilke sevajo tudi
v smeri blizu vodoravne ravnine. Ta svetloba zmanjšuje kontrast osvetlitve in moti živa bitja
(Zwitter, 2001). Take svetilke privlačijo žuželke z zelo širokega območja in insekti pogosto
zlezejo v pokrov, kjer poginejo. Sloj mrtvih žuželk zmanjša izkoristek luči in zahteva
čiščenje, ki na višinah ni ravno enostavno in poceni (Legiša, 2001).
Take svetilke povzročajo tudi bleščanje, ki je posebno ob deževnem vremenu za voznike
moteče in celo nevarno. Tako z ekološkega kot tudi z vidika prometne varnosti so manj
primerne za javno razsvetljavo. V Sloveniji so bile tovrstne svetilke pred uvedbo Uredbe
daleč najpogostejše (cca. 90 % vseh svetilk) in so zato eden najpomembnejših virov
svetlobnega onesnaženja pri nas (Društvo Temno nebo…, 2009).
c) POPOLNOMA ZASENČENE OZIROMA EKOLOŠKE SVETILKE
Uredba zahteva, da vse svetilke (razen nekaj izjem) sevajo 0,0 % nad vodoravnico. Take
svetilke, v skladu z Uredbo, so popolnoma zasenčene oziroma ekološke svetilke. Pobuda za
temno nebo definira ekološko svetilko kot pravilno montirano svetilko, ki ima delež
svetlobnega toka, ki seva nad vodoravnico, enak 0,0 % s poudarjenim rumenim in rdečim
spektrom svetlobe, ter ne vsebuje UV spektra in je nepredušno zaprta, tako da se žuželke ne
morejo ujeti vanjo. Priporoča se, da naj ima taka svetilka možnost daljinskega nastavljanja
trenutne električne moči (Društvo Temno nebo…., 2009).
Slika 10: Popolnoma zasenčena oziroma ekološka svetilka

Vir: Optics for…, 2009.

Avtor: Mario Grdić, 2010.

Take svetilke torej ne oddajajo nepotrebne svetlobe nad vodoravnico in ne povzročajo
bleščanja. Razprševanje svetlobe je regulirano z zrcalno odbojno površino, nameščeno znotraj
ohišja, ki svetlobo usmerjeno v neželeno smer odbije proti tlom in tako se zmanjšuje poraba
električne energije. Z ekološkega in vidika prometne varnosti so te svetilke najprimernejše za
javno razsvetljavo (Društvo Temno nebo…, 2009; Zwitter, 2001).
Pred uvedbo Uredbe so se popolnoma zasenčene svetilke zelo malo uporabljale, izjema so bili
nekateri servisi Petrola in nekatera tuja podjetja (Zwitter, 2001). Počasi pa gredo stvari na
bolje, saj je opaziti vse več teh svetilk, še posebej v našem glavnem mestu.

19

3.3.2 Primerjava med tipi svetilk
Pri primerjavi med tipi zunanjih svetilk je pomemben kriterij delež svetlobnega toka, ki ga
svetilka oddaja nad horizontalno ravnino. Tisti del svetlobnega toka, ki gre nad vodoravnico
je okoljsko problematičen, ker povzroča bleščanje, osvetljuje nočno nebo in je obenem tudi
nekoristno izgubljena energija (Mikuž, Zwitter, 2005).
Slika 11: Primerjava med tipi svetilk: ekološka, delno zasenčena in nezasenčena svetilka

Vir: Recek, 2008
Okoljska najmanj sprejemljiva je nezasenčena svetilka, saj več kot polovico (do 60 %)
svetlobnega toka oddaja nad vodoravnico, torej navzgor v nebo. Najbolj sprejemljiva je
popolnoma zasenčena oz. ekološka svetilka, saj ne oddaja nobene emisije nad vodoravnico.
Na širše okolje ima vpliv samo preko odboja svetlobe od tal (med 5 in 10 %). Nekje vmes
med obema omenjenima svetilkama pa so delno zasenčene svetilke, ki oddajajo nad
vodoravnico do 5 % celotne energije (Mikuž, Zwitter, 2005).
3.3.3. Primerjava osvetlitve cestnih površin med delno in popolnoma zasenčenimi
svetilkami
Ponoči je za razpoznavnost objektov odločilna njihova primerna osvetljenost ter kontrast v
primerjavi z drugimi svetlobni viri v vidnem polju. Popolnoma zasenčena svetilka ne sveti
navzgor in na velikih razdaljah ni direktno vidna. To je pomembno, saj zaznavamo osvetljene
objekte po kontrastu osvetlitve glede na okolico. V primeru, da se v vidnem polju poleg pešca
(relativno temnega) pojavi tudi površina svetilke (relativno svetla), se zmanjša kontrast pešca
glede na okolico in s tem se zmanjša možnost, da bi voznik še pravočasno opazil pešca
(Zwitter, 2001).
Relativna osvetlitev tal pri nizu delno zasenčenih svetilk je prikazana na sliki 12. Ko je
razdalja med svetili 2,5-krat večja od njihove višine, so tla osvetljena dovolj enakomerno.
Večina slovenskih cest je osvetljena s takimi nizi. Pri vožnji ob takem nizu vidimo ves niz
svetilk pred nami, kar zmanjšuje kontrast in otežuje razpoznavanje nekontrastnih objektov,
denimo pešcev. Taka svetila pa so vidna od daleč, kar poleg energetskih izgub pomeni tudi
oviro za živali in seveda ljudi (poveča se sipanje svetlobe v očeh starejših ljudi, svetenje proti
stanovanjskim objektom) (Zwitter, 2001).
Za osvetljevanje ceste je potreben niz svetilk, pri čemer je cilj čim večja enakomernost
osvetlitve tal. Zato je v praksi koristno, če osvetlitev najbolj temnih delov ceste (na polovici
razdalje med svetilkami) ni več kot dvakrat nižja od najbolje osvetljenih površin pod
svetilkami. To pomeni, da je razdalja med stebri lahko približno dva in pol krat tolikšna kot
višina stebrov. Za stebre visoke 12 metrov (tipična višina za slovenske avtoceste) bi to
pomenilo, da so stebri po 30 metrov narazen. Osvetlitev tal za tak niz je prikazana na spodnjih
slikah (Zwitter, 2001).
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Slika 12: Relativna osvetlitev tal pri nizu delno zasenčenih svetilk

Vir: Zwitter, 2001.
Poglejmo si še osvetlitev tal pri enakem nizu svetilk, ki pa so popolnoma zasenčene oziroma
ekološke svetilke (slika 13). Take svetilke sevajo vso svetlobo vsaj 17 stopinj pod
vodoravnico. Osvetlitev tal je praktično enaka kot pri delno zasenčenih svetilkah, s to razliko,
da voznik v takem primeru mnogo lažje opazi pešca. V zornem polju voznika je le svetilo,
pod katerim se nahaja in prvo naslednje. Vsa ostala so skrita oziroma neopazna in zato ne
motijo kontrasta pri pogledu naprej. Poleg tega pa praktično ni motečega svetenja v okolje,
tako se znebimo t.i. vsiljene svetlobe (Zwitter, 2001).
Slika 13: Relativna osvetlitev tal pri nizu popolnoma zasenčenih svetilk

Vir: Zwitter, 2001.
Pri osvetlitvi tal med delno in popolnoma zasenčeno svetilko ni večjih razlik. Razlika je le v
tem, da popolnoma zasenčena svetilka ne seva dlje od treh višin stebra. Vendar pa je na taki
razdalji relativna osvetlitev tako šibka, da praktično ni uporabna. Bistvena razlika med obema
svetilkama je v tem, da delno zasenčeno svetilko vidimo na kilometre daleč, zato moti
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kontrast pri gledanju in bega živali. Takih vplivov pri popolnoma zasenčeni svetilki ni, saj
zaslon odbito svetlobo usmeri v tla in tako pri enaki osvetljenosti zmanjša porabo električne
energije (Zwitter, 2001).
Starejše popolnoma zasenčene svetilke so dobro osvetljevale cesto le na območju sorazmerno
blizu svetilki. Zato so nekateri kritiki popolnoma zasenčenih svetilk menili, da je treba take
svetilke postavljati bolj na gosto kot delno zasenčene svetilke. Vendar pa imajo popolnoma
zasenčene svetilke zmanjšano bleščanje in tako nekoliko temnejši predeli med svetilkami ne
motijo (Legiša, 2001).
Novejše popolnoma zasenčene svetilke imajo za ravno stekleno kapo kakovostne reflektorje,
pogosto sestavljene iz velikega števila majhnih ploskvic (faset), ki lahko na široko in zelo
enakomerno razpršijo in razporedijo svetlobo (Legiša, 2001).
3.3.4. Vir svetlobe
a) NIZKOTLAČNE NATRIJEVE SIJALKE
To so sijalke z najvišjim izkoristkom, ki se skorajda ne starajo, imajo dolgo življenjsko dobo
in ne vsebujejo živega srebra. So priporočljive za razsvetljavo, a gre za precej debele in – pri
večjih močeh – dolge cevi, ki oddajajo oranžno rumeno svetlobo. Zato tudi niso bile
priljubljene pri naših načrtovalcih, saj so ustrezne svetilke pri večjih močeh velike in težke
(Legiša, 2001). Ker sevajo le v ozkem delu spektra v rumeni svetlobi (večino svetlobe sevajo
pri 580 nm), zato skoraj ne motijo astronomskih opazovanj (lahko se uporabijo ustrezni filtri)
in so relativno neprivlačne za žuželke (Zwitter, 2005). Učinkovitost nizkotlačnih natrijevih
sijalk je v področjih nizkih svetlobnih nivojev zanemarljiva, zato so tovrstne sijalke primerne
le za razsvetljavo območij, kjer so zahtevani višji nivoji svetlosti (3cd/m2 in več) (Jeriček,
2002).
Če jih primerjamo z vsemi ekonomičnimi viri, povzročajo te sijalke najmanj svetlobnega
onesnaževanja. V Sloveniji projektanti javne razsvetljave teh sijalk ne želijo uporabljati, ker
je pri njihovi uporabi težko ločiti barve. Kljub temu pa jih v nekaterih državah EU uporabljajo
pogosteje (Nemčija, Belgija) (Pogačnik, 2009).
b) VISOKOTLAČNE NATRIJEVE SIJALKE
Visokotlačne natrijeve svetilke oddajajo rumenkasto svetlobo, njihov izkoristek pa je zelo
visok, dolga je tudi življenjska doba. V eni od izvedb je izvor svetlobe izredno koncentriran,
kar poenostavi konstrukcijo svetilk (Legiša, 2001). Po primernosti za okolje so manj primerne
kot nizkotlačne natrijeve, saj je pri visokotlačnih natrijevih sijalkah spekter emisij širši in zato
bolj moteč (Zwitter, 2005).
c) ŽIVOSREBRNE SIJALKE IN METAL-HALIDNE SIJALKE
Visokotlačne živosrebrne sijalke so uporabljene v močnejših svetilkah starejšega datuma in na
slovenskem podeželju. Njihova svetloba oddajaj modrikasto-zelen odtenek. Velik del energije
oddajajo v skrajno vijoličnem delu spektra (UV), zato še posebej privlačijo žuželke – bolj kot
fluorescenčne in mnogo bolj kot natrijeve sijalke. Svetilke s takimi sijalkami so pogosto
napolnjene z mrtvimi žuželkami, kar dodatno zmanjšuje njihov izkoristek (Legiša, 2001).
Poleg tega, da imajo emisijo v UV delu spektra, kjer njihova svetloba ljudem ne koristi,
sevajo živosrebrne sijalke v številnih valovnih dolžinah in zato je njihovo svetlobo praktično
nemogoče filtrirati. Značilna je tudi kratka življenjska doba in spreminjanje njihovih lastnosti
s staranjem, kar pomeni z leti nižji izkoristek (Zwitter, 2005).
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Deloma izboljšana različica visokotlačnih živosrebrnih sijalk so metal-halidne sijalke, ki
oddajajo zelo belo svetlobo (Legiša, 2001).
d) FLUORESCENČNE CEVI IN KOMPAKTNE FLUORESCENČNE SIJALKE
Večkrat jim pravimo tudi ˝varčne žarnice˝. Oddajajo dokaj belo svetlobo in imajo visok
izkoristek (Legiša, 2001).
Preglednica 2: Najbolj pogosti svetlobni viri in njihove glavne značilnosti
Svetlobni vir
Svetlobni Temperatura barve
Življenjska doba
izkoristek
(K)
(h)
(lm/W)
žarnica z žarilno nitko
10-20
2700
1000
halogenska žarnica
25
3000
2000 – 3500
fluoroescentna sijalka
94 – 100
2700 – 6000
10000 – 12000
nizkotlačna natrijeva sijalka
200
1750
16000
visokotlačna natrijeva sijalka
95 – 150
2200
24000
visokotlačna živosrebrna sijalka
60
2000 – 4000
15000
metalhalogenidna
67 – 95
3000 – 6000
15000
sijalka za mešano svetlobo
30
3400
5000
Vir: Bizjak, Kobav, 2007.
E) LED SIJALKE
V zadnjem času so se pri zunanji razsvetljavi pojavile LED sijalke. Te so zaradi visokega
deleža modre svetlobe skrajno škodljive za okolje, za biodiverziteto in za ljudi. LED sijalke
bodo v prihodnje gotovo v široki uporabi, vendar je treba opozoriti, da inženirji v tem
trenutku še ne znajo izdelati LED sijalk s poudarjenim rumenim delom spektra, ki bi bile bolj
učinkovite. Tako so današnje LED svetilke, ki se pojavljajo na trgu, modro-bele in s tem
škodljive (Svetlobno…, 2009).
V nadaljevanju je predstavljenih 7 razlogov proti uporabi LED sijalkam v zunanji
razsvetljavi:
1. Pri nizkih vrednostih osvetlitve nam ustreza svetloba s poudarjenim rumenim delom
spektra (tople barve), pri visokih vrednostih osvetlitve pa postane rumena svetloba
neprijetna in potrebujemo višji delež modre. Pri osvetlitvi od 2 lx do 20 lx, kar je nivo
cestne razsvetljave, nam ustreza svetloba z barvno temperaturo okoli 2000 K Pri takšni
temperaturi barve se dobro počutimo. Torej v nočnem času nam pri nizkih nivojih
osvetlitve najbolj ustreza svetloba z nizko barvno temperaturo in s poudarjenim
rumenim delom spektra.
2. LED sijalke bolj bleščijo kot visokotlačne natrijeve sijalke. Prvi razlog je, da ima LED
sijalka manjši vir svetlobe kot natrijeva sijalka, zato je intenziteta vira višja kot pri
natrijevi sijalki. Tako se poveča kontrast med virom svetlobe in okolico, kar povzroča
bleščanje. Drugi razlog pa je barva svetlobe. Modri del spektra se v očesu bistveno
bolje siplje, zato viri svetlobe z večjim deležem modre svetlobe bolj bleščijo.
3. LED sijalke dosti hitreje uničijo prilagoditve očesa na temo v primerjavi z
visokotlačnimi natrijevimi sijalkami.
4. LED sijalke trikrat bolj intenzivno privabljajo žuželke v primerjavi z natrijevimi
svetilkami. Znano je, da žuželke privabljata UV svetloba in modra svetloba, ki je v
spektru tik ob UV.
5. Rumene natrijeve sijalke omogočajo boljši kontrast, na katerem temelji vsa cestna
razsvetljava. Človeško oko najbolje zaznava kontraste v rumenem delu spektra.
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6. Cestna razsvetljava je v večini primerov nameščena ob cestah in ulicah pred hišami.
Svetloba prekine tvorbo melatonina med spanjem, pri tem pa je največja občutljivost
za pretvorbo melatonina v modrem delu spektra. LED sijalke svetijo velik delež v
modrem delu spektra in že pri nižjih nivojih osvetlitve v primerjavi z natrijevimi
sijalkami prekinejo tvorbo melatonina. Pomanjkanje mealtonina pa povzroča rakasta
obolenja, tako laho rečemo, da so LED sijalke bistveno bolj rakotvorne kot natrijeve
sijalke.
7. Sipanje skrajno modre svetlobe je 16-krat večje od sipanja skrajno rdeče svetlobe. Če
posvetimo v nebo z rdečo svetlobo, sipanja praktično ni in svetloba izgine v vesolje.
Če pa s skrajno modro svetlobo posvetimo v nebo, se večina svetlobe razprši in
povzroči veliko svetlobno onesnaženje. LED sijalke povzročajo od 250 % do 600 %
več svetlobnega onesnaženja kot visokotlačne natrijeve sijalke (Svetlobno…, 2009).
Metalhalogenidne sijalke in LED žarnice so v popolnem nasprotju z uredbo in predstavljajo
probleme:
- pri varnosti v cestnem problemu zaradi bleščanja
- pri ogrožanju biodiverzitete
- ker so potencialno kancerogene
- ker močno povečujejo svetlobno onesnaževanje (Svetlobno…, 2009).
Zaradi navedenih razlogov, bi bilo potrebno uporabo belih metalhalogenidnih in LED sijalk
za zunanjo razsvetljavo prepovedati, hkrati pa spodbuditi razvoj svetlobnih virov za zunanjo
razsvetljavo z barvno temperatura nižjo od 2.400 Kelvinov (Svetlobno…, 2009).
3.3.5. Značilnosti širjenja umetne svetlobe v atmosferi
Umetna svetloba se v atmosferi širi po določenih zakonitostih in prispeva k svetlobnemu
onesnaževanju. V osnovi prihaja umetna svetloba iz dveh virov:
-

Prvi vir so svetila, ki zaradi svoje konstrukcije oddajajo del svetlobe navzgor, nad
vodoravnico in to večinoma pod majhnimi, ostrimi koti (Mikuž, Zwitter, 2005). Drugače
povedano prihaja ta svetloba neposredno iz nezasenčenih svetilk (Recek, 2008).

-

Drugi vir pa je iz odboja svetlobe od tal, ki ima tako imenovano Lambertovo porazdelitev
(slika 14). To pomeni, da je značilna majhna intenziteta pri majhnih kotih in velika
intenziteta v smeri zenita (Mikuž, Zwitter, , 2005) Odbita svetloba s tal predstavlja
obsežno a nizko postavljeno in vodoravno svetilo. Tla tako svetijo več navzgor, manj pa
postrani. Dodaten vpliv imajo talne ovire, ki omejujejo sevanje pri majhnih kotih, in
zgradbe, drevesa, ograje itd. (objekti), ki svetlobo v poševni smeri dodatno blokirajo
(Mikuž, Zwitter, 2005).
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Slika 14: Lambertova porazdelitev

Vir: Mikuž, Zwitter, 2006.
Svetloba oddana pod majhnimi koti nad horizontom prihaja večinoma neposredno od
nezasenčenih svetilk. Emisija svetlobe se pod majhnimi koti širi zelo daleč od vira, tista
svetloba pa, ki je oddana pod velikimi koti onesnažuje le tiste dele atmosfere v neposredni
okolici vira (Mikuž, Zwitter, 2005).
Na sliki 15 so prikazani emisijski koti svetil, ki osvetljujejo nebo opazovalca, ki opazuje
zvezdo v zenitu na treh različnih razdaljah od vira umetne svetlobe. Zemeljska troposfera ima
končno debelino (okoli 10 km), zato na osvetljenost nočnega neba nad oddaljenimi območji
odločilno vplivajo svetila, ki oddajajo svetlobo pod majhnimi koti nad vodoravnico (0-10°)
(Mikuž, Zwitter, 2005). Svetloba, ki sveti malo nad vodoravno ravnino v atmosferi naredi
znatno daljšo pot kot tista, ki sveti povsem navzgor, kjer ne smemo pozabiti na učinek sipanja
(Snoj, 2009).
Slika 15: Širjenje umetne svetlobe v atmosferi

Vir: Mikuž, Zwitter, 2005.
Zaradi omejene debeline atmosfere največ onesnaževanja povzroča svetenje tik nad
vodoravnico.
Če svetimo s 100W navzdol se od asfalta odbije med 4 % in 8 % (recimo 6 W)
Če svetimo s 100W navpično navzgor se v atmosferi razprši okoli 20 % (recimo 20 W)
Če svetimo s 100W vodoravno se v atmosferi razprši vseh 100 W (Mohar, 2008).
Bližje je opazovalec svetlobnemu viru, večajo se emisijski koti svetil, ki osvetljujejo nebo nad
njim. Gre za osvetljevanje atmosferskih delcev, ki so zelo oddaljeni od vira. Ta svetloba se
združi s preostalo svetlobo, ki prihaja iz oddaljenih virov ter s tem povzroči seštevalni učinek
in pomembno poveča nivo svetlosti nočnega neba. V mestih ima pomemben vpliv odboj
svetlobe od tal (Mikuž, Zwitter, 2005).
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Ko pa se opazovalec oddaljuje od svetlobnega vira, je nebo nad njim osvetljeno le še z izvori,
ki sevajo pod majhnimi koti nad vodoravno ravnino. Svetloba tako osvetljuje predvsem
območje nad virom, se pa ne širi daleč in nima kumulativnih učinkov. Na velikih razdaljah
odboj od tal praktično nima več vpliva (Mikuž, Zwitter, 2005).
Graf 1: Simulacija širjenja svetlobe iz umetnih virov pod majhnimi koti nad vodoravnico
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Simulacija širjenja svetlobe iz umetnih virov pod majhnimi koti nad vodoravnico nam kaže,
da se umetna svetloba pri zelo malih kotih (še posebej je problematična emisija pod koti 0-5°)
svetenja nad vodoravnico, širi zelo daleč v atmosferi. Iz teh podatkov lahko sklepamo, da
vsaka posamezna nezasenčena svetilka v Sloveniji osvetljuje nebo nad celotno državo. Čeprav
gre pri posamezni svetilki za majhne svetlobne tokove, pa ne smemo zanemariti
kumulativnega učinka celotne populacije zunanje razsvetljave (Mikuž, Zwitter, 2005). Tukaj
vidimo, da je uporaba zasenčenih oz. ekoloških svetilk pomembna, saj z njihovo uporabo
onesnaženje omejimo na kratke razdalje blizu vira svetlobe (Mohar, 2008). Pri izračunih
razdalj so upoštevali ukrivljenost Zemlje. Ob jasnih nočeh je v troposferi na višinah nad 5 km
zelo malo vlage in prašnih delcev, zato ocenjujejo, da je simulacija za višino 5 km primerljiva
z dejanskim stanjem (Mikuž, Zwitter, 2005).
Ocenjuje se, da na razdalji 20 km od vira umetne svetlobe kar 95 % svetlobnega onesnaženja
v zenitu prispeva svetloba, ki prihaja pod majhnimi koti nad horizontom. Ker se svetloba brez
večjih ovir širi v atmosferi več kot 200 km daleč, jo zastira samo ukrivljenost Zemlje. Tako
lahko rečemo, da je umetna svetloba onesnaževalec, ki v primerjavi z drugimi (kot so hrup,
emisije škodljivih plinov ipd.) vpliva na zelo velika območja in je dejansko omejena le z
ukrivljenostjo Zemlje. Nebo je tako nad večjimi območji pretežno onesnaženo z umetno
svetlobo, zaradi seštevanja učinkov oddaljenih virov, ki sevajo svetlobo pod majhnimi koti
(Mikuž, Zwitter, 2005).
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3.4. VZROKI SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA NA PRIMERU SLOVENIJE
Društvo Temno nebo Slovenije (2009) na svojih spletnih straneh navaja 8 vzrokov
svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji:
-

-

Množična uporaba nezasenčenih svetilk. Nezasenčene svetilke pošiljajo velik del
svetlobe naravnost v nebo in s tem v vesolje. Zaskrbljujoče je dejstvo, da se večina
nekvalitetne razsvetljave financira bodisi iz občinskih ali pa iz državnega proračuna, kar
pomeni, da gre za denar davkoplačevalcev.
Nestrokovno montirane svetilke. Lahko so uporabljene delno zasenčene svetilke,
vendar pa so te velikokrat postavljene postrani in tako poleg tal osvetljujejo tudi bližnjo
in daljno okolico. Pri nas se pogosto montirajo svetlobna telesa pod koti 10-30° nad
horizontom, kar je posledica napačnega prepričanja, da bodo na ta način tla pod svetilko
bolje osvetljena. V resnici pa tako montirana svetilka oddaja več svetlobe v vodoravni
smeri in navzgor v nebo. Prvo povzroča bleščanje, drugo pa nepotrebno osvetljevanje
neba in izgubo energije. Kvalitetna osvetljenost tal ob minimalnem onesnaževanju se
lahko doseže le z uporabo zasenčenih svetilk, ki morajo biti postavljene vodoravno
(vzporedno) s horizontom.
Slika 16: Napačno montirana popolnoma zasenčena svetilka

Vir: Društvo Temno nebo…, 2009.
-

-

Pretiravanje z razsvetljavo. Gre za predvsem za pretiravanje v številu svetlobnih teles
kot tudi z močjo osvetlitve. Slovenija v primerjavi z drugimi razvitejšimi državami
izstopa pri osvetljevanju cest (o čemer bo govora v nadaljevanju te diplome) in javnih
površin, še posebej pa izstopa po pretiravanju z nivojem osvetljevanja cerkva in ostalih
kulturnih spomenikov. V Avstriji ali pa denimo Nemčiji so ceste in javne površine za red
velikosti manj osvetljene kot v Sloveniji, številne vasi pa praviloma niso osvetljene.
Enako je tudi pri dekorativnem osvetljevanju kulturnih spomenikov, ki so sicer osvetljeni
kot pri nas, toda z veliko nižjimi nivoji osvetlitve.
Praksa vsesplošnega osvetljevanja. Društvo je mnenja, da se je v Sloveniji uveljavilo
prepričanje o nujnosti vsesplošnega osvetljevanja za vsako ceno ne glede na smiselnost,
stroške ali morebitne posledice. Dalje navajajo, da so mestne in primestne ulice ter
naselja že zdavnaj osvetljena, tako da sedaj poteka množično osvetljevanje podeželja. Po
eni strani je to posledica urbanizacije podeželja oziroma prenašanja urbanih vzorcev
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načina življenja na podeželje. Po drugi strani pa naj bi šlo za lažno prepričanje, da več
svetlobe pomeni večjo varnost.
Osvetljeni reklamni panoji. V zadnjih letih se nekontrolirano postavljajo ogromni
reklamni panoji ob cestah, predvsem pa vzdolž avtocestnega križa. Tu se lahko vprašamo
ali ti panoji res sodijo v vsako okolje ob ceste in celo avtoceste. Kot kaže so v ospredju
interesi oglaševalcev pred interesom varstva okolja in varnosti prometa. Ti panoji tudi
posegajo v estetiko in značilnosti slovenske pokrajine. Za primerjavo denimo, v vsej
Nemčiji ni niti enega osvetljenega reklamnega panoja ob avtocesti. O problematiki
reklamnih panojev (osvetljenih in neosvetljenih) je več napisanega v obsežnem poglavju,
ki govori kako le ti vplivajo na okolje, videz kulturne krajine in varnost v prometu.
Odsotnost stroke. Trenutno slabo stanje naj bi bilo posledica pomanjkanja
strokovnjakov s tega področja. Država bi morala poskrbeti za primeren strokovni nivo
tistih, ki se s tem ukvarjajo. Pri zunanjem osvetljevanju gre za velik poseg v okolje, zato
bi morali te posege skrbno načrtovati in poskrbeti, da so čimmanj moteči za okolje. Poleg
osvetljevalcev bi se zato morali s tem ukvarjati tudi strokovnjaki iz drugih področij
(krajinski arhitekti, okoljevarstveniki, geografi,…)
Davčna politika. V Sloveniji plačujejo davek od stavbnih zemljišč le gospodinjstva, ki
so komunalno opremljena (med drugim morajo imeti tudi javno razsvetljavo). Po vsej
verjetnosti je interes države pobrati čim več davkov. Pred tem bi se poskrbelo, da bi
imelo praktično vsako gospodinjstvo ulično svetilko. Posledica take politike, bi lahko
pripeljala do tega, da bo osvetljeno vso naseljeno podeželje. Ker pa pri nas prevladuje
razpršena poselitev, bi bile posledice za okolje ogromne, saj bi bilo zelo malo lokacij, ki
bi bila popolnoma a v temi. Osvetljevanje podeželja se že odvija, ki se je razširilo po
uvedbi novih občin, kjer so župani najprej poskrbeli za izdatno ulično razsvetljavo. Glede
na to, da je pri nas razširjeno prepričanje, da je razsvetljava kazalec razvitosti in visokega
standarda, je to eden od načinov za nabiranje politični točk lokalnih politikov.
Slovenska podjetja plačujejo cenejšo elektriko kot gospodinjstva, saj jim država povrne
DDV za električno energijo. Poceni elektriko podjetja pogosto izkoristijo za pretirano
osvetljevanje parkirišč, zgradb, reklamnih panojev. Za osvetljevanje zgradb in reklamnih
panojev podjetja v Sloveniji plačajo 0 % davek. Potrebno bi bilo razmisliti o uvedbi
ekološke takse za osvetljevanje.
Nezasenčena razsvetljava = neekološka razsvetljava. To pa je zato, ker take svetilke
oddajajo znaten del svetlobe v bližnjo in daljno okolico ter v nebo (vesolje) in s tem
negativno vplivajo na kvaliteto nočnega neba (onesnaževanje z umetno svetlobo), rušijo
bioritem ljudi in živali in neracionalno trošijo električno energijo. Nezasenčene svetilke
pa poleg tega povzročajo bleščanje, ki ima lahko vpliva na varnost v prometu, še posebej
pri starejših ljudeh. Navedene posledice svetlobnega onesnaževanja v tem odstavku in še
nekatere druge so podrobneje predstavljene v nadaljevanju.

3.5. VPLIV NA ČLOVEKA
Svetlobno onesnaževanje preko nočnih luči vpliva na zdravje ljudi bolj resno, kot se običajno
zavedamo. Človekova hormonska ureditev, fiziologija in vedenje se je razvila v dnevni vzorec
- dan in noč. Normalno delovanje budnih/spečih ciklov, hormonskih ciklov, imunskih
sistemov in drugih biokemičnih vedenj je odvisno od dnevnega menjavanja svetlobe in teme
in je lahko resno poškodovana z nočno osvetlitvijo (Bidwell, Wallace, 2009).
Biološki ritmi zagotavljajo prilagajanje na vedno spreminjajoče se okolje. Od vseh bioloških
ritmov je najbolj raziskan cirkadialni ritem (perioda traja približno 24h), ki je fiziološko zelo
pomemben, saj omogoča organizmu, da je podnevi v aktivni fazi, ponoči pa v stanju
obnavljanja (Španinger, Fink, 2007). Ugotovili so, da svetloba v začetku biološke noči
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povzroča zakasnitev sistema, ki uravnava cirkadialne ritme, nasprotno pa svetloba v pozni
fazi biološke noči povzroči prehitevanje sistema. Kot kaže, pri uravnavanju biološke ure
sodeluje hormon melatonin. Osvetlitev oči ponoči povzroči, da se zmanjša izločanje
melatonina (Pregelj, 2008).
Melatonin deluje antioksidativno in antikancerogeno. Normalno se melatonin tvori ponoči,
največje vrednosti so dosežene med 2 in 4 uro zjutraj. Izločanje se prekine, če med tem časom
človeka izpostavimo umetni svetlobi. Raziskave kažejo neposredno povezavo med incidenco
raka na dojkah pri ženskah ter debelega črevesja in na prostati pri delavcih, ki delajo v več
izmenah in so tako izpostavljeni svetlobi ponoči. Eden od vzrokov je lahko tudi zmanjšano
izločanje melatonina (Marolt, 2007; Španinger, Fink, 2007).
Minimalna količina svetlobe, ki povzroči ustavitev tvorjenja melatonina pri podganah, je 0,2
lx (luks). To je dvakratna intenziteta svetlobe polne lune. Kot najbolj problematična se je
izkazala modra svetloba, ki jo oddajajo žarnice, ki osvetljujejo objekte, reklamne panoje itd.
(Španinger, Fink, 2007). Vpliv modre svetlobe na celice očesno mrežničnega ganglja je
raziskoval Berson. Ta svetloba je zelo prisotna v zunanji okolici, saj jo oddajajo živosrebrne,
visokotlačne natrijeve, metal-halidne in fluoroscentne žarnice. Če so naše oči odprte in smo
izpostavljeni svetlobi v zgodnjih jutranjih urah, se v telesu tvori manj melatonina. Zaradi tega
je potrebno pri načrtovanju svetil v zunanjem okolju paziti na tip, intenziteto in barvo svetilke
(Marolt, 2007).
Melatoninska hipoteza pravi, da pojavnost raka na dojkah narašča v razvitih državah zaradi
umetne razsvetljave, ki povzroča zmanjšano izločanje melatonina, s čimer se poveča
verjetnost pojavnosti raka na dojkah. Slika 17 kaže kako se zaradi prekinitve nočnega cikla
med spanjem, ko svetloba pade na očesno mrežnico, zmanjša sinteza melatonina v češeriki.
Posledično naj bi se povečala tvorba estrogenov, ki delujejo prokancerogeno (Španinger,
Fink, 2007).
Slika:17: Melatonin

Vir: Španinger, Fink, 2007
V epidemiološki študiji so Kloog, Haim, Stevens in sodelavci ugotovili pozitivno povezavo
med jakostjo nočne svetlobe, ki so jo izmerili s satelitom, in stopnjo raka dojk pri ženskah v
147 mestih v Izraelu. Multipla regresijska analiza je pokazala, da je bila stopnja raka dojke
višja v bolj osvetljenih območjih, ki so bila gosto poseljena in z visokim življenjskim
standardom. Nasprotno je bila neobičajno nizka stopnja incidence raka ugotovljena v
območjih z nizkimi dohodki, kjer na prostem in v zaprtih prostorih umetno razsvetljavo zaradi
gospodarskih razlogov skušajo omejevati (Clark, 2009).
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Kot je prikazano na grafu 2, obstaja pozitivna korelacija (R2 = 0,919), kjer višja intenzivnost
svetlobe ustreza višji stopnji raka dojke, ne glede na dve skupini trenda (Mohar, 2008).
Seveda je previdna razlaga statističnih analiz pomembna pri oblikovanju zaključkov o takšnih
zadevah. Na sedanji stopnji znanja o izpostavljenosti svetlobi ponoči in škodljivih vplivih na
zdravje se pojavi skušnjava, da potegnemo vzporednice s prejšnjimi odkritij o dejavnikih s
škodljivimi učinki na zdravje, kot so ionizirajoče sevanje, radioaktivnost, težke kovine,
določene organske spojine, kajenje cigaret in azbest (Clark, 2009).
Graf 2: Korelacija med osvetljenostjo okolja in pojavnostjo raka na prsih

Vir: Mohar, 2008.

3.6. VPLIV NA ŽIVALI
Longcore in Rich opisujeta umetno svetlobo, ki spreminja naravne vzorce svetlobe in teme v
ekosistemih, kot ˝ekološko svetlobno onesnaževanje˝.
Pod ekološko svetlobno onesnaževanje spada neposredno bleščanje, kronično povečanje
osvetlitve in začasna, nepričakovana nihanj pri razsvetljavi. Viri ekološkega svetlobnega
onesnaževanja so zelo različni in jih najdemo v skoraj vsakem ekosistemu v obliki žarečega
neba, osvetljenih stavb in stolpov, javne razsvetljave, ribiških čolnov, varnostnih luči, luči za
vozila, raket na naftnih ploščadih in celo luči na podvodnih raziskovalnih plovilih (Deda,
Elbertzhagen, Klussmann, 2007).
Ekološko svetlobno onesnaževanje vidno vpliva na vedenjsko in populacijsko ekologijo
organizmov v naravnem okolju. Sprememba svetlobe v okolju ima na živali več različnih
učinkov. Živali lahko izboljšajo svojo orientacijo ali pa se dezorientirajo oz. izgubijo
orientacijo zaradi dodatne osvetlitve. Dodatna osvetlitev lahko privablja ali odvrača nekatere
živali, lahko vpliva na njihovo prehranjevanje, razmnoževanje, selitve, komunikacijo ali na
njihove navade (Marolt, 2006).
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Preglednica 3: Nekaj škodljivih učinkov različni vrst svetlobe
Valovna dolžina (nm)
10 – 100, ekstremna UVsvetloba – visoke energije
100 – 280, UVC-žarki
280 – 315, UVB-žarki

315 – 400, UVA-žarki (t.i. črna
svetloba)

400 – 800, vidna svetloba
800 – 1000, bližnja IR-svetloba
> 1000, IR-svetloba

Učinki
Poškodbe tkiva, ubija rastline, poškodbe oči, bolečine, vendar močna
absorpcija že v zraku
Uničevanje mikroorganizmov v sterilitizatorjih
Mutagena; vpliva na DNK in trga vezi, deluje protibakterijsko, poškodbe in
bolečine v očeh, pri valovni dolžini 297 nm pride najhitreje do kožnih
opeklin, kožni rak
Učinkuje na oblikovanje rastlin, poškodbe katarakte, občutek tujka v očesu,
uničuje vitamin A v koži, poškodbe in staranje kože; UV-žarki se hitro
absorbirajo v kožnem tkivu z elektronskimi prehodi med vzbujenimi stanji,
pri krajših valovnih dolžinah pa lahko pride tudi do fotoionizacije
Močna absorpcija v tkivu, razen rdeče, vendar brez škodljive ionizacije
Učinek na kalitev, barvo, cvetenje, rast in velikost rastlin
Brez učinkov na biokemične procese; povzroča le segrevanje zaradi
povečanega nihanja molekul v tkivu

Vir: Snoj, 2009, str. 39.
Vpliv na orientacijo/dezorientacijo in privlačnost/odbijanje
Osvetlitev objektov je lahko vzrok za orientacijo nekaterih in dezorientacijo drugih živalskih
vrst. Svetloba tako odbija ali privlači določene živalske vrste k viru ali stran od vira svetlobe.
Nočna umetna svetloba vpliva na bitja, ki se orientirajo v temnem okolju, tako da se ne znajo
orientirati v umetni svetlobi. Najbolj znan primer izgube orientacije je pri morskih želvah, ki
se zaradi nameščenih svetilk ob obali, ne morejo več ravnati po sencah (temne sence jim
omogočajo, da se v nevarnosti hitro odplazijo v ocean) To jih zmede in ne morejo se več
orientirati (Marolt, 2007).
Pri večini žuželk je zaradi dobro razvitega vida svetloba eden najpomembnejših zunanjih
dejavnikov. Nekatere vrste žuželk se vedno obračajo proti svetlobi ali jih svetloba privlači in
jim pravimo, da so pozitivno fotokatične. Druge bežijo od svetlobe in so negativno
fotokatične. Žuželke se orientirajo tako, da slika vira svetlobe pade vedno v ista očesca, kar
jim omogoča, da ves čas ohranjajo isti kot proti Soncu ali kakemu drugemu nebesnemu telesu.
Ta kot ohranjajo tudi, ko jih zamoti bližnji umetni vir svetlobe. Tako se po spiralni poti (slika
18) približujejo luči in nazadnje priletijo vanjo (Trilar, 2001).
Slika 18: Vpliv umetne svetlobe na žuželke

Vir: Svetlobno…, 2009, str. 5.
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Ob tej luči žuželke nekaj časa letajo oz. tavajo sem in tja, dokler se počasi ne umirijo, usedejo
in zaspijo. Če se to zgodi več noči zapored, ne morejo opraviti svojega biološkega poslanstva.
Tako je neustrezna cestna razsvetljava in drugi močnejši svetlobni viri, iztrebila velike vodne
hrošče, ki so nekoč masovno poseljevali Ljubljansko barje, danes pa so zelo redki in ogroženi
(Trilar, 2001).
Nekateri hrošči in dvokrilci ter nočni metulji ponoči torej priletavajo na luči. Najbolj jih
privlači svetloba luči, ki izžarevajo veliko ultravijoličnih žarkov. Tako svetlobo oddajajo
predvsem visokotlačne in nizkotlačne živosrebrne žarnice. Te oddajajo svetlobo določenih
valovnih dolžin, med njimi je še posebej močna emisijska črta v spektru 365 nanometrih, ki je
območje največje spektralne občutljivosti mnogih žuželk (Trilar, 2001).
Slika 19: Primerjava spektralne sestave sončne svetlobe s krivuljama spektralne občutljivosti
človeškega in žuželčjega očesa.

Vir: Trilar, 2001, str. 120.
Zgornja slika 19 prikazuje relativne spektralne občutljivosti očesa žuželke (polna črta – muha
blestivka) in človeškega očesa (črtkana črta). V primerjavi s človekom so žuželke bolj
občutljive za ultravijolično in manj za rdečo svetlobo (Trilar, 2001).
Nočni metulji, ki se zbirajo okrog svetilk in ki posedajo na bližnje fasade, postanejo plen za
netopirje. Netopir lahko tako ujame neprimerno več plena kot naravna populacija lahko
prenese, zato se začne številčnost nočnih metuljev strmo zmanjševati. Na ta način lahko
izginejo cele populacije nočnih metuljev. Posledično v nekaj letih postanejo ogroženi tudi
netopirji, saj jim zmanjka hrane (Gider, 2008).
Metulji nasploh, seveda tudi nočni, so izjemno pomembni, saj pomagajo pri ohranjanju
stabilnosti prehranjevalne verige celotnega ekološkega sistema (Gider, 2008). Posebno vlogo
pa imajo tudi pri opraševanju rastlin. Veljajo namreč za najpomembnejše opraševalce takoj za
čebelami (Marolt, 2006). V Sloveniji imamo 3600 vrst metuljev, od tega 200 dnevnih, kar
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pomeni, da je okoli 95 % vrst nočnih. Tako je favna metuljev, še posebej nočnih, izjemno
pestra. Pri nas imamo najvišjo biotsko pestrost v Evropi. Veliko vrst je ogroženih, zato je v
Sloveniji zavarovanih približno 280 vrst metuljev. Nekateri so zavarovani z evropsko
habitatsko direktivo, kar pomeni, da so za te vrste določena posebna varstvena območja
Natura 2000 (Gider, 2008).
Tudi pri ptičih lahko umetna svetloba ponoči povzroči dezorientacijo. Ptiči se lahko v
območju osvetljenega območja ˝ujamejo v past˝, kar pomeni, da letijo znotraj osvetljenega
območja in ga ne morejo zapustiti. S tem so posebno prizadeti ptiči, ki se selijo ponoči, saj jih
umetna svetloba privablja in jih ovira pri selitvah (Marolt, 2006). Ptiči, ki letijo ponoči in jih
privlači umetna osvetlitev, imajo povečano smrtnost zaradi trčenja z osvetljenimi stolpi in
visokimi zgradbami. Stotine milijonov ptic umre letno v ZDA samo na ta način (Clark, 2009).
Svetloba privabi lahko tudi ribe in ikre h koralnim grebenom. Nekatere živalske vrste pa
umetna svetloba plaši in se ji zato umikajo (Marolt, 2006).
Vpliv umetne svetlobe na razmnoževanje in komunikacijo
S pomočjo umetne svetlobe se lahko spremenijo navade razmnoževanja. Samica žabe je
recimo manj selektivna glede na izbiro parjenja, ko jakost svetlobe narašča. Nočna svetloba
pri dvoživkah vzpodbuja gibanje proč od svetlobe. Raziskave so pokazale, da so žabe v
prostoru, ki je bil osvetljen prenehale s parjenjem (Marolt, 2006).
Nekateri dokazi kažejo na to, da pri pticah svetloba vpliva na izbiro kraja gnezdenja.
Ugotovili so, da se pri črnorepem kljunaču število poseljenih gnezd manjša z oddaljenostjo od
osvetljenih cestišč. Ptice, ki so bližje razsvetljavi naj bi gnezdile prej kot ptice, ki gnezdijo
proč od razsvetljave (Marolt, 2006).
Umetna svetloba preko dezorientacije lahko povzroči, da se samci in samice med seboj ne
najdejo pravočasno. Tako obstaja nevarnost parjenja različnih vrst med seboj, kar je seveda
nezaželeno (Marolt, 2006).
Nekatere vrste uporabljajo svetlobo za sporazumevanje, zato na njih vpliva umetna svetloba,
saj le-ta prekine njihovo medsebojno komunikacijo. Prisotnost umetnih luči otežuje
komunikacijo med samico kresnice in samcem, ki se privabljajo za parjenje do oddaljenosti
45 metrov z bioluminiscenco. Prav tako umetna razsvetljava spremeni vzorce komuniciranja
pri volkovih. Žarenje neba, kot posledica svetlobnega onesnaževanja, vpliva na vzorce pri
njihovi komunikaciji (Marolt, 2006).
3.7. POSLEDICE SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA V EKOSISTEMU
Spremembe, ki jih povzroča umetna osvetlitev, lahko v ekosistemu porušijo razmerje plenilec
–plen, kar lahko podre naravno ravnovesje med posameznimi vrstami. Ta učinek se lepo
pozna pri vodnih nevretenčarjih. Veliko vodnih nevretenčarjev, kot na primer zooplankton se
po vodi premika v globino in spet nazaj proti gladini. Raziskave so pokazale, da je umetna
svetloba povzročila tako zmanjšanje obsega vertikalnega gibanja v dnevni migraciji kot
število migracij. Z manjšim številom migracij zooplankotona na površino se poveča
populacija alg, ki lahko s cvetenjem resno in škodljivo vplivajo na kvaliteto voda (Marolt,
2006).
Raznovrstnost okoljskih razmer je pomembna, saj prispeva k razdelitvi virov in k večji
biološki raznovrstnosti. Različni naravni procesi se lahko zgodijo le ponoči v temi. Taki
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primeri so počivanje, obnavljanje, nebesna navigacija, lovljenje ali polnjenje sistemov. Zaradi
tega razloga ima tema enakovreden in funkcionalni pomen kot dnevna svetloba. To je
nepogrešljivo za zdravo delovanje organizmov kot za celotne ekosisteme (Deda, Elberthagen,
Klussmann, 2007).
3.8. VPLIV NA RASTLINE
O vplivih svetlobnega onesnaževanja na rastline še ni veliko raziskanega. Glede na dejstvo, da
se na novo nameščajo svetilke, ki sevajo veliko modre svetlobe, pa bi lahko pričakovali
spremembe v fototropizmu rastlin in v spremembi odpiranja in zapiranja listnih rež, saj pri teh
dveh procesih igra pomembno vlogo modra svetloba. Učinek spektra modre svetlobe
povzroča povečanje zaviranja stimulacije rdeče svetlobe in ima maksimum pri valovni dolžini
450 nm in minimuma pri 420 in 470 nm. Ta spekter se ujema s spektrom aktivnosti modre
svetlobe za stimulacijo odpiranja listnih rež (Marolt, 2006).
Rastline merijo in se odzovejo na dolžino noči, ki pomeni dolžino trajanja teme. Zaradi tega
rastline, ki so prilagojene na kratko dnevno svetlobo, zahtevajo dolge noči. Če je taka rastlina
začasno osvetljena med dolgo nočjo, reagira kot da je doživela dve kratki noči, namesto ene
dolge noči z motnjo. Kot posledica bo morda proces cvetenja in rasti v celoti prekinjen (Deda,
Elberthagen, Klussmann, 2007).
Drevesa zagotavljajo celoten ekosistem za številne vrste. Prilagoditi se morajo na sezonske
spremembe, pri čemer jih ovira umetna svetloba: nekatera drevesa ne izgubijo listov zaradi
svetlobnega onesnaževanja. To vpliva na živali, ki so odvisni od dreves (Deda, Elberthagen,
Klussmann, 2007).
Razsvetljava poveča produkcijo alg v vodi, s čimer se znižuje kvaliteta vode, kar vpliva na
morski turizem. Umetna svetloba pospešuje kontinuirano rast dreves, prelaga vegetiranje na
jesen, spomladi pa povzroča prehitro ˝prebujanje˝ vegetacije, povzroča povečanje dimenzij
listov s povečanjem por, s čimer je drevo bolj ogroženo v kontekstu onesnaženega zraka.
Poleg tega so strokovnjaki opazili različno občutljivost na neželeno svetlobo. Najobčutljivejša
drevesa so javor, breza in bukev,, medtem ko so smreka, bor in hrast najmanj občutljivi.
Pomembno je poudariti tudi, da povečana količina umetne svetlobe povzroča pospešeno rast
plevela (Skansi, 2003).
3.9. EKONOMSKE IN EKOLOŠKE POSLEDICE
V Evropi naj bi vsako leto v vrednosti več kot 1,7 milijard evrov (ocena Društva Temno nebo
Slovenije na podlagi porabljene energije in cen energije v letu 2007 ter astronomskih
opazovanj) vredne energije v obliki svetlobe razpršili v nebo kot posledica zunanjega
osvetljevanja. Velik del te električne energije, ki se porablja za osvetljevanje Evrope, se
proizvede v termoelektrarnah, ki so velik proizvajalec toplogrednih plinov. Tako tistih 1,7
milijarde evrov ne predstavlja samo finančne izgube, ampak tudi posredno škodo za okolje
zaradi izpusta toplogrednih plinov (Pogačnik, 2009). Vsak izkoriščen kWh energije za
razsvetljavo posredno povzroči produkcijo 600 g CO2, 2 g SO2 in 1,6 g NO. V Ameriki se
denimo letno nepovratno izgubi 62 bilijonov kWh, kar se ujema z škodljivo emisijo izpustnih
plinov iz 900 milijonov avtomobilov. Za očiščenje tolikšne količine škodljivih plinov iz
atmosfere bi bilo potrebno 52.611.000.000.000,00 m2 gozda (Skansi, 2003).
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Kako ima lahko pretirana razsvetljava velike ekonomske posledice, si poglejmo na primeru
Slovenije, ki je v samem vrhu evropskih držav po porabi električne energije za javno
razsvetljavo. V Sloveniji porabimo na prebivalca za javno razsvetljavo dvakrat več električne
energije, kot denimo znaša povprečje za Nemčijo, pri čemer je potrebno omeniti, da se z
veliko porabo soočajo v skoraj vseh slovenskih občinah. Leta 2006 je Društvo Temno nebo
Slovenije izvedlo raziskavo o porabi električne energije za javno razsvetljavo. V raziskavo so
vključili 40 % prebivalcev Slovenije v naključno izbranih ter v večjih občinah. Izsledki
kažejo, da pri nas na prebivalca za javno razsvetljavo porabimo 84 kWh električne energije,
medtem ko evropsko povprečje znaša 50 kWh (Mazi, 2009). Na Dunaju denimo, ki ima
1.650.000 prebivalcev, porabijo za javno razsvetljavo 56.000 MWh oziroma 34 kWh na
prebivalca (Društvo Temno nebo…, 2009). V evropskem merilu je Slovenija praktično v
samem vrhu in zaostaja veliko za Belgijo, ki velja za najbolj onesnaženo državo v Evropi, kjer
porabijo 2107 kWh na prebivalca (Mazi, 2009).
Graf 3: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v kWh/preb., izbrane občine v
Sloveniji, leta 2006

Vir: Ekonomske…, 2009.
Od skupaj 33 občin, ki so bile zajete v raziskavo jih ima kar 31 porabo višjo od povprečne
porabe v Nemčiji. Le v dveh občinah je bila leta 2006 poraba električne energije v kWh
manjša od mejne vrednosti 44,5 kWh na prebivalca na leto, kot jo predpisuje nova Uredba
(Ekonomske…, 2009).
Največ elektrike za javno razsvetljavo v Sloveniji, več kot 145 kWh na prebivalca, porabijo v
občini Trzin. Župan pravi, da je vzrok predvsem v zelo osvetljeni državni štiripasovnici, ki
poteka po vsej dolžini občine in za katero je osvetljavo načrtovala država. Občina je direkcijo
za ceste prosila za zmanjšanje svetilnosti ali pa da bi vsaj na stebrih z dvojnimi lučmi svetila
samo ena luč, vendar pa so zaradi predpisov dobili negativni odgovor (Mazi, 2009).
3.10. POSLEDICE V ASTRONOMIJI
Astronomi so bili prvi, ki so začeli opozarjati na svetlobno onesnaženje. Njihova nočna
opazovanja so pokazala, da je vidnih čedalje manj nebesnih teles. Direktna ali indirektna
svetloba negativno vpliva na opazovalca, vidnost opazovanega objekta (zvezde bledijo in
izginjajo zaradi zmanjšanja kontrasta svetlost-tema, izgubljajo se detajli ali pa postajajo
neprepoznavni) in inštrumente za opazovanje Nebesni sij kot posledica svetlobnega
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onesnaževanja onemogoča opazovanje nebesnih objektov (planetov, asteroidov, meteorjev,
kometov, meglic, galaktik…). Profesionalni astronomi se deloma lahko temu problemu
izognejo z uporabo specialnih filtrov za posamične dele elektromagnetnega spektra. Temno
nočno nebo omogoča, da človek s prostim očesom lahko vidi okoli 10.000 svetlih točkic
(planeti, asteroidi, zvezde…). Danes 95 % svetovne populacije s prostim očesom jih lahko
našteje komaj 200. (Astronomske posljedice, 2010).
Astronom John E. Bortle je izdelal tako imenovano Bortle Dark Sky Scale – lestvico, ki
kakovost neba deli v devet razredov. Večina Slovenije spada v 4. razred - prehod med
podeželskim in primestnim nebom, kar pomeni, da so svetlobne kupole očitne nad vasmi in
mesti v več smereh (Recek, 2008). To priča o prisotnosti svetlobnega onesnaževanja po
celotni Sloveniji.
V Parizu so na konferenci UNESCO-a leta 1992 sprejeli deklaracija o zmanjšanju škodljivih
okoljskih vplivov na astronomijo. Glavna misel konference je bila: “Nočno nebo z lepoto
zvezd in s svojimi sporočili o našem prostoru v vesolju je neprecenljiv zaklad in dediščina
vsega človeštva, ki jo je treba ohranjati, vidno in čisto, za sedanjo in za prihodnje
generacije.” Prvič v zgodovini človeštva postaja temno nebo redkost in izginja z
zaskrbljujočo hitrostjo. Marca 2004 je Center za Svetovno dediščino pri UNESCO skupaj z
ICOMOS in ROSTE organiziral posvet o vključevanju astronomske dediščine na seznam
Svetovne dediščine človeštva (Keršič, Svetel, 2010).
3.11. PREGLED SVETLOBNEGA ONESNAŽENJA V SVETU, EVROPI IN V
SLOVENIJI
Na znanstvenem in tehnološkem inštitutu svetlobnega onesnaževanja (ISTIL) so pripravili,
kot sami pravijo, prvi atlas sveta, ki kaže umetno svetlobo nočnega neba. Ta atlas kaže na to,
da problem svetlobnega onesnaževanja ni omejen samo na razvite države, kot je pogosto
prisotno prepričanje, ampak se zdi kot globalni problem, ki zadeva skoraj vse države na svetu.
Kot je pričakovano, je problem seveda večji v ZDA, v Evropi in na Japonskem, ki so trenutno
trije največji centri moči v globaliziranem svetu (Cinzano., Falchi., Elvidge, 2001).
Slika 20: Umetna svetloba nočnega neba na nivoju morske gladine v svetu

Vir: The World Atlas…, 2009.
Za veliko območij na svetu je veljalo prepričanje, da so neonesnažena, a se je v atlasu
izkazalo, da vsebujejo, kar veliko raven umetne svetlobe zaradi pasivnega širjenja svetlobnega
onesnaževanja. V številnih državah je nočno nebo onesnaženo s svetlobo zaradi virov iz
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sosednji držav – to bi lahko odprlo novo poglavje v mednarodni sodni praksi (Cinzano.,
Falchi., Elvidge, 2001).
Podatki za leti 1998 in 1999 iz atlasa svetlobnega onesnaževanja so pokazali, da:
- 99 % prebivalcev EU živi na območjih, kjer je nočno nebo onesnaženo
- 90 % prebivalcev EU živi pod trajno umetno mesečino
- za približno dve tretjini prebivalstva EU ˝noč˝nikoli praktično ni
- je približno polovica EU prebivalcev izgubila možnost, da bi videli Rimsko cesto (Light
pollution in Europe, 2009).
Slika 21: Sij površja Zemlje merjenega z DMSP sateliti

Vir: Lights in Europe, 2009.
Pri ISTIL – u preučujejo med drugim tudi učinke povečevanja svetlobnega onesnaževanja.
Rezultati kažejo, da je to povečevanje praktično povsod eksponentno s povprečno letno rastjo
5-10 %, merjeno tako v ZDA kot v Evropi. Nekatere prejšnje napovedi so okvirno temeljile
na običajnih stopnjah rasti. Spodnja slika 22 kaže rast svetlobnega onesnaževanja v Italiji, kjer
je za leto 2025 prikazan verjetni scenarij ob sedanji stopnji rasti (The night sky in the world,
2009).
Slika 22: Rast svetlobnega onesnaževanja v Italiji 1971, 1998 in 2025

Vir: The night sky in the world, 2009.
Slovenija spada med najbolj svetlobno onesnažene države v Evropi. Leta 2008 je bila poraba
električne energije za javno razsvetljavo v Sloveniji večja od povprečja v EU in je zbašala
75,48 kWh na prebivalca. S tem se po količini porabljene energije za javno razsvetljavo
uvršča na drugo mesto za Belgijo, ki velja za najbolj osvetljeno in za najbolj svetlobno
onesnaženo državo v Evropi. Ob upoštevanju dejstva, da večja količina porabljene energije
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vpliva tudi na povečanje izpustov toplogrednih plinov in s tem na pospešitev efekta tople
grede, lahko rečemo, da Slovenija tudi s svojo neekološko javno razsvetljavo prispeva h
globalnim klimatskim spremembam. Zaskrbljujoče ja lahko tudi dejstvo, da poraba električne
energije za javno razsvetljavo narašča in sicer z letno stopnjo okoli 3 % (Globovnik, 2008).
Meritve na observatoriju Črni Vrh so pokazale, da je v prejšnjem desetletju svetlobno
onesnaževanje pri nas naraščalo za 8 % letno (Svetlobno…, 2009).
Svetlobno onesnaženje je v Sloveniji v hitrem porastu. Pred uvedbo Uredbe so tako v mestih,
primestjih in na podeželju postavljali nove inštalacije zunanje razsvetljave. Takrat so
ocenjevali, da je pri nas v 95 % primerov nezasenčenih ali delno zasenčenih svetilk, ki svetijo
tudi neposredno v nebo. Delež popolnoma zasenčenih svetilk naj bi bil pred uvedbo Uredbe
zelo majhen in po ocenah nekaterih strokovnjakov, naj ne bi presegal 5 % vseh zunanjih
svetilk. Poleg stalnega večanja števila svetilk, pa skrbi dejstvo povečevanja izseva sijalk, kar
neposredno vpliva na povečanje svetlobnega onesnaževanja. Poleg cestne razsvetljave je
potrebno omeniti še dekorativno razsvetljavo cerkva in ostalih objektov ter osvetljene
reklamne panoje. Vzdolž avtocestnega križa so nekateri panoji velikih dimenzij (100 m2) in so
tako močno osvetljeni (800 lx), da jih opazimo že iz nekaj kilometrske razdalje. Tako
reklamna kot dekorativna razsvetljava sta okoljsko problematični (Mikuž, Zwitter, 2005).
Leta 2000 je potekala intenzivna gradnja avtocest, priključkov na avtoceste, cestninskih postaj
in ostalih spremljajočih objektov, ki je vključevala tudi postavitev razsvetljave. Na
regionalnih in lokalnih cestah, križiščih ter ulicah mest so bile na novo postavljene ali
prenovljene številne inštalacije. Pri vseh teh primerih so bile postavljene slabo zasenčene
svetilke tipa CX, ki imajo precejšnjo stopnjo bleščanja in znaten delež emisije svetlobe
navzgor proti nebu (Mikuž, 2001).
Slika 23: Prikaz prostorskega dosega sevanja svetilk pod majhnimi koti nad ozemljem
Slovenije

Vir: Mikuž, Zwitter, 2005.
V Sloveniji so razdalje majhne, zato je vpliv razsvetljave iz večjih mest zaznaven povsod.
Glavni onesnaževalci so gosto poseljena območja Ljubljanske kotline, Maribor, Celjska
kotlina in obalna regija (Mikuž, 2001). Opazovanja svetlobnega onesnaževanja kažejo na to,
da je nočno nebo onesnaženo tudi na tistih lokacijah, ki sicer niso v bližini večjih naselij. Na
te lokacije lahko prihaja umetna svetloba le iz oddaljenih urbanih območij. Zato je ključen
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problem pri omejevanju svetlobnega onesnaževanja preprečevanje sevanja nad vodoravnico,
ki prihaja od nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk (Mikuž, Zwitter, 2005). Meritve sija
nočnega neba, ki so jih izvajali na Oddelku za fiziko, so pokazale, da je na najtemnejši
lokaciji v Sloveniji in ob najboljših vremenskih pogojih nebo okoli 10-krat svetlejše od
podobnih lokacij v tujini (Mikuž, 2001). Na sliki 23 je prikaz prostorskega dosega sevanja
svetilk pod majhnimi koti nad ozemljem Slovenije. Za izhodišče so vzeli Ljubljano, ki je pri
nas največji vir svetlobnega onesnaženja. Koncentrični krogi povezujejo točke v gornji plasti
troposfere (h=5 km), kjer jo svetloba pod značilnimi koti iz tabele 1 zapusti (Mikuž, Zwitter,
2005).
Po uvedbi Uredbe bi se moralo stanje glede svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji bistveno
popraviti. Vendar pa prilagajanje Uredbi poteka še vedno zelo počasi, tako da smo še vedno
priča številnim kršitvam.

4. PRIMERJALNA ANALIZA OSVETLJENOSTI KRIŽIŠČ IZVEN
NASELIJ V AVSTRIJI, NEMČIJI IN SLOVENIJI
V teoretičnem uvodu je predstavljena problematika svetlobnega onesnaževanja. Kot je že
napisano, velik delež k svetlobnem onesnaževanju prispeva cestna razsvetljava. V Sloveniji se
obeta nov zakon, ki bi omogočal osvetlitev praktično vseh križišč na državnih cestah izven
naselij. Društvo Temno nebo Slovenije je mnenja, da je to nepotrebno. Kot argument
navajajo, da naj bi imeli v Avstriji in Nemčiji majhen delež osvetljenih križišč izven naselij na
državnih cestah. Poleg tega v društvu pravijo, da je v Avstriji in Nemčiji manj smrtnih žrtev v
prometnih nesrečah kot pri nas. Zato si postavljajo vprašanje ali bi osvetljevanje vseh križišč
res pripomoglo k zmanjšanju števila prometnih nesreč in števila smrtnih žrtev v teh nesrečah,
kar je argument tistih, ki postavljajo cestno razsvetljavo.
Osrednja tema te diplomske naloge je primerjalna analiza osvetljenosti križišč izven naselij na
izbranih državnih cestnih odsekih v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. V analizo sem dodatno še
vključil avtobusne postaje ter reklamne panoje (poglavje 6.3.) izven naselij na teh odsekih.
4.1. IZBIRA CESTNIH ODSEKOV
Izbira cestnih odsekov za to analizo je potekala v sodelovanju z Društvom Temno nebo
Slovenije, ki je tudi pobudnik teme obravnavane v tej diplomi. Dogovorili smo se, da bom v
vsaki od treh zgoraj omenjenih držav analiziral približno 100-150 km državnih cest. Za izbiro
cestnih odsekov nismo upoštevali nikakršnih posebnih meril. V Avstriji in Sloveniji smo
izbrali odseke državnih cest, ki med seboj povezujejo večja naselja.
Karta 1: Izbrani državni, cestni odseki za analizo v Avstriji (del 1)

Avtor: Mario Grdić, 2010

Vir podlage: ViaMichelin Maps, 2010.
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Karta 2: Izbrani državni, cestni odseki za analizo v Avstriji (del 2)

Avtor: Mario Grdić, 2010.

Vir podlage: ViaMichelin Maps, 2010.

Tako smo v Avstriji izbrali avstrijske, državne, cestne odseke med Beljakom – Celovcem –
Judenburgom (karta 2) ter manjši cestni odsek Trieben – Trautenfels (karta 1), ki leži med
Gradcem in Salzburgom. Ti odseki so skupaj dolgi 188 km.
Pri izbiri cestnih odsekov za Nemčijo smo bili mnenja, da je praktično vseeno, katero nemško
državno cesto bomo izbrali, kajti analizo smo nameravali izvajati na Bavarskem, ki je
prepletena s številnimi nemškimi državnimi cestami. Tako da smo se odločili za analizo
naslednji nemških, državnih, cestnih odsekov: Friedberg (pri Augsburgu) – Furstenfeldbruck
ter München – Freilassing (meja z Avstrijo) (karta 3). Ti odseki so skupaj dolgi 173 km.
Karta 3: Izbrani državni, cestni odseki za analizo v Nemčiji

Avtor: Mario Grdić, 2010.

Vir podlage: ViaMichelin Maps, 2010.

V Sloveniji smo izbrali naslednje slovenske, državne, cestne odseke: Ormož – Ptuj – Maribor
– Slovenske Konjice (karta 4) ; Ljubljana – Celje (karta 5). Ti odseki so skupaj dolgi 164 km.
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Karta 4: Izbrani državni, cestni odseki za analizo v Sloveniji (del 1)

Avtor: Mario Grdić, 2010.

Vir podlage: ViaMichelin Maps, 2010.

Karta 5: Izbrani državni, cestni odseki za analizo v Sloveniji (del 2)

Avtor: Mario Grdić, 2010.

Vir podlage: ViaMichelin Maps, 2010.

4.2. REZULTATI ANALIZE
S primerjalno analizo osvetljenosti križišč izven naselij na izbranih cestnih odsekih sem
analiziral v Avstriji skupaj 165 križišč, v Nemčiji 134 in v Sloveniji 74. V Avstriji je od vseh
analiziranih križišč osvetljenih 21,0 %, v Nemčiji 13,4 % in v Sloveniji 54,0 %. V Sloveniji
je torej osvetljenih več kot polovica analiziranih križišč.
Preglednica 4: Analizirana križišča izven naselij v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji
Avstrija Nemčija Slovenija
Neosvetljeno križišče
130
116
34
Osvetljeno križišče
35
18
40
Križišča skupaj
165
134
74
Delež neosvetljenih križišč (%)
78,8
86,6
45,9
Delež osvetljenih križišč (%)
21,2
13,4
54,0
Avtor: Mario Grdić, 2009.
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Graf 4: Delež neosvetljenih in osvetljenih vseh analiziranih križišč izven naselij na izbranih
cestnih odsekih po državah.
Delež neosvetljenih in osvetljenih vseh analiziranih križišč izven naselij na
izbranih cestnih odsekih po državah
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Avtor: Mario Grdić, 2009.
Analiza terena na izbranih cestnih odsekih je torej pokazala, da je v Nemčiji najmanjši delež
osvetljenih križišč od vseh analiziranih križišč. V Sloveniji je ta delež (54, 0 %) kar štirikrat
večji kot v Nemčiji (13,4 %) in 2,5 krat višji kot v Avstriji (21,0 %). Analizirana križišča sem
nato razdelil na tri tipe glede na obliko. Tako sem posebej analiziral osvetljenost krožišč, Tkrižišč in štirikrakih križišč (v nadaljevanju besedila 4-K). Spodnja preglednica 5 prikazuje
število vseh, v analizo vključenih, križišč po posameznih tipih. Prav tako pa je podano tudi
število vseh analiziranih avtobusnih postaj in reklamnih panojev izven naselij na izbranih
cestnih odsekih.
Preglednica 5: Analiza terena
Neosvetljeno krožišče
Osvetljeno krožišče
Krožišča skupaj
Neosvetljeno T – križišče
Osvetljeno T – križišče
T–križišča skupaj
Neosvetljeno 4-K križišče
Osvetljeno 4-K križišče
4K križišča skupaj
Neosvetljena avtobusna postaja
Osvetljena avtobusna postaja
Avtobusne postaje skupaj
Neosvetljen reklamni pano
Osvetljen reklamni pano
Reklamni panoji skupaj

Avstrija
0
3
3
75
20
95
55
12
67
67
12
79
10
0
10

Nemčija Slovenija
0
0
4
3
4
3
70
26
6
24
76
50
46
8
8
13
54
21
38
17
2
11
40
28
0
31
0
6
0
37
Avtor: Mario Grdić, 2009.
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4.3. KROŽIŠČA
AVSTRIJA
V Avstriji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral tri krožišča izven naselij. Vsa tri so
osvetljena. V enem primeru je postavljenih osem stebrov, ki so bili nizki (4 m), s po dvema
svetilkama v paru. Pri ostalih dveh krožiščih je pri vsakem posebej postavljenih pet svetilk.
Pri obeh je postavljena ena svetilka za uvoz/izvoz, s tem da je pri enem od teh ena svetilka
postavljena v osrednjem otoku. Pri tem krožišču so svetilke postavljene, tako da osvetljujejo
tudi kakih 50 - 100 m izven cestišča na travnik v okolici, kar je posledica delno zasenčenih
svetilk in previsokih stebrov. Pri drugem križišču so postavljene popolnoma zasenčene
svetilke, ki pa so napačno montirane in tako svetijo nad vodoravnico in s tem povzročajo
svetlobno onesnaževanje.
Slika 24: Krožišče izven naselja v Avstriji

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
NEMČIJA
V Nemčiji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral štiri krožišča izven naselij. Vsa štiri so
osvetljena. V enem primeru je postavljenih 10, v drugem šest in v dveh naslednjih štiri
svetilke, vse svetilke so delno zasenčene in oddajajo rumeno svetlobo. Pri vseh teh
analiziranih krožiščih ni nobena svetilka postavljena v osrednjem otoku, temveč so svetilke
postavljene tako, da osvetljujejo izvoz/uvoz v krožišče.
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Slika 25: Krožišče izven naselja v Nemčiji

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
SLOVENIJA
V Sloveniji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral tri krožišča. Vsa tri so osvetljena. Pri
vseh teh so postavljene popolnoma zasenčene svetilke, ki oddajajo rumeno svetlobo. V teh
krožiščih je postavljenih po 11, 13 in 15 svetilk. Pri nobenem od teh krožišč ni svetilke, ki bi
bila postavljena v osrednjem otoku. V enem primeru so svetilke napačno montirane in tako
svetijo nad vodoravnico in s tem povzročajo svetlobno onesnaževanje.
Slika 26: Krožišče izven naselja v Sloveniji

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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Graf 5: Delež osvetljenih in neosvetljenih krožišč izven naselij na izbranih cestnih odsekih po
državah
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Avtor: Mario Grdić, 2009.
Analiza terena na izbranih cestnih odsekih izven naselij je pokazala, da so v vseh treh državah
krožišča izven naselij osvetljena. Na analiziranih primerih pa je moč opaziti razliko pri
osvetljevanju teh krožišč. Primerjava kaže na to, da so krožišča izven naselij v Sloveniji
osvetljena veliko bolj intenzivno oziroma z večjim številom svetilk kot v Avstriji in Nemčiji.
Krožišča so poseben tip križišč, ki morajo biti zaradi svoje značilnosti osvetljena. Seveda je to
stvar strokovnjakov, kako bodo izvedli osvetlitev določenega krožišča. Glede na analizo bi
dejal, da je v Sloveniji osvetljava krožišč malce pretirana in da bi se lahko strokovnjaki pri
optimiranju osvetljevanja v tem primeru lahko zgledovali pri avstrijskih in nemških kolegih,
seveda ob upoštevanju direktiv iz Uredbe.
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4.4. T – KRIŽIŠČA
AVSTRIJA
V Avstriji sem na izbranih odsekih izven naselij analiziral 68 T-križišč izven naselij. Od teh
68 jih je osvetljenih 11 oziroma 16,2 %. Pri vseh teh križiščih so postavljene delno zasenčene
svetilke, ki oddajajo rumeno svetlobo. Pri osvetljenih T-križiščih je v večini (šest primerov)
postavljena ena ali dve svetilki. V treh primerih so postavljene tri svetilke in še dva primera z
štirimi oziroma petimi svetilkami.
Slika 27: Neosvetljeno T-križišče v Avstriji izven naselja (A074)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 28: Osvetljeno T-križišče v Avstriji izven naselja (A117)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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NEMČIJA
V Nemčiji sem na izbranih odsekih analiziral 76 T-križišč izven naselij. Od teh 76 jih je
osvetljenih šest oziroma 7,9 %. Pri enem primeru je postavljena ena svetilka, pri preostalih
petih pa svetita na križišču po dve svetilki. Vse postavljene svetilke so delno zasenčene in
oddajajo rumeno svetlobo.
Slika 29: Neosvetljeno T-križišče v Nemčiji izven naselja (N012)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 30: Osvetljeno T-križišče v Nemčiji izven naselja (N123)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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SLOVENIJA
V Sloveniji sem na izbranih odsekih analiziral 39 T-križišč izven naselij. Od teh 39 jih je
osvetljenih 17 oziroma 43,6 %. Pri dveh križiščih je postavljena nezasenčena svetilka, v treh
primerih so postavljene popolnoma zasenčene, pri ostalih pa stojijo delno zasenčene svetilke.
Belo svetlobo oddajajo svetilke pri štirih križiščih, pri ostalih je barva svetilk rumena. Po ena
svetilka stoji na osmih križiščih, pri ostalih pa je to število svetilk večje, in sicer je na
posameznem tovrstnem križišču postavljenih od štirih pa vse do 14 svetilk v enem primeru.
Na treh križiščih so postavljeni tudi semaforji, ki so bili na enem izmed teh križišč z rumeno
utripajočo lučjo.
Slika 31: Neosvetljeno T-križišče v Sloveniji izven naselja (S067)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 32: Osvetljeno T-križišče v Sloveniji izven naselja (S080)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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Graf 6: Delež osvetljenih in neosvetljenih T-križišč izven naselij na izbranih cestnih odsekih
po državah
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Avtor: Mario Grdić, 2009.
Analiza terena na izbranih odsekih kaže na to, da je veliko več osvetljenih T-križišč izven
naselij v Sloveniji kot v primeru analiziranih tovrstnih križiščih v Avstriji in Nemčiji. Za
Nemčijo bi lahko, podobno kot pri avtobusnih postajah, dejal, da so T – križišča izven naselij
osvetljena bolj izjemoma. V primerih, kjer so osvetljena pa sta postavljeni maksimalno dve
svetilki. V Avstriji je delež takih osvetljenih križišč nekoliko večji kot v Nemčiji, vendar pa v
primerjavi s Slovenijo toliko nižji, da lahko trdim, da so na analiziranih primerih v Avstriji T
– križišča bistveno manj osvetljena kot pri nas. Opazil sem tudi, da je tam, kjer so pri nas T –
križišča izven naselij osvetljena, postavljenih več svetilk kot je na primer v Nemčiji in v
Avstriji. Tako sem na analiziranih primerih v Sloveniji zabeležil, da so v polovici primerov
postavljene vsaj štiri ali več svetilk, ter vse tja do 14 svetilk v enem primeru. Pri treh primerih
v Sloveniji so tovrstna križišča tudi semaforizirana. V nobenem od teh treh primerov ni bilo
recimo prehoda za pešce, zato je vprašanje ali je sploh potrebno osvetljevati tako križišče.
Pri nekaterih osvetljenih T – križiščih izven naselij je bilo opaziti, da svetilke ne osvetljujejo
samo križišča oziroma cestišča, temveč tudi travnike v okolici križišča (slika 32) tudi do 50 –
100 m daleč (ponekod tudi več). To je tipičen primer svetlobnega onesnaževanja, saj te
svetilke osvetljujejo tudi tam, kjer umetna svetloba ponoči sploh ni potrebna, v tem primeru je
to okoliški travnik. Tej nepotrebni svetlobi pravimo ˝razlita svetloba˝. Kot prvo se porablja
nepotrebna električna energija, s tem v povezavi so tu odvečni stroški ter posredno dodatni
izpusti toplogrednih plinov v ozračje. Kot drugo pa ta razlita svetloba moti nočno aktivne
žuželke. Zakaj verjetno v konkretnem primeru prihaja do razlite svetlobe, ki sveti na travnik?
To je verjetno posledica previsokih stebrov, na katerih so nameščene svetilke. Stebri so
previsoki glede na širino ceste in z uporabo delno zasenčenih svetilk se stvar samo še
poslabša. Na izbranih cestnih odsekih sem v Sloveniji zabeležil po osem takih primerov, v
Avstriji in Nemčiji pa po enega v vsaki državi.
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4.5. ŠTIRIKRAKO KRIŽIŠČE (4-K)
AVSTRIJA
V Avstriji sem na izbranih cestnih odsekih analiziral 67 4-K križišč izven naselij. Od teh 67
jih je osvetljenih 12 oziroma 17,9 %. Pri vseh teh osvetljenih križiščih so postavljene delno
zasenčene svetilke, ki pri enem primeru oddajajo belo svetlobo, pri ostalih enajstih pa
rumeno.
Slika 33: Neosvetljeno semaforizirano 4-K križišče izven naselja v Avstriji (A027)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 34: Osvetljeno semaforizirano 4-K križišče izven naselja v Avstriji (A032)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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NEMČIJA
V Nemčiji sem na izbranih cestnih odsekih analiziral 54 4-K križišč izven naselij. Od teh 54
jih je osvetljenih osem oziroma 14,8 %. Pri vseh teh osvetljenih križiščih so postavljene delno
zasenčene svetilke, ki v sedmih primerih oddajajo rumeno svetlobo, v enem pa rumeno. V
enem primeru so postavljen tri svetilke, v treh križiščih stojita dve svetilki, v ostalih pa po
ena.
Slika 35: Neosvetljeno 4-K križišče izven naselja v Nemčiji (N002)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 36: Osvetljeno 4-K križišče izven naselja v Nemčiji (N009)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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SLOVENIJA
V Sloveniji sem na izbranih cestnih odsekih analiziral 21 4-K križišč izven naselij. Od teh 21
jih je osvetljenih 13 oziroma 61,9 %. Pri teh osvetljenih križiščih so v desetih primerih
postavljene delno zasenčene, v štirih pa popolnoma zasenčene svetilke. V vseh primerih te
svetilke oddajajo rumeno svetlobo.
Slika 37: Neosvetljeno 4-K križišče izven naselja v Slovenji (S010)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 38: Osvetljeno 4-K križišče izven naselja v Sloveniji. (S068)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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Graf 7: Delež osvetljenih in neosvetljenih 4-K križišč izven naselij na izbranih cestnih
odsekih po državah
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Avtor: Mario Grdić, 2009.
Analiza terena na izbranih odsekih kaže na to, da je veliko več osvetljenih 4-K križišč izven
naselij v Sloveniji kot v primeru analiziranih tovrstnih križiščih v Avstriji in Nemčiji. Opaziti
je bilo, da sta v Nemčiji večinoma postavljeni po dve ali pa po ena sama svetilka na
osvetljenih tovrstnih križiščih, v Avstriji pa je postavljenih več svetilk kot v Nemčiji. Medtem
pa sem opazil, da je v Sloveniji na tovrstnih križiščih postavljenih veliko več svetilk. Ena
svetilka je bila postavljena le v enem primeru. Tako sem v Sloveniji zabeležil od ene
postavljene svetilke, pa vse tja do 16 svetilk na enem samem križišču v Sloveniji. Ta analiza
kaže, da je delež obravnavanih križišč v Sloveniji veliko večji kot v Avstriji in Nemčiji. Poleg
tega pa je bilo opaziti, da so tista, ki so v Sloveniji osvetljena, osvetljena veliko bolj
intenzivno (večje število svetilk).
Pri analizi teh tipov križišč bom v nadaljevanju upošteval ali so ta križišča semaforizirana ali
ne in to ali imajo prehod za pešce ali ne. Tako sem v Avstriji na izbranih cestnih odsekih
analiziral štiri semaforizirana križišča. Eno od teh križišč nima prehoda za pešce in to križišče
je neosvetljeno. Ostala tri križišča imajo prehod za pešce in vsa tri so osvetljena. V enem
primeru je postavljenih 12 svetilk in gre za veliko križišče, kjer se križata dve državni cesti.
Na sliki 34 je osvetljeno semaforizirano križišče s prehodom za pešce in pločnikom ter
avtobusno postajo v neposredni bližini križišča. S slike 34 je dobro razvidno, da ta avtobusna
postaja ni osvetljena, kar pa verjetno ne bi bilo tako, če bi bilo to v Sloveniji, saj sem zabeležil
podoben primer (v tem primeru je bilo v bližini nesemaforizirano križišče), ko je bila
avtobusna postaja osvetljena še s štirimi dodatnimi svetilkami v celotni dolžini le-te (glej sliko
38).
V Nemčiji sem na izbranih cestnih odsekih analiziral dve semaforizirani križišči. Obe križišči
imata prehod za pešce in obe sta neosvetljeni. Eno tako križišče je prikazano na sliki 35, kjer
lahko vidimo v neposredni bližini popolnoma neosvetljeno avtobusno postajo s pločnikom.
Kot sem že zgoraj napisal, bi bila taka avtobusna postaja v Sloveniji verjetno osvetljena po
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celi dolžini. Zabeležil sem tudi dve osvetljeni križišči s prehodom za pešce, kjer stoji po ena
oziroma dve svetilki.
V Sloveniji na izbranih cestnih odsekih, ki sem jih analiziral, ni bilo niti enega
semaforiziranega križišča (bila so semaforizirana T-križišča, ki so opisana zgoraj). Zato pa
sem zabeležil osem križišč, ki je imelo prehod za pešce, in vsa ta so bila osvetljena. V štirih
takih primerih je ena svetilka, ki je postavljena pod znakom za prehod za pešce, v enem
primeru je postavljenih šest, v preostalih treh pa po osem svetilk. Ta analiza kaže, da je na teh
izbranih odsekih v Sloveniji več prehodov za pešce izven naselij in, da so ta večinoma
osvetljena in to z večimi svetilkami. V Avstriji in Nemčiji pa se je na teh izbranih cestnih
odsekih izkazalo, da je prehodov za pešce na križiščih izven naselij manj in da niso vsa
osvetljena. Tista pa, ki os osvetljena, imajo postavljenih manj svetilk kot je to pokazala
analiza na primerih v Sloveniji.
4.6. AVTOBUSNE POSTAJE
AVSTRIJA
V Avstriji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral 79 avtobusnih postaj izven naselij. Od
teh 79 jih je osvetljenih 12 oziroma 15,1 %. Vse postavljene svetilke so delno zasenčene, v
večini primerov oddajajo belo svetlobo, le pri dveh postajah je barva rumena. Pri treh postajah
so uporabljene neonske sijalke, ki so zelo problematične z vidika svetlobnega onesnaževanja,
poleg tega pa so montirane pod kotom. Za večino postaj, ki so osvetljene, je postavljena zgolj
ena sama svetilka, le pri dveh postajah so postavljene tri oziroma štiri svetilke. V treh
primerih so avtobusne postaje osvetljene zaradi osvetljenega križišča, ki je v bližini. Torej v
teh primerih niso posebej postavljene svetilke, ki bi bile namenjene zgolj avtobusni postaji.
Slika 39: Osvetljena in neosvetljena avtobusna postaja izven naselja v Avstriji (A017)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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NEMČIJA
V Nemčiji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral 40 avtobusnih postaj izven naselij. Od
teh 40 sta le dve osvetljeni oziroma 5 %. Pri teh dveh postajah sta postavljeni po ena delno
zasenčena sijalka, ki oddaja rumeno svetlobo. V petih primerih je šlo za šolske avtobusne
postaje, ki so bile vse neosvetljene. Pri eni neosvetljeni postaji je v neposredni bližini pešpot,
ki je prav tako neosvetljena (slika 40).
Slika 40: Neosvetljena avtobusna postaja izven naselja v Nemčiji (N004)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 41: Osvetljena avtobusna postaja izven naselja v Nemčiji (N106)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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SLOVENIJA
V Sloveniji sem na terenu na izbranih odsekih analiziral 28 avtobusnih postaj izven naselij.
Od teh 28 jih je osvetljenih 11 oziroma 39,3 %. Vse postavljene svetilke oddajajo rumeno
svetlobo in so delno zasenčene, le v enem primeru, kjer sta si dve postaji nasproti, so
postavljene popolnoma zasenčene svetilke. V petih primerih so postaje osvetljene z eno
svetilko, v treh z dvema ter enkrat s po tremi, štirimi in šestimi svetilkami.
Slika 42: Osvetljena avtobusna postaja izven naselja v Sloveniji (S013)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 43: Neosvetljena avtobusna postaja izven naselja v Sloveniji (S081)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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Graf 8: Delež osvetljenih in neosvetljenih avtobusnih postaj izven naselij na izbranih cestnih
odsekih po državah
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Avtor: Mario Grdić, 2009.
Analiza s terena na izbranih cestnih odsekih izven naselij je pokazala, da je veliko večji delež
osvetljenih avtobusnih postaj v Sloveniji v primerjavi z analiziranimi postajami v Avstriji in
Nemčiji. Za slednjo bi lahko rekli, da so avtobusne postaje osvetljene bolj izjemoma. Opaziti
je bilo tudi, da je v Sloveniji tam, kjer so avtobusne postaje osvetljene, postavljenih več
svetilk za osvetljevanje postaj kot v Avstriji in Nemčiji, kjer je v večini primerov postavljena
le ena sama svetilka. Tu pa je potrebno opozoriti, da niti v Avstriji niti v Nemčiji nisem pri
osvetljevanju avtobusnih postaj opazil ekoloških oziroma popolnoma zasenčenih svetilk.
Postavljene so samo delno zasenčene svetilke, kar z vidika svetlobnega onesnaževanja ni
primerno, saj take svetilke, kot je že opisano v tej diplomi, povzročajo bleščanje in sipanje
svetlobe ter svetenje nad vodoravnico in s tem širjenje svetlobe daleč po atmosferi.
Na tem mestu se poraja vprašanje, ali je res potrebno, da osvetljujemo avtobusne postaje
izven naselij celo noč? Po mojem mnenju bi bilo dobro razmisliti o zmanjšanju svetlobnega
toka teh svetilk oziroma o popolni zatemnitvi med 23:00 do 5:00 uro. Kajti zdi se mi, da
svetilke v tem času po nepotrebnem osvetljujejo te avtobusne postaje, saj takrat ni rednih
avtobusnih prevozov na teh linijah in postaj v tem času nihče ne uporablja,. Po pregledu
voznih redov avtobusov na teh izbranih odsekih v Sloveniji sem ugotovil, da praktično vsi
avtobusi vozijo med 5:00 in 23:00 uro oziroma, ne vozijo med 23:00 in 5:00 uro. Torej v tem
času ni potnikov, ki bi se vozili z avtobusom, in s tem tudi ni ljudi, ki bi uporabljali avtobusne
postaje izven naselij.
4.7. UPORABA SVETILK
Primerjalna analiza je pokazala, da v Nemčiji in Avstriji, bolj poredkoma postavljajo
popolnoma zasenčene svetilke oziroma, da jih sploh ne postavljajo. Tako v Nemčiji niti v
enem primeru nisem zabeležil popolnoma zasenčenih svetilk, medtem sem v Avstriji na enem
krožišču zabeležil po pet postavljenih ekoloških svetilk. Nekoliko boljša slika se je pokazala v
Sloveniji, kjer so v 19 (oziroma 26,4 %) analiziranih primerih postavljene popolnoma
zasenčene svetilke. To je vsekakor posledica uvedbe Uredbe, po kateri bodo morale biti do
leta 2016 vse cestne svetilke popolnoma zasenčene. Opaziti je bilo, da je v Sloveniji in
Avstriji kar nekaj svetilk, ki oddajajo belo svetlobo, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.
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Uporaba takih svetilk z belo svetlobo, zato ni dobrodošla. V Nemčiji sem denimo samo v
enem primeru zabeležil svetilko, ki je oddajala belo svetlobo.
4.8. PRIMERI SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA IN KRŠENJA UREDBE
ZABELEŽENIH NA TERENU V SLOVENIJI
Spodnja slika 44 nam kaže primer, kako lahko neprimerna javna razsvetljava povzroča
svetlobno onesnaževanje. Vidimo, da so na križišču postavljene delno zasenčene svetilke. Kot
je že navedeno v tej diplomi, take svetilke sipajo do 5 % (ponekod tudi več) celotne emisije
svetlobe, s tem motijo nočno aktivne žuželke, povzročajo bleščanje, poleg tega pa se porablja
nepotrebna energija. V tem konkretnem primeru lahko opazimo še, da svetilka ne osvetljuje
samo ceste, kar naj bi bil njen glavni namen, ampak tudi hišo v bližini ceste ter travnik v
okolici ceste. Kot prvo ta svetilka osvetljuje tudi tisto, kar naj sploh ne bi osvetljevala, in kot
drugo z osvetljevanjem hiše povzroča vsiljeno svetlobo njenim stanovalcem. Na oknih te hiše
sem z luksmetrom izmeril svetilnost, ki je znašala 56,7 lx. Stanovalci praktično sploh ne
potrebujejo svojih luči za osvetljevanje notranjih prostorov, kajti te svetilke so prižgane celo
noč. Tu je potrebno omeniti še vpliv takega osvetljevanja na zdravje ljudi, saj kot je bilo že
napisano, lahko pretirana izpostavljenost umetni svetlobi v nočnem času povzroči rakava
obolenja. Torej imamo na enem mestu prikazane skoraj vse vzroke in posledice svetlobnega
onesnaževanja. Ta primer nam kaže kako je problematika svetlobnega onesnaževanja
zapletena in kompleksna zadeva, ki jo je treba preučevat iz večih zornih kotov in zato zahteva
sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij
Slika 44: Osvetljena hiša zaradi neprimerne javne razsvetljave (Slovenija)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Uredba prepoveduje uporabo svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, mirujočih ali
premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi lahko odbijale proti nebu
(Uredba…, 2007). Na terenu sem naletel na primer kršitve tega dela Uredbe, in sicer so iz
nekega gostinskega lokala uporabljali svetlobni snop, ki je bil viden kilometre daleč na okoli
(slika 45). Taki svetlobni snopi motijo ptice in nočno aktivne žuželke. Na sliki 46 je prikazana
neprimerna osvetlitev mostu (čez Dravo, pri Ptuju), ki je neprimerna in ni v skladu z Uredbo,
saj svetloba iz stebričkov sveti nad vodoravnico. Še en primer svetlobnega onesnaževanja
zaradi neustrezne cestne razsvetljave je prikazana na sliki 47. Delno zasenčene svetilke so
postavljene na drogovih za elektriko in zaradi tega osvetljujejo travnik, cesta pa je osvetljena
zelo neenakomerno in je tako osvetljena zelo neprimerno.
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Slika 45: Svetlobni snop (Zamušani)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 46: Osvetlitev, ki ni v skladu z Uredbo (most čez, Dravo pri Ptuju)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Slika 47: Primer svetlobnega onesnaževanja zaradi neustrezno postavljenih svetilk (Slovenija)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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5. CESTNA RAZSVETLJAVA IN PROMETNE NESREČE
Društvo Temno nebo Slovenije je mnenja, da cestna razsvetljava izven naselij ne pripomore
bistveno k zmanjšanju števila prometnih nesreč in smrtnih žrtev v teh nesrečah. Medtem pa
mnogi strokovnjaki zatrjujejo, da javna oziroma cestna razsvetljava igra zelo pomembno
vlogo pri varnosti v cestnem prometu. Bizjak (2009) v svoji skripti za predmet Javna
razsvetljava navaja, da se s kakovostno cestno razsvetljavo dvigne nivo osvetljenosti okolja in
tako poveča tudi vidna sposobnost udeležencev v prometu, kar naj bi posledično zmanjšalo
število prometnih nesreč. Bizjak naprej piše, da se po nekaterih podatkih iz študije CIE
(mednarodna komisija za razsvetljavo), ki je bila izvedena v več državah po celem svetu,
število nesreč po namestitvi kakovostne cestne razsvetljave zmanjša v povprečju kar za 30 %.
Isti podatek navajata v svoji knjigi Light pollution Handbook tudi Narisada in Schreuder
(2004), s tem, da onadva pravita, da se tako znižanje pojavi v večjih urbanih središčih. Tu je
potrebno upoštevati dejstvo, da je ta omenjen podatek rezultate raziskave, ki je bila izvedena
pred več kot 30 leti, ko so bili standardi pri varnosti v cestnem prometu nižji kot danes in
tehnologija avtomobilov na področju varnosti bistveno manj razvita. Tako Clark (2009) v
svoji knjigi govori, da so v Veliki Britaniji pred kratkim opravili podobno raziskavo, ki jo je
izvedla britanska Agencija za avtoceste (Highways Agency – HA). Statistika iz raziskave je
pokazala le 10 % zmanjšanje števila prometnih nesreč na osvetljenih cestah, v primerjavi z
raziskavo iz 70-ih let prejšnjega stoletja, ko je znašal ta delež 30 %. Ne glede na to, da se zdi
10 % zmanjšanje pomembno, so na podlagi tega dejali, da lahko s črpanjem istih finančnih
sredstev, na druge načine zmanjšajo število prometnih nesreč. S tem so hoteli povedati, da v
nekaterih primerih ni potrebe po cestni razsvetljavi. Tako bodo v prihodnje v Veliki Britaniji
nekatere ceste brez razsvetljave in ponekod bodo prenovili cestno razsvetljavo (Mizon,
Morgan-Taylor, 2009).
Andrej Mohar (2008) iz Društva Temno nebo Slovenije pa opozarja kako izgledajo podatki,
ki so bili pridobljeni na to temo na podobni raziskavi, ki jo je E. B. Manzano navedel v svoji
doktorski disertaciji. Manzano je prikazal korelacijo med osvetljenostjo cest in številom
prometnih nesreč v razmerju med nočjo in dnevom (graf 9). Na tej sliki, kjer je razsevni
grafikon, je iz podanih točk težko določiti neko korelacijo oziroma povezanost med dvema
spremenljivkama, v tem primeru med osvetljenostjo cest in številom prometnih nesreč v
razmerju med nočjo in dnevom.
Graf 9: Korelacija med osvetljenostjo cest in številom prometnih nesreč (ponoči/podnevi)

Vir: Mohar, 2008.
60

Mohar (2008) tako dalje navaja, da se v prospektih proizvajalcev svetilk zgoraj omenjena
korelacija spremeni v skoraj popolno odvisnost, ki ji je težko oporekati (graf 10). To krivuljo
uporablja tudi Grega Bizjak pri svojih predavanjih.
Graf 10: Povprečna osvetljenost in razmerje med številom žrtev v prometnih nesrečah med
dnevom in nočjo

Vir: Mohar, 2008.
Kukovič (2007) je v Financah objavila članek, ki govori o varnosti v cestnem prometu. V
njem zatrjuje, da osvetljenost cest ne vpliva na število smrtnih žrtev. To trditev potrjuje s
statistiko smrtnih žrtev, ki kaže, da jih približno enako število (34) umre v naseljih z
osvetljenimi cestami in v naseljih, kjer ceste niso osvetljene (36). V članku je omenjena tudi
Belgija, kjer so vse avtoceste osvetljene, kar naj bi precej olajšalo vožnjo ponoči. Ali to tudi
pomeni manj prometnih nesreč in manjše število smrtnih žrtev v tej državi v primerjavi z
ostalimi državami, kjer avtoceste niso osvetljene?
Graf 11: Število prometnih nesreč na avtocesti po izbranih državah na milijon prebivalcev leta
2007
Število prom etnih nesreč na avtocesti po izbranih državah na m ilijon prebivalcev leta 2007
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Vir: UNECE…, 2009.
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Graf 12: Število smrtnih žrtev na avtocesti po izbranih državah na milijon prebivalcev leta
2007
Število sm rtnih žrtev na avtocesti po izbranih državah na m ilijon prebivalcev leta 2007
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Vir: UNECE…, 2009.
Iz zgornjega grafa 11 lahko razberemo, da je bilo v Belgiji na avtocestah, glede na izbrane
države, največje število prometnih nesreč na milijon prebivalcev. Graf 12 pa kaže, da je bilo
število smrtnih žrtev na avtocestah v Belgiji leta 2007 nad povprečjem, glede na izbrane
države. Žal nisem mogel dobiti podatka, ki bi pokazal, koliko teh nesreč s smrtnimi žrtvami se
je zgodilo ponoči. Vseeno pa se iz teh podatkov, da slutiti, da osvetljevanje vseh avtocest v
Belgiji ne pripomore bistveno k zmanjševanju števila prometnih nesreč na teh avtocestah.
Na pobudo Društva temno nebo Slovenije sem naredil še primerjavo števila smrtnih žrtev v
prometnih nesrečah v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Moja analiza osvetljenosti križišč izven
naselij na izbranih cestnih odsekih kaže na to, da je veliko večji delež osvetljenih tovrstnih
križišč v Sloveniji, kot je to na analiziranih primerih v Avstriji in Nemčiji, kjer je ta delež
nizek. Kot je že zgoraj napisano, so nekateri strokovnjaki mnenja, da večja osvetljenost
pomeni tudi manj smrtnih žrtev v prometu. Tako bi lahko glede na opravljeno analizo
pričakovali manj smrtnih žrtev ponoči in izven naselij v Sloveniji v primerjavi z Nemčijo in
Avstrijo. Spodnji graf 13 nam kaže število smrtnih žrtev v prometnih nesrečah ob mraku in
somraku v Avstriji, Nemčiji ter Sloveniji. Za lažjo primerjavo sem število preračunal na
milijon prebivalcev. Graf nam kaže, da je bilo smrtnih žrtev bilo največ v Avstriji, podobno
število žrtev pa zasledimo tudi v Sloveniji in Nemčiji. Spodaj je še en graf 14, ki kaže število
prometnih nesreč izven naselij na milijon prebivalcev v Avstriji, Nemčiji in Sloveniji. Iz tega
grafa lahko razberemo, da je bilo od teh treh držav največ smrtnih nesreč v Sloveniji.
Seveda je potrebno omeniti, da bi bili podatki bolj indikativni, če bi prikazovali število žrtev v
prometnih nesrečah izven naselij ponoči. Še bolj pa bi se stanje pokazalo, če bi mi uspelo
pridobiti podatke o prometnih nesrečah za izbrane odseke v teh treh državah. Taki podatki bi
lahko pokazali koliko smrtnih žrtev je bilo na osvetljenih in koliko na neosvetljenih križiščih
izven naselij. Žal teh podatkov zaradi različnih razlogov (nedostopnost, določeni podatki
sploh ne obstajajo) nisem pridobil, zato se moramo zadovoljiti z interpretacijo teh dveh grafov
in izvedene analize. Če zaključim, bi na podlagi vsega zgoraj napisanega lahko povzel, da ti
podatki kažejo na to, da osvetljenost ne vpliva bistveno na število smrtnih žrtev v prometnih
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nesrečah izven naselij. Če naredimo zelo grobo oceno, lahko vidimo, da je kljub temu, da so v
Sloveniji križišča izven naselij bolj osvetljena, število žrtev še vedno visoko. Pričakovati bi
bilo, da bi Avstrijci in Nemci povečali delež osvetljenosti svojih križišč izven naselij, če bi
dejansko ugotovili, da osvetljenost vpliva na število žrtev.
Graf 13: Število mrtvih v prometnih nesrečah ob mraku in somraku na milijon prebivalcev po
izbranih državah po letih
Število m rtvih v prom etnih nesrečah, ob m raku in som raku, na m ilijon
prebivalcev po izbranih državah po letih
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Vir podatkov: UNECE Transport…, 2009.

Graf 14: Število mrtvih v prometnih nesrečah izven naselij na milijon prebivalcev v izbranih
državah po letih
Število mrtvih v prometnih nesrečah izven naselij na milijon prebivalcev v
izbranih državah po letih
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6. VELIKI REKLAMNI PANO KOT SOOBLIKOVALEC VIDNEGA
OKOLJA
Z izgledom in vplivi na izgled pokrajine se ukvarjajo predvsem krajinski arhitekti, ki
obravnavajo umestitev objektov v prostor. Tako Jelnikar (2002) v svoji diplomski nalogi
navaja, da lahko z vidika zaznavanja okolja in njegovih komponent vpliv panojev na videz
krajine razložimo z naslednjimi spremenljivkami: število, velikost, oblika, barva, interval
oziroma zaporedje, vidna moč oziroma učinek in postavitev.
Število panojev, ki se pojavi na določenem območju vpliva na kompleksnost prostora, vendar
pa postaneta z vse večjim številom panojev vprašljiva skladnost in urejenost prostora.
Razmerje med reklamnim panojem in urbanimi prvinami je na podeželju ali v mestu različno.
Tako je recimo reklamni pano v razmerju do manjše podeželske hiše zelo velik objekt,
medtem pa je v primerjavi z večjo mestno hišo relativno majhen. Reklamni pano je tako
razmeroma velik objekt v primerjavi z nekaterimi krajinskimi prvinami, kot so grmovja ali
manjša drevesa. Medtem ko naravno krajino zaznamujejo pretežno negeometrijske oblike, so
panoji izrazito geometrijske oblike. Vključevanje antropogenih oblik v okolje z naravnimi
oblikami je delikatna naloga, saj to lahko privede do napetosti v prostoru. Posledično pride do
zmanjšanja medsebojne skladnosti prostorskih elementov, kar vpliva na čitljivost in urejenost
prostora. Reklamni panoji so zaradi večje učinkovitosti ponavadi pestrih in izstopajočih barv,
kar pod vprašanje postavi njihovo kompatibilnost z okolico (Jelnikar, 2002).
V Sloveniji panoje večkrat postavijo v okolje v oddaljenosti od ostalih prostorskih elementov,
tako da do izraza pride njihova vidnost in vpadljivost. Problem pri postavitvi panojev v
prostor je že samo v njihovem namenu, saj so namenjeni za oglaševanje in ne za oblikovanje
prostora. Z njihovo postavitvijo v prostor se veliki panoji tako rekoč ˝vsilijo˝ med opazovalca
in prizorišče, kar vpliva na opazovanje krajinske slike in s tem njeno doživetje. V svoji
vertikalni postavitvi delujejo veliki reklamni panoji kot ploskev, zato lahko zakrivajo pogled
in opazovalec v določenem trenutku ne vidi kaj je za njimi. Kadar je pano pritrjen na del
objekta (kozolec, hiša), se videz le tega trajno spremeni ne glede nato, kje se nahaja
opazovalec (Jelnikar, 2002).
Slovenija je zaznamovana predvsem z območji kulturne krajine, ki so ve veliki meri odraz
različne kmetijske rabe. V ozadju teh pa so vidne prvine naravne krajine kot so vodni
elementi, hribi, gozdovi itd. Pri nas, kjer prevladuje izrazita pokrajinska pestrost s hitrim
menjavanjem krajinskih tipov in visoko stopnjo ohranjenosti naravne in kulturne krajine, je
zelo malo območij, kjer bi veliki reklamni panoji s svojo pojavnostjo prekinili nezanimivost
prostora. Prepogosto se panoji pojavljajo na območjih z veliko stopnjo pokrajinske pestrosti,
kjer bolj povzročajo vizualni ˝kaos˝kot popestritev območja (Jelnikar, 2002).
Krajinski arhitekt Carl Steinitz v intervjuju za Dnevnik opozarja, da je daleč najmočnejša
identiteta Slovenije pogled na kulturno krajino, ki odraža značilno skladnost med rabo in
naravnimi značilnostmi. V Sloveniji to predstavljajo skladne podobe podeželja, ki jih poleg
gorskega okvira pomembno določajo griči, cerkvice, vinorodna pobočja in njivski vzorci. Za
njega so najbolj pomembni tisti pogledi, ki so usmerjeni s cest in poti. Neprekinjena obzidava
cest in poti je prav tista, ki najbolj načenja identiteto slovenskega prostora. Steinitz naprej
pravi, da na podobo in zaznavo značilnosti prostora pomembno vplivajo tako bližnji kot bolj
oddaljeni pogledi in da so prav posegi v bližini gledišča usodni za zaznavo celote. To najbolje
dokazujejo reklamni panoji ob cestah. Ljudje, ki se ukvarjajo z oglaševanjem odlično
razumejo prostorsko zaznavo in zato postavljajo panoje tako, da zakrijejo, kar največji del
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pogleda na krajino. Z razmestitvijo tabel na vsakih 200 do 300 metrov, zakrijejo tudi do 70 %
razgleda. S časoma se lahko zgodi, da kulturno krajino povsem zakrijejo reklamni panoji in
objekti (Simoneti, 2007).
Kadar je pano postavljen kot dodatek v prostoru ima lahko zelo negativen vpliv, saj spremeni
prizorišče in s tem tudi opazovalčevo dojemanje prostora. Predstavlja novo prvino v prostoru,
ki je najbolj moteča v okolju, kjer prevladujejo naravne prvine, pa naj gre za naravno ali
kulturno krajino. Prav tako lahko panoji spremenijo obstoječo pomensko strukturo prostora s
tem, ko ˝preglasijo˝ obstoječe prostorske dominant. Njihova velikost in vpadljivost povzročijo
preusmeritev opazovalčeve pozornost na njih, s tem pa se lahko izgubijo prvotne prostorske
prvine. Tako veliki reklamni panoji poleg prostorskih dominant velikokrat preglasijo vzorce,
ki so v prostoru rezultat kmetijskih dejavnosti kot so njive, vinogradi, hmeljišča in podobno
(Jelnikar, 2002).
V slovenskem prostoru je pojavnost neurejenih in z vidika oblikovalskih principov spornih
postavitev panojev v prostoru veliko (Jelnikar, 2002).
Vsak reklamni pano, postavljen v prostor, nekaj zakriva ali ovira pogled. Prav tako je vsak
pano ˝dodatek˝v prostoru, ki vpliva na opazovalčevo dojemanje okolja in spreminja
prizorišče. Nekatere postavitve panojev pa so vseeno manj moteče kot druge, kar je predvsem
odvisno od okolja, v katerega je pano umeščen (Jelnikar, 2002).
V prostoru, kjer je prisotnost naravnih prvin večja, je prisotnost panojev še bolj moteča
prvina. Na podeželju, predvsem na območjih večje odprtosti pokrajine, zelo izstopa. Panoji pa
lahko spremenijo vidno strukturo območja tudi v naselju, kljub prisotnosti urbanih objektov.
To je zelo moteče v bližini objektov kulturne dediščine, kot je na primer cerkev (Jelnikar,
2002).
Na območjih kulturne krajine so postavitve panojev z vidika spreminjanja obstoječe krajinske
strukture najbolj oporečna. V Sloveniji prevladuje izrazito razgiban relief in redki so predeli,
ki so primerni z vidika intenzivnega kmetijstva. Zato se je ohranila majhna parcelacija
kmetijskih površin, ki pogosto izražajo zanimivo prostorsko strukturo. Spodnji skici 48
prikazujeta kako lahko na vizualno zaznavanje krajine vpliva postavitev že enega samega
panoja na območju, kjer je odprtost krajine zaradi kmetijske krajinske rabe zelo velika
(Jelnikar, 2002).
Slika 48: Polje brez reklamnega panoja (zgoraj) in polje z reklamnim panojem (spodaj)

Vir: Jelnikar, 2002, str. 29.
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Pri reklamnih panojih ločimo na eni strani komercialno oglaševanje in na drugi strani
usmerjanje do objektov, namenjenih družbeni ali komercialni dejavnosti, torej usmerjevalnih
tabel do posameznih dejavnikov. Usmerjanje do komercialnih objektov je urejen z
pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Motorevija, 2009a).
Šele leta 1997 je bilo pravno omogočeno oglaševanje ob naših cestah. Takrat je bil sprejet
zakon o javnih cestah, ki je oglaševanje dovoljeval zgolj znotraj naselij, zunaj naselij pa le
takrat, če so sporočila pomembna za udeležence v prometu. Zakon ni predvideval
podzakonskih predpisov, ki bi podrobneje urejali to področje, zato je vse ostalo na pol poti.
Občine so to težavo rešilo s sprejemanjem občinskih predpisov, ki veljajo samo za občinske
ceste. Za državne ceste pa takega predpisa še vedno ni, zato ni presenetljiv nered pri
oglaševanju ob državnih cestah (Motorevija, 2009a).
Zakon o javnih cestah z 47. členom določa varovalni pas ob državnih cestah. Varovalni pas
se meri od zunanjega roba cestnega sveta in je na vsako stran državne ceste širok – 40 m pri
avtocestah, 35 m pri hitrih cestah, 25 m pri glavnih cestah in 15 m pri regionalnih cestah
(Zakon o javnih cestah, 2006). V tem pasu je prepovedano postavljanje obvestilnih, reklamnih
in drugih objektov, ki niso namenjeni zagotavljanju prometne varnosti. Za postavitev
reklamnih tabel znotraj varovalnega pasu je potrebno pridobiti soglasje Direkcije RS za ceste.
Takšno soglasje lahko izda tudi občina, kar so občine izkoristile in izdajale takšna soglasja, a
predvsem znotraj naseljenih okolij Varovalni pas se meri od zunanjega roba cestnega sveta in
je na vsako stran državne ceste širok (Motorevija, 2009a).
Številni oglaševalci ob državnih cestah reklamne panoje postavljajo zunaj varovalnega pasu, a
kljub temu dosežejo svoj namen, saj so te table dovolj velike in opazne. Taki ogromni
reklamni panoji pa so še posebej moteči ob avtocestah (varovalni pas 45 m). Oglaševalci so se
tudi tu izmaknili predpisom s postavitvijo ogromnih, nekaj desetmetrskih panojev, ki so pravi
tujki v naravnem okolju. Tu se postavi vprašanje ali so ti objekti postavljeni legalno, saj gre
za trajno zgrajene objekte, ki zelo moteče posegajo v naravno krajino (Motorevija, 2009a).
Zakon o graditvi objektov, pravilnik o vrstah zahtevnih manj zahtevnih in enostavnih
objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah
del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, opredeljuje objekte za oglaševanje
(reklamne panoje, na katere so nameščena oglasna sporočila) med manj zahtevne objekte kot
urbano opremo. Za njihovo gradnjo tako ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja, morajo
pa izpolnjevati pogoje, ki so predpisani za urbano opremo (višina konstrukcije do 5 m nad
terenom oz. do 7 m, če stoji na enem stebru v urbanem prostoru; premer stolpa do 2 m, pano s
površino do 12 m2 oz. do 24 m2 pri dvostranskem panoju v urbanem prostoru. Če je pano na
enem stebru, lahko meri 18 m2 oz. 36 m2) Glede na to bi lahko sklepali, da je kar nekaj
reklamnih panojev postavljenih na črno(Motorevija, 2009b).
V drugih državah je postavljanje reklamnih panojev močno omejeno zaradi varnosti v
cestnem prometu, saj voznikom odvračajo pozornost z dogajanja na cesti. V Nemčiji in Italiji
so denimo panoji ob cestah prepovedani. Ob avtocestah v Sloveniji naj bi bilo postavljenih
okoli 70 ogromnih reklamnih panojev. Kot lep primer med slovenskimi mesteci in mesti glede
onesnaževanja z svetlobnimi reklamnimi panoji je Loški Potok (Ule, 2009).
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6.1. OSVETLJENI REKLAMNI PANOJI
Lokalne oblasti se velikokrat ne zavedajo ali pa niso zaskrbljeni glede količine svetlobnega
onesnaževanja, ki ga povzročajo osvetljeni reklamni panoji (Clark, 2009). Naravovarstveniki
pri nas še naprej opozarjajo, da je uredba preveč blaga do svetlobnih reklamnih panojev, ki so
izredno velik svetlobni onesnaževalec okolja. Za njihovo postavitev pri nas ni skoraj nobenih
omejitev, razen te, da ne svetijo pretirano močno in da morajo biti osvetljeni od zgoraj (Ule,
2009).
Oglaševanje z reklamnimi panoji je nedvomno pomemben del sedanje komercialne prakse
(Clark, 2009). Več oglaševanja zagotovavlja večjo prepoznavnost, ta večjo prodajo in ta večje
zaslužke oglaševalcem, trgovcem, proizvajalcem in državi, ki skozi davke in oddajo zemljišč
pobere svoj delež (Motorevija, 2009b). Oglaševalska industrija je postala spretna pri
nadzorovanju, kaj naj potrošniki pogledajo in vidijo, pri tem pa je svetloba eno od njihovih
glavnih orodij (Clark, 2009).
V ZDA je federalno Gibanje za polepšanje avtocest (HBA) od 1965 dejansko prepovedala
reklamne panoje vzdolž cest, ki so federalno financirane. Zakon je določal, da so kazni za
kršitev v vrednosti desetine njihovih federalnih sredstev za avtoceste. Oddelki za oglaševalsko
industrijo na prostem so močno izkoriščali pravne vrzeli, ki so dejansko omogočali ohranjanje
vsiljivih reklamnih panojev. Trenutno so 4 države članice ZDA sprejele zakonodajo o
prepovedi izgradnje novih panojev. Ocenjujejo, da naj bi bilo okoli 1500 ameriških mest in
skupnostih, ki prepovedujejo gradnjo novih panojev (Clark, 2009).
Veliko število držav, regij, mest ipd, v ZDA in drugod imajo lastne odloke, ki vključujejo
prepovedi in omejitve razsvetljave. Zdi se, kot da običajno ne obstajajo razlogi za podporo
omejitvam in, da je malo, če sploh kaj zaskrbljenosti zaradi naraščanja odpadle svetlobe ali
porabe energije. Ena od številnih kontrol iz Nove Zelandije za znake je ustanovljena z
določenim razlogom: to je nacionalni ukrep za omejevanje škodljivih učinkov reklamnih
panojev za boljšo varnost v cestnem prometu in izboljšanja kakovosti okolja v bližini
državnih avtocest. Pogojena je široka opredelitev oglaševalskih znakov ali naprav .Osvetlitev
reklamnih panojev je prepovedana: to bi pomenilo, da izključuje elektronske prikazovalnike,
ki oddajajo svetlobo, vendar pa omogočajo elektronske zaslone, kot so zasloni s tekočimi
kristali osvetljeni s svetlobo okolice. Površina reklamnega panoja mora biti vzporedna s
cestno mejo, kar onemogoča, da bi jih vozniki videli. Potrebno je omeniti, da je glavni namen
teh omejitev, da se prepreči povratni odboj od žarometov (Clark, 2009).
Odvračanje pozornosti voznikom z običajnimi in elektronskimi panoji
Nevarnost odvračanja pozornosti voznikom je ključno vprašanje, ki izhajajo iz pregleda študij
o dinamičnih reklamnih panojih, tj znakov z utripajočimi ali gibljivimi zasloni. Po neki
raziskavi so v ZDA v več kot 36 zveznih državah prepovedali nekatere vrste znakov, ali pa so
uvedli omejitve na njihovo uporabo. Pogosto so bili omenjeni dinamični znaki (Clark, 2009).
Zgoraj omenjena raziskava povezana z odvračanjem pozornosti voznikov vključuje tudi
stališča štirih strokovnjakov s tega področja. Težko je pokazati vpliv reklamnih panojev na
nevarnost odvračanja pozornosti vozniku. Davis pravi, da vzročna povezava med nesrečami in
reklamnimi panoji še ni bila ugotovljena, vendar bi morda to lahko dokazali, če bi ta tema
postala del znanstvene razprave; Robinson je dejal, da se več-slikovni panoji ne smejo
spreminjati pogosteje kot vsakih 6,2 sekund na hitrih cestah in da bi morda bilo potrebno
spremeniti zahteve za reklamne panoje. Hkrati Wachtel verjame, da ni niti možno niti
potrebno dokazovati vzročne zveze med reklamnimi panoji in varnostjo v cestnem prometu.
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Namesto tega, on misli, da je znanstveno razumevanje že dovolj primerno za razvoj
operativnih smernic in odlokov (Clark, 2009).
Ameriška Zvezna administracija za avtoceste (US Federal Highway Administration) ostaja
zaskrbljena zaradi nevarnosti za voznika, ki jih z odvračanjem pozornosti povzročajo
reklamni panoji. Temu poskušajo ugovarjati pri Ameriški zvezi za zunanje oglaševanje
(Outdoor Advertising Association of America), ki so pred kratkim objavili dve poročili, v
katerih trdijo, da običajni in elektronski panoji za oglaševanje na prostem na prostem niso
imeli škodljivega vpliva na varnost v cestnem prometu. Neodvisni strokovnjak Wachtel je
pregledal ta poročila in navedel, da so resno pristranska in strokovno pomanjkljiva. Wachtel
je zaključil, da je potrebno izvesti resne znanstvene študije iz tega področja, tako da vsaka
liberalizacija obstoječih omejitev na panojih, ki ji vozniki vidijo, bi bilo trenutno nesmotrno
dejanje (Clark, 2009).
V Grčiji so nekatere lokalne skupnosti zahtevale od odgovornih, da odstranijo reklamne
panoje, ker naj bi se v obdobju, odkar so se reklamni panoji pojavili tudi ob cestah, število
prometnih nesreč poskočilo za deset odstotkov. Lokalne oblasti so se odločile, da bodo tudi
same preverjale, ali ponudniki oglasnega prostora sploh spoštujejo zakone, ki v Grčiji na tem
področju obstajajo že vrsto let. Nekateri mediji so poročali, da so grški ponudniki
oglaševalskega prostora podkupovali nekatere lokalne oblasti, da bi lahko povečali število
reklamnih panojev v njihovih občinah (Grčija…, 2009).
6.3. ZAZNAVANJE INFORMACIJ MED VOŽNJO
Veliki reklamni panoji so postavljeni zlasti v obcestnem prostoru in so zasnovani tako, da
pritegnejo pozornost vsakega mimoidočega, pa naj bo to voznik, kolesar ali pešec. S tem se
zagotovi kar največja vidnost plakatov, ki so zaradi svoje velikosti opaženi tudi pri večji
hitrosti premikanja mimoidočega. Pri določeni hitrosti v določenem času smo med vožnjo
sposobni obdelati le določeno število znakov. Če je v prostoru postavljenih drug za drugim
preveč znakov, jih vozniki ne morejo zaznati in obdelati, s tem ne dosežejo svojega namena.
Voznik ima na razpolago za zaznavo in obdelavo sporočilo določen čas, ki je odvisen od
hitrosti vožnje, velikosti znaka in razdalje, na kateri lahko voznik prepozna znak in njegov
simbol. Za branje enega zloga (sem štejemo številko ali kratico) je potrebno od 0,16 do 0,20
sekunde. Spodaj je podana formula za izračun branja v odnosu na število črk, številk in
simbolov na znaku ali tabli (Jelnikar, 2002):
TČ = 0,31N * 1,94 (s)
TČ – čas branja, N – število črk, številk ali simbolov, (s) – čas merjen v sekundah

Glavni namen reklamnih panojev, je verjetno ta, da bi pritegnili pozornost. Pri tem odvrne
pogled tistemu, ki gleda, namesto da spremlja drugo vizualno nalogo. Za voznike tako
odvračanje pozornosti postaja bolj nevarno s povečanjem trajanja le tega. V 9-mesečni
opazovalni študiji 100 voznikov, kjer je bil njihov pogled usmerjen proti zunanjemu objektu.
Ugotovili so, da se poveča stopnja nesreč in skoraj nesreč s faktorjem 3,70, z mejami
zaupanja od 1,13 do 12.18. Z metodo analize, uporabljene v tej študiji, ni bilo mogoče
ugotoviti pojavnosti ali deleža pojavnosti, pri katerih je bil opazovan predmet reklamni pano
Nekatera opazovanja so pokazala, da je pogled na elektronske znake traja bistveno dlje kot za
poglede na navadne reklamne panoje. Elektronski panoji so zato verjetno bolj nevarni (Clark,
2009).
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Omejena sposobnost našega vida in prilagajanje hitrosti vožnje zahteva selekcijo števila in
izbire znakov, ki jih lahko zaznamo v določenem trenutku med samo vožnjo. Zato moramo
pogled za trenutek fiksirati, če želimo med vožnjo dejansko nekaj videti. Zaustavitev pogleda
traja približno 1/3 sekunde. Pri vožnji skozi mesto s hitrostjo 12 m/s (približno 43 km/h) se v
1/3 sekunde premaknemo za 4 metre, kar je dovolj le za pogled na semafor, pešca ali pa
reklamni pano. Zato razlikujemo reklamne panoje v velikosti glede na vrsto ceste, ob kateri se
pojavljajo. Poznamo giga panoje (12 * 6 m) ob avtocestah, kjer je predpisana hitrost vožnje
130 km/h, ti so 6 krat večji od jumbo panojev (4 * 3 M), ki se pojavljajo ob mestnih cestah z
omejitvijo hitrosti vožnje od 50 – 70 km/h. Preveliko število vizualnih informacij (sem
spadajo tudi reklamni panoji) v obcestnem prostoru, lahko bistveno vpliva na varnost vožnje.
S spremembo hitrosti vožnje se spreminja tudi naš vidni kot, ki se pri večji hitrosti zoža. Zato
morajo biti reklamni panoji ob avtocestah toliko večji, da jih lahko zaznamo in preberemo iz
večje razdalje (Jelnikar, 2002).
Lastnosti reklamnih panojev, ki povečajo skupni čas za voznikovo opazovanje, so verjetno
tudi lastnosti, ki se nanašajo na njihove tržne vrednosti. Če pustimo ob strani vidike vsebine
(npr. spolna, čustvena), so pomembne fizične, psihofizične in dinamične lastnosti. Te
vključujejo velikost, obliko, orientacijo in razdalje, prostorske in časovne variacije svetilnosti
in barve v zaslonu in v barvnem kontrastu med zaslonom in ozadjem (Clark, 2009).
Majhen znak z minimalno vsebino, na primer oddaljenost od naslednjih gostiln in črpalk, ali
srednje velika imena in logotipi družb na stavbah teh družb, je sprejemljivo majhno in kratko
odvračanje pozornosti. Najvišjo prioriteto je potrebno nameniti odpravi vseh ali večini
umetno osvetljenih panojev ter za odpravo kakršnih koli dinamičnih lastnosti, kot so
utripajoči ali gibljivi elementi na zaslonu. To bi izključilo uporabo video zaslonov, v katerem
koli položaju, kjer bi jih vozniki lahko videli, čeprav so večinoma namenjene pešcem. Izjeme
se lahko dovolijo samo v mejah, ugotovljenih z resnim znanstvenim delom (Clark, 2009).
Druga vprašanja o varnosti v cestnem prometu, osvetljeni znaki
Bleščanje od svetlih virov svetlobe ponoči lahko povzroči neugodje in zmanjša vidnost drugih
predmetov v vidnem polju. Na splošno je priznano, da je bleščanje, zlasti iz žarometov,
prispevalo k prometnim nesrečam ponoči. Tehnično je zapleteno določiti količinsko
omejevanje za bleščanje za zmanjšanje dovoljenega negativnega učinka na uporabnike cest,
vendar primeri obstajajo (Clark, 2009).
Osvetljen pano s skupno intenzivnostjo 1000 cd, da bi svetil proti oknu pri približno
normalnem kotu, bi morala biti najmanj 100 m oddaljen v temnem okolju, in še dlje v
prisotnosti drugih posameznih luči ponoči (Clark, 2009).
Vsaj v kratkoročnem obdobju bo potreba po odločnem zmanjšanju antropogenih učinkov na
klimatske spremembe bi lahko rezultate videli pri prenehanju osvetljevanja reklamnih panojev
(Clark, 2009).
Vsiljivi učinki osvetljenih reklamnih panojev
Mnoge spletne strani so bile zaskrbljene v zvezi z vsiljivostjo in celo bridkostjo povzročeno
prebivalcem, ko so veliki osvetljeni panoji postavljeni v njihovi bližini. Prizadeti prebivalci
pogosto menijo, da so na finančno in posledično pravno neugodnem položaju, s katerimi
poskušajo ustaviti predlagani reklamni pano in praktično nemočni v praksi, da izboljšajo
situacijo za neprijetnosti, ko reklamni pano stopi v funkcijo. Nepremičninam, ki prejemajo
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najemnino za panoje, se običajno poveča vrednost, vendar se vrednosti stanovanjskih
nepremičnin v bližini panojev navadno znižajo zaradi izgube udobja (Clark, 2009).
Osvetljeni znaki, reklamni panoji in drugi lit zasloni, ki so postavljeni v navpičnih ravninah,
polovico svoje razpoložljive svetlobe svetijo neuporabno nad vodoravno ravnino. Ta učinek je
težko odpraviti v vseh treh najbolj pogosto uporabljenih vrstah. Približno polovica luči, ki jih
oddajajo konvencionalni reklamni panoji, odpotuje v smeri nad vodoravno ravnino, kar
povzroča razsvetljeno nebo. Maksimalna izhodna svetloba se pojavi v ravnini znaka, v
vodoravni smeri, kar je skoraj najslabši možni učinek glede za povzročanje umetnega sija
neba in svetlobnega onesnaževanja (Clark, 2009).
Drugi velik problem pri oglaševanju z osvetljevanjem reklamnih panojev se nanaša na to, ali
osvetlitev nahaja zgoraj in spodaj ali sije in ali sije navzgor, ali pa oboje. Svetlobne in
oglaševalske industrije imajo raje nižjo namestitev luči zaradi lažjega dostopa za zamenjavo
svetilke, s tem se tudi izognejo sencam na panoju v sončnem vremenu. Ampak, taka ureditev
daje največjo količino svetlobe nad vodoravnico, in je bila zato deležna močnega
nasprotovanja s strani gibanja za temno nebo (Clark, 2009).
Izračuni kažejo, da bi odstranitev vseh osvetlitev reklamnih panojev, zmanjšalo mestno
svetlobno onesnaževanje za 28 % in zunanji svetlobni tok za 18 %. Znižanje količine
svetlobnega onesnaževanje iz oglaševanja na prostem in drugih virov, bo postala pomembna
tema, še posebej ob novih spoznanjih o vlogi nepotrebne izpostavljenosti svetlobi ponoči v
povezavi z nekaterimi hudimi boleznimi (Clark, 2009).
6.3. PRIMERJALNA ANALIZA - REKLAMNI PANOJI
AVSTRIJA
V Avstriji sem na izbranih cestnih odsekih zabeležil 10 reklamnih panojev izven naselij, vsi
so bili neosvetljeni.
Slika 49: Neosvetljen reklamni pano v Avstriji izven naselja (A032)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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NEMČIJA
V Nemčiji nisem zabeležil niti enega reklamnega panoja na izbranih cestnih odsekih izven
naselij. Nemci imajo poseben zakon, ki prepoveduje postavljanje reklamnih panojev izven
naselij.
SLOVENIJA
V Sloveniji sem na izbranih cestnih odsekih zabeležil skupaj 37 reklamnih panojev izven
naselij, od teh 37 jih je 6 osvetljenih oziroma 16,2 %. Osvetljeni reklamni panoji so tudi eden
izmed vzrokov za svetlobno onesnaženje v Sloveniji. Reklamni panoji ob naših cestah pa
vplivajo na izgled izjemno pestre slovenske kulturne krajine.
Analiza s terena na izbranih cestnih odsekih izven naselij je pokazala, da je v Sloveniji
postavljenih veliko več reklamnih panojev kot v Avstriji in Nemčiji. V Nemčiji imajo
poseben zakon, ki prepoveduje postavitev reklamnih panojev izven naselij, predvsem zaradi
varnosti v cestnem prometu. Že ta analiza je pokazala, da je v Sloveniji prisoten problem
velikih reklamnih panojev, tako osvetljenih kot osvetljenih. V tem poglavju je bilo že opisano
kako lahko reklamni panoji vplivajo na videz kulturne krajine. Poleg tega pa osvetljeni
reklamni panoji povzročajo svetlobno onesnaževanje, zato bi bilo dobro premisliti o bolj
strožji zakonodaji s tega področja.
Na enem izmed analiziranih osvetljenih panojev se je pojavil zanimiv napis: ˝Ne mečite
denarja skozi okno˝ (slika 50). Prav to bi lahko dejali tistim, ki so postavili ta reklamni pano
oziroma financirali njegovo postavitev. Če bi se le malce zavedali problema, bi ugotovili, da
so dejansko oni tisti, ki mečejo denar skozi okno s tem, ko osvetljujejo ta reklamni pano, ob
tem pa še preko svetlobnega onesnaževanja škodujejo okolju.
Slika 50: Osvetljen reklamni pano v Sloveniji izven naselja (S029)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
Na terenu sem zabeležil tudi tri osvetljene reklamne panoje v seriji (slika 51), ki sicer niso bili
namenjeni voznikom na analiziranem cestnemu odseku, temveč voznikom na avtocesti, ki
pelje po viaduktu čez to cesto. Se pravi kljub temu, da niso bili namenjeni meni kot vozniku,
sem jih zlahka opazil že par kilometrov prej, saj so zelo intenzivno svetili. Ti trije osvetljeni
reklamni panoji so postavljeni na gozdnem robu, kjer je zelo pestra biodiverziteta, saj gre za
prehod med dvema ekosistemoma. S tem ko so ti panoji postavljeni tu, potencialno ogrožajo
oziroma motijo normalno nočno delovanje številnim nočno aktivnim živalskim vrstam.
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Slika 51: Trije osvetljeni reklamni panoji izven naselja v Sloveniji (S060)

Avtor: Matic Smreka, 2009.
Tu bi omenil še en primer (slika 52), ki sem ga zabeležil na terenu, in ki kaže na to, da lahko
pretiravanje z osvetljenimi reklamnimi panoji lahko pripelje do nesmislov. Gre sicer za primer
osvetljenega reklamnega panoja znotraj naselja Slovenja vas, a se mi je vseeno zdelo
pomembno, da ga omenim na tem mestu. V tem primeru so izkoristili nek star vodohran
oziroma neke vrste silos in tam postavili dva ogromna reklamna panoja, ki sta zelo intenzivno
osvetljena. Glavni problem, ki ga vidim je v tem, da so pod tem panojem tudi hiše in svetloba
iz reflektorjev, ki osvetljuje reklamni pano, osvetljuje tudi hiše pod njo, pa če si to domačini
želijo ali ne. Ta svetloba je t.i. ˝vsiljena svetloba˝, ki lahko zelo negativno vpliva na človeka
ponoči (to je opisano v enem izmed poglavij v tej diplomi). Stanovalci teh hiš sploh ne
potrebujejo javne razsvetljave, tudi če bi jo želeli imeti, saj jim okolico osvetljuje reklamni
pano.
Slika 52: Osvetljen reklamni pano v naselju Slovenja vas (S026)

Avtor: Matic Smrekar, 2009.
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7. CONIRANJE
Različna območja z različnimi stopnjami razvoja in različnimi naravnimi razmerami imajo
različne ravni uporabe ustreznih luči in različno občutljivost za številne vsiljive vidike pri
uporabi zunanje razsvetljave (Outdoor Lighting Code Handbook, 2002). Posledice
svetlobnega onesnaževanja niso povsod po svetu enako škodljive oziroma vsiljena svetloba
nima povsod enakega vpliva na okolje, kar pomeni, da ni potrebno, da bi bili ukrepi za
omejevanje vsiljene svetlobe v vseh krajih po svetu enako strogi. Zaradi tega so pri
mednarodni komisiji za razsvetljavo CIE (Commission Internationale de l´Éclairage)
predlagali sistem za razdeljevanje na cone oziroma ˝svet˝ razdelili na cone. Slednje so
definirane kot območja, kjer se odvijajo ali načrtujejo specifične aktivnosti in kjer so
priporočljive specifične zahteve za omejevanje vsiljene svetlobe. Razdeljevanje na cone
seveda ne more zaustaviti onesnaževanja okolja, lahko pa služi kot refernečni okvir za
zakonodajo in predpise, ki so usmerjeni proti onesnaževanju. CIE je predlagala sistem za
razdeljevanje na cone za splošne namene. CIE je vzpostavila štiri okoljske cone, ki se
označujejo z razredi E1, E2, E3 in E4 (Schreuder, 2002).
Preglednica 6: Opis okoljskih con v skladu s sistemom CIE za razdeljevanje na cone
Cona Okolje
Svetlobno okolje
Primeri
naravno
samo po sebi temno
narodni parki ali zaščiteno območje
E1
podeželsko nizka sijavost okolja
kmetijske ali podeželske stanovanjske
E2
površine
primestno
srednja sijavost okolja industrijska ali stanovanjska predmestja
E3
mestno
visoka sijavost okolja
mestna središča in trgovske površine
E4
Vir: Schreuder, 2002, str. 12.
Cona E1 Površine z dejansko temno sliko okolja oziroma okolje, kjer je samo po sebi temno.
Sem spadajo nacionalni parki, površine izjemnih naravnih danosti ali stanovanjske
površine, kjer so prebivalci izrazili veliko željo, da se striktno omeji vsiljena
svetloba. Ceste na takih območjih so običajno neosvetljene.
Cona E2 Površine z nizko sijavostjo okolja. Gre za splošno oddaljenejše mestne in
podeželske stanovanjske površine, kjer so ceste osvetljene glede na standard za
ceste v stanovanjskem območju.
Cona E3 Površine s srednjo sijavostjo okolja. To so na splošno mestne stanovanjske
površine, kjer so ceste osvetljene glede na standard za ceste s prometom.
Cona E4 Površine z visoko sijavostjo okolja. Tu so vključene na splošno mestne površine z
mešano uporabo za stanovanjske in komercialne namene z veliko aktivnostjo
ponoči. (Planinšek e tal., 2001)
Pokazalo se je, da specifični vidiki pri projektiranju razsvetljave v bližini astronomskih
observatorijev in observatorijev samih zahtevajo podrobnejši sistem razdelitve na cone. Tako
je ena ali več con CIE še razdeljenih na podcone, ki so opredeljene v preglednici 7
(Schreuder, 2002).
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Preglednica 7: Opis okoljskih podcon
Cona ¸Podcona Primeri okolji
območja s samo po sebi temno pokrajino oziroma območja z
E1
izključno temno okolico
naravni rezervati
E1a
narodni parki
E1b
območja z izrednimi naravnimi lepotami, zaščitene pokrajine
E1c
območja z nizko sijavostjo okolja: podeželska agrikulturna
E2
območja, vaška naselja
območja s srednjo sijavostjo okolja
E3
predmestna stanovanjska območja
E3a
mestna stanovanjska območja
E3b
območja z visoko sijavostjo okolja oziroma svetla območja
E4
mestna območja z mešano stanovanjsko, industrijsko in
E4a
trgovsko izrabo zemljišč z znatno nočno aktivnostjo
mestna in velemestna območja z mešano rekreacijsko in
E4b
trgovsko izrabo zemljišč z visoko nočno aktivnostjo
Vir: Schreuder, 2002, str. 12.
S tako delitvijo je omogočeno odvijanje mnogih dejavnosti, s čimer se zadovoljijo interesi kar
največjega števila uporabnikov določenega prostora. Glede na prostorsko razdelitev so
postavljene tudi določene zahteve, ki jim mora zunanja razsvetljava ustrezati, da ne povzroča
motečega vpliva na okolje (Bizjak, 2001)
Na drugi strani pa Pogačnik (2009) v svoji diplomi navaja, da naj bi tako coniranje doživelo
ostre kritike naravovarstvenih organizacij iz vse Evrope. Stroge omejitve glede svetilk so
namreč predlagane samo za območja parkov, kjer je število svetilk majhno ali pa jih ni.
Razsvetljava izven parkov je bistvena, saj ta prispeva največji delež k svetlobnemu
onesnaževanju v parkih.
Ta razdelitev na cone, ne pomeni, da lahko npr. v coni E4 osvetljujemo kakorkoli hočemo in
brez vseh omejitev. Tako je na tem mestu potrebno opozoriti, da bi bilo potrebno za vse te
cone uvesti strožje omejitve, saj se razlita svetloba širi daleč po atmosferi in tako se denimo
širi iz oddaljenih mestnih središč, na območja naravnih parkov. Zato je potrebno tudi v teh
območjih uporabljati popolnoma zasenčene svetilke.
Posledice svetlobnega onesnaževanja (časovno) niso v vsakem trenutku dneva in noči enako
resne. To pomeni, da so lahko ukrepi za zmanjšanje vdora svetlobe v različnih obdobjih
različno strogi. Tako so za realizacijo tega vpeljali koncept ˝policijske ure˝, kjer je obdobje
teme razdeljeno na ˝večer˝ in ˝noč˝. Običajno se točen trenutek preklopa na nižji nivo določi z
nacionalno zakonodajo. Na splošno se priporoča, da naj po ˝policijski uri˝ deluje samo
razsvetljava, ki je neposredno povezana z varnostjo in varovanjem, druga pa naj se izklopi
(Schreuder, 2002).
Svetlobno onesnaževanje v točkah v določeni coni (˝referenčne točke˝, gre za astronomske
observatorije, naravne parke itd.) ni določeno samo z razsvetljavo v določeni coni, ampak tudi
z razsvetljavo v sosednjih conah, kot tudi z velikostjo teh con. Potrebno je upoštevati zahteve
za razsvetljavo v conah okrog določenega kraja. Vpliv razsvetljave v sosednjih conah na
skupni nebesni sij na referenčni lokaciji (tj. v referenčni točki) je odvisen od razdalje med
referenčno točko in mejami posameznih con. Priporočila CIE za minimalno razdaljo med
mejo cone in referenčno točko so podana v preglednici 8. Podana razdalja pomeni kritično
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mejno velikost različnih con okrog kraja v coni z določenim rangom. Vrednost je treba
določiti za najneugodnejšo smer glede na vire nebesnega sija. Razdalje, ki so navedene v
spodnji tabeli omejujejo nebesni sij na ˝ravno še sprejemljiv˝nivo. Za zagotovitev ugodnih
pogojev za opazovanje je priporočljivo podvojiti podane razdalje (Schreuder, 2002).
Preglednica 8: Minimalne razdalje (v km) med mejami con in referenčno točko
rang cone za
rang okoliških con
referenčno točko
razdalja (km) do mej okoliških con
E1 – E2
E2 – E3
E3 – E4
1
10
100
E1
1
10
E2
1
E3
brez omejitev
E4
Vir: Schreuder, 2002, str. 20.
Taka razdelitev bi s shematsko grafičnim prikazom izgledala nekako tako kot kaže slika 53.
Tako je v središču referenčna točka z enim od conskih razredov. Število razredov, ki to točko
obkrožajo in minimalne razdalje med njihovimi mejami pa so povezane s ˝težo˝referenčne
točke (Planinšek et al., 2001).
Slika 53: Cone

Vir: Planinšek et al., 2001, str. 156.
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Spodnja karta 6 je nek moj poizkus prikazati, kako naj bi CIE-in sistem okoljskih con izgledal
na primeru Slovenije. Slovenijo sem razdelil na štiri cone, kjer sem pri coni E4 upošteval
naselja, ki imajo več kot 3000 prebivalcev. Cona E4 predstavlja mestno območje, kjer naj ne
bi bili tako strogi predpisi glede javne razsvetljave. V coni E1 (na primer narodni parki –
Triglavski narodni park) veljajo zelo striktni predpisi glede vsiljene svetlobe. Na teh območjih
naj bi prevladovalo popolnoma temno nebo. Ta karta pa nam kaže, da temu v praksi ni tako.
Razvidno je, da so cone E1 (naravno območje), prekrita z rumeno barvo, kar pomeni, da je na
teh območjih prisotna umetna svetloba, ki pa prihaja iz mestnih in primestnih naselij.
Opazimo lahko, da v Sloveniji ni niti enega območja E1, ki nebi bil prekrit z rumeno barvo,
torej praktično nikjer v Sloveniji ni popolnoma temnega neba. To je posledica dejstva, da se
svetloba pod majhnim kotom širi zelo daleč po atmosferi. Tako se lahko iz naselja, kjer so
postavljene delno zasenčene svetilke, umetna svetloba širi tudi na 100 km in več oddaljeno
zavarovano območje. To pomeni, da ni zadosti, če omejimo osvetljevanje v coni E1, potrebno
je postavljati popolnoma zasenčene svetilke (ne svetijo nad vodoravnico – svetloba se ne širi
daleč) tudi v naseljih. Le tako bomo dosegli, da bodo območja v coni E1 v temi. To potrjuje
tudi Pogačnik (2009), ki je s svojo diplomsko nalogo ugotovila, da je eden glavnih virov
svetlobne onesnaženosti v Triglavskem narodnem parku prekomerna razsvetljava v večjih
oziroma daljnih mestih izven parka. Svetloba iz največjih slovenskih mest doseže tudi
območje narodnega parka. Iz karte je razvidno tudi, da se svetloba k nam širi tudi iz sosednjih
držav, tako je viden vpliv Zagreba, Trsta, Gorice in drugih mest.
Karta 6: Okoljske cone v skladu s sistemom CIE za razdeljevanje na cone (Slovenija)

Avtor: Mario Grdić, 2009.
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8. MOŽNOSTI ZA ZMANJŠANJE PORABE ENERGIJE V CESTNI
RAZSVETLJAVI
V prihodnosti bo potrebno povišati standarde pri načrtovanju in izvedbi zunanje razsvetljave.
Pri uporabi popolnoma zasenčenih svetilk lahko zaradi zmanjšanega bleščanja brez škode
zmanjšamo nivo osvetljenosti in s tem prihranimo energijo. Pri osvetljevanju prehodov za
pešce in križišč nima nobenega smisla, da osvetljujemo še okolico. Veliko zmanjšanje
stroškov za varnostno razsvetljavo omogočajo senzorji. Z uporabo učinkovitejših dušilk in
elektronskih balastov se prav tako občutno prihrani energija (Legiša, 2001).
8.1. UKREPI
V splošnem lahko strošek za cestno razsvetljavo razdelimo na dva dela: stroški vzdrževanja in
stroški tokovine oziroma plačilo porabljene električne energije. V večini primerov je
vzdrževanje cestne razsvetljave omejeno le na najnujnejše posege, zato so največji potencialni
prihranki predvsem pri zmanjšanju porabe električne energije. Za ta namen bi bilo potrebno
izdelati študijo racionalizacije cestne razsvetljave, katere glavni namen bi bil ugotovitev
potencialnih prihrankov električne energije za cestno razsvetljavo (Bizjak, Kobav, 2007).
Obstajajo različni ukrepi za zmanjševanje porabe električne energije: zmanjšanje priključne
napetosti, menjava svetlobnih teles, menjava svetilk in menjava celotne inštalacije cestne
razsvetljave ter izklapljanje razsvetljave v nočnem času med 23:00 in 5:00 ipd.(Bizjak,
Kobav, 2007).
Bizjak in Kobav (2007) sta predstavila nekaj možnih ukrepov za zmanjšanje porabe električne
energije pri cestni razsvetljavi, ki sta jih tudi ustrezno finančno ovrednotila. Pri izračunu
prihrankov sta upoštevala, da javna razsvetljava v Sloveniji (krmiljena s fotocelicami)
obratuje v povprečju 4300 ur na leto. Pri izračunu prihrankov sta kilovatne ure ovrednotila po
ceni za zagotovljeno dobavo (Elektro Ljubljana, julij 2007), ki je znašala takrat 0,05813
€/kWh. Pri posamezni vrsti ukrepa sta za nazornejši prikaz izvedla izračun za 20 svetilk.
Posamezne vrste ukrepov po Bizjaku in Kobavu (2007):
A) Zamenjava visokotlačnih živosrebrnih sijalk (250W) v svetilkah za osvetljevanje
prometnic z večjo gostoto prometa s hibridnimi visokotlačnimi natrijevimi sijalkami (220W).
Prednost slednjih je v tem, da imajo večji svetlobni tok sijalke, s čimer bi se izboljšale
svetlobno-tehnične razmere na prometnih površinah (svetlobni tok je večji za približno 50 %),
imajo pa tudi manjšo priključno moč. Tako bi se poraba električne energije zmanjšala za
približno 10-12 %. Potrebno bi bilo zamenjati samo sijalke ne pa tudi predstikalnih naprav,
kar pomeni veliko prednost, saj je takšna investicija minimalna.
Potreben material, delo in stroški
Prihranek električne energije
Doba vračanja investicije

495,00 €
150,00 €/leto
3,3 leta

B) Zamenjava sijalk in predstikalnih naprav v svetilkah za osvetljevanje prometnic z večjo
gostoto prometa. Možno je namesto 250 W visokotlačnih živosrebrnih sijalk uporabiti 150 W
visokotlačne natrijeve sijalke. Tako bi se svetlobni tok povečal za približno 10 do 26 %,
poraba pa bi se zmanjšala za približno 40 % glede na obstoječe stanje. V tem primeru je
investicija večja, a so tudi prihranki večji.
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Potreben material, delo in stroški
Prihranek električne energije
Doba vračanja investicije

1160,00 €
475,00 €/leto
2,5 leta

C) Zamenjava obstoječih starejših svetilk z novejšimi: podobno kot v prejšnjem primeru bi z
zamenjavo celotne svetilke z novejšo 150 W visokotlačno natrijevo sijalko pridobili znižanje
porabe električne energije. Še nekoliko pa bi se zaradi boljšega svetlobnega izkoristka novih
svetilk še nekoliko izboljšale svetlobno-tehnične razmere. Pri tem je možnost ohranitve starih
sijalk. V takem primeru pa je investicija še večja.
Potreben material, delo in stroški
Prihranek električne energije
Doba vračanja investicije

3250,00€
475,00 €/leto
6,9 leta

D) Zamenjava kroglastih svetilk s svetilkami s kompaktnim fluorescenčnimi sijalkami, ki
imajo bistveno boljši izkoristek kot kroglaste svetilke. Zaradi ugodne prostorske porazdelitve
svetilnosti jih lahko v večini primerov lahko namestimo na že obstoječe svetilke. Po
zamenjavi bi se poraba električne energije zmanjšala na približno 30 % prejšnje vrednosti.
Potreben material, delo in stroški
Prihranek električne energije
Doba vračanja investicije

2530,00€
490,00 €/leto
5,2 leta

F) Izklapljanje razsvetljave v nočnem času. V nočnem času (med 23:00 in 5:00 uro) prometa
na ulicah in cestah praktično ni, zato je možno cestno razsvetljavo v tem času izklopiti (V
celoti ali delno). Potencialni prihranek električne energije znaša lahko tudi do 48 % trenutne
porabe (Bizjak, Kobav 2007). Tako so se na Hrvaškem v malem naselju Cerna pri Vinkovcih
odločili, da bodo izklapljali javno razsvetljavo med polnočjo in šesto uro zjutraj. Privarčevani
denar pa bodo namenili za sofinanciranje prevoza šolskih otrok (Felger, 2009).
E) Regulacija svetlobnega toka. Na odsekih, kjer so svetlobno-tehnični pogoji boljši od
priporočenih, bi bilo možno vgraditi poseben regulator, s katerim bi lahko v nočnem času
zmanjšali svetlobni tok svetilk s tem pa porabo električne energije, ki bi jo prihranili približno
15 % sedanje porabe.
Slika 54: Prihranek električne energije pri regulaciji cestne razsvetljave

Vir: Pogodba…, 2009.
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Na sliki 54 je prikazano, kako lahko z regulacijo cestne razsvetljave dosežemo dodatne
prihranke električne energije do 15 % glede na ne reguliran režim delovanja. V času
večernega in jutranjega somraka svetilke svetijo s 100 % moči. Svetilnost svetilk je
zmanjšana v nočnih urah, ko je promet in potreba po osvetlitvi manjša – gre za časovno
regulirano zatemnjevanje svetilk. Z uporabo regulacije se podaljša tudi življenjska doba sijalk,
ki delujejo v režimu stabilizirane električne napetosti, kar dodatno znižuje stroške vzdrževanja
zaradi zamenjave dotrajanih sijalk (Pogodba…, 2009).
8.2. PROJEKT ˝E-STREET˝
Možnosti za zmanjšanje porabe energije v cestni razsvetljavi so:
- nove vrste svetlobnih virov (npr. polprevodniki)
- koncepti razsvetljave, ki so prilagojeni potrebam na določenem območju in za določen
namen
- optimizacija odsevnih lastnosti cestnih površin v povezavi z razsvetljavo
- projekt ˝inteligentna cestna razsvetljava˝ (Bizjak, 2007).
Temeljni element projekta ˝inteligentne cestne razsvetljave˝ je možnost uravnavanja nivojev
svetlosti glede na: vremensko situacijo (mokra ali suha tla in celo sneg v nekaterih primerih),
gostoto prometa in zapletenosti ulice. Poleg tega lahko vključuje sistem merjenja pretoka
energije, dvosmerne komunikacijske poti na obstoječe oskrbe z električno energijo in uporabo
drugih orodij za operativne naloge S projektom želijo ovrednotiti možne prihranke pri
porabljeni električni energiji in pri vzdrževanju razsvetljave v primeru inteligentne cestne
razsvetljave (E-street Project, 2009).
Slika 55: Inteligentna cestna razsvetljava

Vir: Snoj, 2009.
Rezultati in ugotovitve tega projekta so:
- Evropa lahko z vpeljavo ˝inteligentne cestne razsvetljave˝ (prilagodljiva razsvetljava) v
stare napeljave doseže letni prihranek od 38 TWh, kot tudi 63,7 % pri naši letni porabi
energije za ulično razsvetljavo.
- Med izvajanjem projekta je bilo nameščenih več kot 20000 ˝inteligentnh cestnih svetilk˝.
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Pri CIE so razvili nove standarde, ki upoštevajo prilagodljivo (˝inteligentno˝) cestno
razsvetljavo.
Administracija za ravnanje z prilagodljivo razsvetljavo je nameščena v Oslu (E-street
Project, 2009)

Pri projektu sodeluje trinajst evropskih držav preko predstavnikov različnih družb, ki se
ukvarjajo z razsvetljavo (Bizjak, 2007). Med njimi je vključena tudi Slovenija preko podjetja
Javna razsvetljava.
8.3. SISTEM ZA INTELIGENČNO UPRAVLJANJE RAZSVETLJAVE SITECO
LIGHT CONTROL (SLC)
V Podjetju Siteco so postavili sistem Siteco Light Control (SLC). Gre za sistem
inteligentnega upravljanja javne razsvetljave, ki omogoča individualno regulacijo
posameznih svetilk in programiranje razsvetljavnih scenarijev, prilagojenih potrebam.
Dokazano je, da sistem SLC z namernim izogibanjem premočni osvetlitvi, pripomore k
letnemu znižanju emisij CO2 in svetlobnega onesnaževanja (Zunanja…2009).
Sistem deluje tako, da nadgradi obstoječe energetske kable za razsvetljavo v podatkovno
omrežje z dvosmerno komunikacijo – to je predpogoj za aktivno regulacijo posameznih
svetlobnih mest in centralni nadzor nad vsako priključeno svetilko (Zunanja…2009).
Od začetka junija 2009 deluje na Partizanski cesti v Mariboru sistem SLC. Preko spleta je
možno iz centra upravljanja na drugem koncu mesta nadzorovati delovanje vsake posamične
svetilke vključno s podatki o trajanju delovanja sijalk, trenutni moči razsvetljave in porabi
električne energije. Sistem omogoča daljinsko zatemnjevanje razsvetljave v skladu s
potrebami, s katerim dosegajo znatne prihranke porabe električne energije ob manjši gostoti
prometa pozno ponoči. Zagotovljeno je tudi samodejno javljanje morebitnih težav. Sistem se
lahko programira tako, da upošteva nevarne odseke cest (prehodi za pešce, križišča,
intervencijske poti ipd.) ter svetilkam na teh lokacijah dodeli drugačne režime delovanja. V
sistemu so vgrajene svetilke CX, ki se proizvajajo v Mariboru in so produkt domačega
znanja. Vse nameščene svetilke so v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Zunanja…2009).
Slika 56: Testna steza Siteco

Vir: Zunanja…2009.
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Podjetje Siteco vse svoje svetlobno-tehnične rešitve preizkuša na lastnem cestnem simulatorju
(slika 56), ki je ena od dveh tovrstnih naprav na svetu (Zunanja…2009).
8.4. UREDBA O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je ob sprejetju Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja leta 2007 podalo kratko poročilo oziroma obrazložitev. V
tej se pojavljajo podatki o takratni porabi energije in ciljnih vrednostih, ki naj bi jo dosegli z
uvedbo Uredbe.
Spodnja preglednica 9 prikazuje podatke o ocenjeni takratni letni energiji svetlobe in
predvideni ciljni letni energije svetlobe iz svetilk javne razsvetljave, ki prispeva k
osvetljenosti nočnega neba (Predalič, 2007).
Preglednica 9: Podatki o ocenjeni letni energiji svetlobe za leto 2006 in predvideni ciljni letni
energije svetlobe iz svetilk javne razsvetljave za leto 2017
Vrsta javne razsvetljave
Podatki za leto 2006
Ciljne vrednosti v letu 2017

Avtoceste, hitre ceste
Regionalne ceste
Občinska javna razsvetljava
Odboj svetlobe od tal

celotna
letna
energija
svetlobe
(GWh)
7,5x0,85
2,2x0,85
116x0,85

odstotek
energije,
ki seva
med 90o
in 95o
5%
5%
8%

125,7x0,08

3%

Javna razsvetljava po
uredbi
Kulturni spomeniki, fasade
Objekti za oglaševanje
Semaforizacija, komunala
Bencinski servisi ob avtocestah

Celotna poraba po tarifi
»javna razsvetljava«

letna
energija, ki
seva med
90o in 100o
318 MWh
94 MWh
7888 MWh

celotna
letna
energija
svetlobe
(GWh)
8,8x0,85
2,2x0,85
89x0,85

Odstotek
energije,
ki seva
med 90o
in 100o
2%
2%
3%

301 MWh

100x0,08

3%

8601
MWh
12,5x0,4
0,35x0,9
1,45x0,9
2,0

7%
15 %
7%
2%

350 MWh
47 MWh
91 MWh
40 MWh

9129
MWh

letna
energija,
ki seva
med 90o
in 100o
149 MWh
37 MWh
2269
MWh
240 MWh

2695
MWh
9x0,4
0,35x0,9
1,5x0,9
2,0

7%
15 %
15 %
1%

252 MWh
47 MWh
91 MWh
20 MWh

3105
MWh
Vir: Predalič, 2007.

Iz tabele lahko razberemo, da naj bi ukrepi, določeni s to Uredbo, v letnem povprečju vsaj za
trikrat zmanjšali svetlobni tok, ki nastaja zaradi javne razsvetljave in bistveno prispeva k
osvetljenosti nočnega neba. To pomeni, da se bo ocenjena letna energija svetlobe, ki zaradi
javne razsvetljave seva 10 ločnih stopinj nad vodoravnico, zmanjšala iz ocenjenih 9 GWh na
predvidene 3 GWh (Predalič, 2007).
V obdobju 2005-2006 se je v Sloveniji za javno razsvetljavo porabilo na leto okoli 142 GWh
elektrika, kar znese 70kWh na prebivalca. Kar se tiče tarifnega odjema elektrike za namene
javne razsvetljave je podatek zanesljiv, vendar pa niso vsi porabniki te elektrike upravljavci
javne razsvetljave zunanjih odprtih površin. V tarifo, ki je namenjena javni razsvetljavo, se
vključuje tudi poraba elektrike za pogon semaforjev, razsvetljava tunelov na regionalnih
cestah, razsvetljava kulturnih spomenikov ter dekorativna razsvetljava fasad. To tarifo pa
izkoriščajo tudi posamezni uporabniki znotraj komunalnega sistema lokalnih javnih služb
(Predalič, 2007).
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Ocenili so, da se v Republiki Sloveniji za pravo razsvetljavo zunanjih nepokritih cestnih in
drugih javnih površin porabi letno med 120 in 130 GWh, kar znaša okoli 60 do 65 kWh na
prebivalca. Ne glede na to, da obstaja določena nezanesljivost za ta podatek, je taka poraba
električne energije večja, kot velja za letno povprečje v EU, kjer ta znaša med 50 in 52 kWh
na prebivalca. Poleg tega dejstva je problematično oziroma zaskrbljujoče tudi to, da poraba
elektrike za javno razsvetljavo še narašča, in sicer z letno stopnjo večjo od 2 % (od okoli 125
GWh v letu 2000 do 146 GWh v letu 2006) (Predalič, 2007).
Podatki o letni porabi elektrike za državne ceste kažejo, da je:
•
•
•

•
•

letna poraba elektrike za razsvetljavo nepokritih površin objektov regionalnih cest
(vključno z razsvetljavo pripadajočih parkirišč in počivališč v javni rabi) je okoli 2,1
GWh oziroma 1,05 kWh na prebivalca,
letna poraba elektrike za razsvetljavo nepokritih površin objektov mejnih prehodov, ki jih
prečkajo regionalne ceste, je ocenjena na 0,1 GWh oziroma 0,05 kWh na prebivalca,
letna poraba elektrike za razsvetljavo nepokritih površin objektov avtocest in hitrih cest
(vključno z razsvetljavo nepokritih površin pripadajočih počivališč in parkirišč v javni
rabi):
- zunanja razsvetljava 4,7 GWh,
- avtocestne baze in cestnine 4,8 GWh
- skupaj zunanja razsvetljava: 7,5 GWh oziroma 3,75 kWh na prebivalca.
predvidena letna poraba elektrike za razsvetljavo nepokritih površin še nedograjenih
delov avtocest oziroma hitrih cest okoli 1,3 GWh oziroma 0,65 kWh na prebivalca,
celotna letna poraba elektrike za zunanjo razsvetljavo državnih cest 11 GWh oziroma 5,5
kWh na prebivalca (Predalič, 2007).

Leta 2007 je bilo v naseljih in ob avtocestah okoli 35 osvetljenih objektov za oglaševanje s
površino 20 m2 in priključno električno močjo okoli 1,5 kW. V naseljih, večinoma ob
regionalnih cestah, je bilo takrat okoli 70 osvetljenih objektov za oglaševanje s površino okoli
12 m2 in priključno električno močjo okoli 0,6 kW (Predalič, 2007).
Na podlagi predpostavke, da so objekti za oglaševanje ob avtocestah lahko osvetljeni največ
do 24:00 in da so objekti za oglaševanje osvetljeni celo noč, so ocenili letno porabo elektrike
za objekte za oglaševanje:
-

letna poraba elektrike za osvetljevanje 35 objektov za oglaševanje ob avtocesta
s površino okoli 20 m2 znaša okoli 0,10 GWh,
letna poraba elektrike za osvetljevanje 70 objektov za oglaševanje v naseljih s
površino okoli 20 m2 znaša okoli 0,17 GWh,
ocenjena letna poraba elektrike za osvetljevanje objektov za oglaševanje v
naseljih s površino manjšo od 12 m2 znaša okoli 0,07 GWh (Predalič, 2007).

Ocenjena celotna letna poraba elektrike za osvetljevanje objektov za oglaševanje znaša okoli
0,35 GWh oziroma okoli 0,17 kWh na prebivalca (Predalič, 2007).
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Preglednica 10: Letna poraba elektrike za leto 2007 in ciljni letna poraba elektrike za javno
razsvetljavo
Vrsta javne razsvetljave Ocena porabe elektrike za Ciljna poraba elektrike v
leto 2006
letu 2017
Avtoceste, hitre ceste
Regionalne ceste
Občinska javna razsvetljava

Javna razsvetljava po
uredbi

GWh
7,5
2,2
116

kWh/preb
3,75
1,1
58

%
6
1,7
92,3

GWh
8,8
2,2
89

kWh/preb
4,4
1,1
44,5

%
8,8
2,2
89

125,7

62,8

100

100

50

100

Kulturni spomeniki, fasade
Objekti za oglaševanje
Semaforizacija, komunala
Bencinski servisi ob avtocestah,

12,5
0,35
1,45
2,0

9
0,35
1,5
2,0

Celotna poraba po tarifi
»javna razsvetljava«

142

112,85
Vir: Predalič, 2007

Vlada Republike Slovenije je v decembru 2006 sprejela Operativni program zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov do leta 2012, kot ukrep zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.
V njem med drugim piše, da je v storitvah potencial prihrankov največji pri razsvetljavi
(varčne sijalke), posebej pa je navedeno, da so pomembni potenciali tudi v javni razsvetljavi.
Skupni dosegljivi potencial prihranka električne energije je v obdobju 2008-1012 ocenjen na
408 GWh letno, kar posredno vpliva na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 305 kt CO2
ekv letno (Predalič, 2007).
Do leta 2010 naj bi se na podlagi izvajanja določb iz Uredbe ustavilo naraščanje porabe
elektrike za javno razsvetljavo. Do leta 2017 pa naj bi se dosegla ciljna vrednost letne porabe
elektrike za obratovanje javne razsvetljave, ki izračunana na prebivalca znaša 50 kWh.
Uredba je tudi v skladu z sprejetimi sklepi Sveta energetskih in okoljski ministrov držav
članic EU, ki predvidevajo sprejetje ukrepov obveznega povečanja energetske učinkovitosti v
obdobju 2012-2020 za najmanj 20 %. Leta 2007 so ocenjevali, da je letna poraba elektrike za
javno razsvetljavo v Republiki Sloveniji okoli 60 kWh, izračunana na prebivalca, večja za
okoli 20 % od ciljne vrednosti 50 kWh (Predalič, 2007).
8.5. PRIMERI DOBRE PRAKSE
Projekt racionalizacije javne razsvetljave v Gradcu ˝Green Light project in Graz˝
Pri posodabljanju javne razsvetljave se pojavljajo finančno obsežne investicije, ki pa lahko ob
smotrnem in skrbnem načrtovanju prinesejo ogromne prihranke. Kako se to lahko doseže, si
poglejmo na primeru občine Gradec, ki je sklenila pogodbo z Graz Energy Agency (Lokalna
energetska agencija v Avstriji). Ta je zagotovila modernizacijo infrastrukture javne
razsvetljave in kvalitetnejšo osvetlitev. Pomembno za občino Gradec je bilo, da je Agencija
financirala vse stroške projekta, ki se bodo povrnili preko prihrankov občine. Pri tem pa so
prihranki v proračunu mesta vidni takoj. Podjetje je v celoti zagotovilo storitve projektiranja,
investicij, upravljanja in nadzora. Fiksna pogodba zagotavlja prihranke energije,
modernizacijo in izboljšanje kvalitete (Meglič, Zdravje, Radinja, 2009).
Pred izvedbo projekta je bila v Občini Gradec poraba energije 5.700.000 kWh na leto. Po
izvedbi projekta so rezultati pokazali, da se je poraba zmanjšala na 4.240.000 kWh na leto. S
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tem je občina Gradec prihranila 26 % energije in s tem tudi finančnih sredstev. Prihranek pri
stroških energije bo v letu 2011 znašal 280.000 evrov, s katerimi občina krije posodabljanje
javne razsvetljave. Kljub temu proračunski prihranki skozi celotno implementacijo naraščajo,
predviden prihranek v letu 2011 naj bi znašal več kot 100.000 evrov (Meglič, Zdravje,
Radinja, 2009).
Zgornji primer racionalizacije javne razsvetljave kaže na to, da se s premišljenim
investiranjem občin lahko doseže hitro in učinkovito zmanjšanje porabe energije za
osvetljevanje. S primernejšimi svetilkami se hkrati zmanjša svetlobno onesnaževanje in
prihranijo proračunska sredstva, kar pa je cilj vsake občine (Meglič, Zdravje, Radinja, 2009).
Tak ali podoben model bi lahko prenesli na slovenske občine. To kažeta mesti Celje in
Velenje, ki sta s premišljenim posodabljanjem in investiranjem v javno razsvetljavo občutno
zmanjšali porabo električne energije in tudi svetlobno onesnaževanje. Mestna občina Celje se
je povezala s podjetjem Elektrosignal d.o.o., s katerim dosegajo podobne cilje in rezultate, kot
so bili predstavljeni pri projektu ˝Green Light project in Graz˝ (Meglič, Zdravje, Radinja,
2009).
V nadaljevanju je opisan še en primer dobre prakse iz Slovenije, in sicer gre za rekonstrukcijo
cestne razsvetljave v Občini Gorje. Cilji pri rekonstrukciji so bili naslednji:
- tehnološka prenova cestne razsvetljave,
- dvigniti kvaliteto cestne razsvetljave v smislu oblikovanja okolja,
- povečati varnosti v prometu in v naselju,
- zmanjšati porabo električne energije,
- zmanjšati svetlobno onesnaževanja okolja skladno z Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja,
- enostavna inštalacija, upravljanje in vzdrževanje,
- daljinski nadzor in upravljanje, avtomatsko odkrivanje napak,
- nizka cena (€/svetilko),
- regulacija cestne razsvetljave (Rekonstrukcija, 2009).
Skupaj je investicija znašala 95.000 €, od tega je šlo 22.080 € (23 %) za prilagoditve Uredbi,
72.920 € (77 %) pa za zamenjavo svetilk in regulacijo. Pred izvedbo rekonstrukcije cestne
razsvetljave je bila v Občini Gorje poraba energije 77.019 kWh na leto. Nova razsvetljava na
bi porabila 52.439 kWh energije na leto, kar v primerjavi s staro pomeni razliko v 24.580
kWh na leto. Dodatnih 7.349 kWh energije se bo prihranilo z regulacijo cestne razsvetljave
(prikazano na sliki 54), tako da bodo skupni prihranki znašali 31.292 kWH na leto. S tem bo
Občina Gorje prihranila 41 % energije s tem pa tudi finančnih sredstev, ki jih bo lahko
namenila za druge potrebe (Rekonstrukcija, 2009).
Prvi rezultati kažejo, da prenova izpolnjuje pričakovanja. V občini se je zmanjšalo svetlobno
onesnaževanje, zatemnjevanje ob določenih urah se je pokazalo za ustrezno in še
najpomembnejše, takoj v prvem mesecu so bili doseženi prihranki (Rekonstrukcija, 2009).
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9. ZAKLJUČEK
Osrednja tema te diplomske naloge je bila primerjalna analiza osvetljenosti križišč in
avtobusnih postaj izven naselij na izbranih državnih cestnih odsekih v Avstriji, Nemčiji in
Sloveniji. Izkazalo se je, da je pri nas delež osvetljenih T-križišč in navadnih križišč na
analiziranih odsekih veliko večji kot v Avstriji in Nemčiji. Glede na to, da je pri nas v pripravi
nov zakon, ki bi omogočal osvetlitev vseh križišč izven naselij, se na podlagi te analize lahko
vprašamo ali je to smotrno, saj kot kaže v Avstriji in Nemčiji nimajo nobene potrebe po
osvetljevanju vseh križišč. Analiza je pokazal tudi, da so tista križišča, ki so osvetljena, pri
nas veliko bolj intenzivno osvetljena kot je primer v Avstriji in Nemčiji. V Sloveniji je za
osvetlitev križišč postavljenih več svetilk. Vsa analizirana krožišča so bila v vseh treh državah
osvetljena.
Analiza s terena na izbranih cestnih odsekih izven naselij je pokazala, da je veliko večji delež
osvetljenih avtobusnih postaj v Sloveniji v primerjavi z analiziranimi postajami v Avstriji in
Nemčiji. Za slednjo bi lahko rekli, da so avtobusne postaje osvetljene bolj izjemoma. Opaziti
je bilo tudi, da je v Sloveniji tam, kjer so avtobusne postaje osvetljene, postavljenih več
svetilk za osvetljevanje postaj kot v Avstriji in Nemčiji, kjer je v večini primerov postavljena
le ena sama svetilka. Postavlja se vprašanje ali je res potrebno, da avtobusne postaje izven
naselij osvetljujemo celo noč, če jih med 23:00 in 5:00 uro nihče ne uporablja, saj takrat ni
rednih avtobusnih prevozov na teh linijah in potnikov, ki bi uporabljali te avtobusne postaje.
Opaziti je bilo, da se pri nas zadeve na področju cestne razsvetljave zaradi Uredbe malce
izboljšujejo, saj so bile ponekod na križiščih postavljene že ekološke oziroma popolnoma
zasenčene svetilke, ki so v skladu z Uredbo. Seveda bo potrebno zamenjati vse svetilke do
leta 2016. Medtem sem v Avstriji in Nemčiji popolnoma zasenčene svetilke zabeležil bolj
izjemoma, saj nimajo posebnih zakonskih predpisov, ki bi zahtevale njihovo uporabo. Tako so
tam v večini v uporabi delno zasenčene svetilke, ki so eden glavnih vzrokov svetlobnega
onesnaževanja.
Posebno poglavje v tej diplomski nalogi je bilo namenjeno osvetljenim reklamnim panojem.
Na eni strani osvetljeni svetlobni panoji ponoči povzročajo svetlobno onesnaževanje, na drugi
pa čez dan vplivajo na videz kulturne krajine, ki je v Sloveniji izjemno pestra in je ena izmed
njenih glavnih prvin. Poleg tega pa nekateri strokovnjaki zatrjujejo, da so nekateri reklamni
panoji postavljeni ilegalno in da vplivajo na varnost v prometu, saj je njihova glavna naloga,
da pritegnejo pozornost mimoidočega. Zaradi vsega tega bi bilo dobro razmisliti o bolj
strožjih zakonskih ukrepih na področju reklamnih panojev. V Nemčiji je denimo z zakonom
prepovedana uporaba osvetljenih reklamnih panojev, prav tako pa je prepovedana uporaba
navadnih reklamnih panojev izven naselij. Pri nas zakonski predpisi zaenkrat še dopuščajo
osvetljene reklamne panoje, ki jih je v zadnjem času čedalje več, še posebej ob avtocestnem
križu. Ti panoji so zelo veliki in zelo osvetljeni, tako da so opazni že na kilometre daleč.
Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da je Uredba preveč blaga do osvetljenih reklamnih
panojev. Za začetek bi lahko uvedli zatemnitev reklamnih panojev od 23:00 do 5:00 ure, ko je
zelo malo prometa in je vprašljivo ali se tako oglaševanje sploh izplača. Postopoma bi take
panoje ukinili in prepovedali njihovo postavitev izven naselij, kot je primer v Nemčiji.
Velikokrat se zgledujemo po dobri praksi iz tujine, zakaj se ne bi v tem primeru zgledovali po
Nemčiji.
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Primerjalna analiza je pokazala, da na izbranih državnih cestnih odsekih v Nemčiji ni bilo niti
enega reklamnega panoja izven naselja. V Avstriji sem jih zabeležil 10 in niti eden od teh ni
bil osvetljen. Osvetljeni so bili zgolj v naseljih. Medtem pa sem jih v Sloveniji zabeležil kar
37. Od tega šest osvetljenih. Že ta analiza kaže, da je v Sloveniji problematika reklamnih
panojev veliko bolj razširjena kot je primer v Avstriji in Nemčiji. V prihodnje bo potrebno
razmisliti o reševanju tega problema.
V diplomi so prikazani tudi nekateri primeri dobre prakse, ki kažejo na to, da se ob prenovi
cestne razsvetljave lahko zmanjša svetlobno onesnaževanje in poraba električne energije s
tem, da je ta razsvetljava koristna, kakovostna in služi svojemu namenu. V Sloveniji bi morali
uvesti prenovo javne razsvetljave na nivoju občin, ki bi s to investicijo prihranile znaten delež
svojega proračuna. Privarčevan denar bi občine lahko porabile za nekatere koristnejše namene
(npr. vrtci) kot pa, da denar, posredno preko neustrezne javne razsvetljave, dobesedno mečejo
v nebo.
Na koncu je potrebno poudariti, da se nihče, ki opozarja na problem svetlobnega
onesnaževanja, ne zavzema za to, da bi ugasnili javno razsvetljavo in da ne bi bilo nič več
osvetljeno. Gre za to, da bi osvetljevali tam, kjer je to res potrebno in to na tak način, da bi
čim manj, neposredno in posredno negativno vplivali na okolje. Načrtujmo in postavljajmo
torej okolju prijazno javno razsvetljavo, ki bo služila svojemu namenu, in s tem zmanjšajmo
svetlobno onesnaževanje in nepotrebno porabo električne energije.

SUMMARY
The main topic of this diploma thesis was a comparative analysis of the illumination of
intersections and bus stops outside the settlements in selected national road sections in
Austria, Germany and Slovenia. It turns out that in our share of exposed T-junctions and base
junctions, the analyzed segment much larger than in Austria and Germany. Given the fact that
in Slovenia in the preparation of a new law to allow Illumination of all intersections outside
settlements on the basis of this analysis, the question arises whether this is reasonable, since
as shown in Austria and Germany have no need for lighting of all intersections.
The analysis also showed that those crossings, which are illuminated in Slovenia, is much
more intensely illuminated as is the case in Austria and Germany. In Slovenia, to illuminate
intersections set more lamps. All analyzed roundbound were illuminated in all three countries.
The analysis in the field, the selected road sections outside built-up showed that the much
larger proportion of illuminated bus stops in Slovenia in comparison with the analyzed
stations in Austria and Germany. For the latter, we could say that are bus stops illuminated
more exceptional. It has been shown that in Slovenia there, where are bus stops illuminated,
are set more lamps to illuminate the stations as in Austria and Germany, where is in most
cases located just one lamp. The question is whether it is really necessary, to illuminate the
bus stops outside settlements whole night long, if between 23:00 and 5:00 pm no one uses
them during which time there is no regular bus services on these routes and however, no
passengers to use these stations.
It has turned out that is the case in Slovenia in the field of street lighting things are improving
due to the legislation, as they were sometimes placed at crossroads full-cutoff lamps. It will of
course need to replace all the lamps by 2016. While I recorded in Austria and Germany fullcutoff lamps exceptionally, as they do not have specific statutory provisions which would
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require their use. So there are in use mostly semi-cutoff lamps, which are one of the main
causes of light pollution.
A special chapter in this diploma work is for illuminated advertising billboards. On the one
hand, illuminated bilboards at night causing light pollution, on the other hand during the day
affect the appearance of the countryside which is extremely diverse in Slovenia and one of its
main elements which is characterized by. In addition, some experts contend that some
advertising hoardings placed illegally and to affect road safety as their main task to attract the
attention of passers. For all that should be given to the more stringent regulatory measures for
the advertising billboards. In Germany, for example, the law prohibited the use of illuminated
advertising hoardings, as well as prohibiting the use of ordinary advertising hoardings outside
the settlements. In Slovenia, the legal rules yet allow illuminated advertising billboards which
has recently become more especially at highway cross. These billboards are very large and
very exposed so that they are already visible miles away. Some experts warn that the
regulation is too mild to illuminated advertising hoardings. To get started, there could be a
blackout advertising billboards from 23:00 to 5:00 pm, when there is very little traffic and it is
questionable whether such advertising is paid at all. Would gradually eliminate such
billboards and prohibit their placement outside the settlements, as is the case in Germany.
Often inspired by good practice from abroad, why not in this case, learn from Germany.
Comparative analysis has shown that in selected national road sections in Germany there was
not any billboard outside the settlements. In Austria, I have recorded ten, not one of those was
not illuminated, such were only in the settlements. In the meantime, I have recorded in
Slovenia with 37, out of which six have been illuminated. Already, this analysis shows that in
Slovenia the advertising billboards issue is much more widespread than is the case in Austria
and Germany. In the future it will be considered to address this problem.
The degree also show some examples of good practice, showing that the renewal of street
lighting can reduce light pollution and power consumption, by the fact that it is useful
lighting, quality and serves its purpose. In Slovenia to introduce reform of public lighting at
the level of municipalities, this investment would save a significant proportion of its budget,
which could be spent for certain beneficial purposes (eg schools), rather than cash, through an
inadequate street lighting, practically literally thrown into the sky.
Finally, it should be stressed that no one who draws attention to the problem of light
pollution, is not taking it to public lighting turned off and that there would be no longer lit. It
is for this to illuminate where it is really necessary and this in such a way as to minimize
direct and indirect, harmful to the environment. We have to set environmentally friendly
public lighting, which will serve to its purpose and with that reduce light pollution and
unnecessary energy consumption.
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13. PRILOGE
Preglednica 11: Zapiski s terena – Avstrija
Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

Tip sijalke

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)

Opombe

A006 46°37,443´ 13°54,639´

NAP

0

A006 46°37,443´ 13°54,639´

AP

1

A007 46°37,462´ 13°55,173´

NAP

0

A007 46°37,462´ 13°55,173´

AP

1

A008 46°37,141´ 13°57,020´

NTK

0

A009 46°36,930´ 13°57,666´

NTK

0

A009 46°36,930´ 13°57,666´

NAP

0

A009 46°36,930´ 13°57,666´

NTK

0

A010 46°36,809´ 13°58,226´

NTK

0

A010 46°36,809´ 13°58,226´

NAP

0

A011 46°36,470´ 13°59,083´

NTK

0

A012 46°36,401´ 13°59,534´

K

1

A012 46°36,401´ 13°59,534´

NAP

0

A013 46°36,391´ 14°01,333´

NK

0

A013 46°36,391´ 14°01,333´

NK

0

A014 46°36,708´ 14°01,836´

KROŽ

1

A014 46°36,708´ 14°01,836´

NAP

0

A015 46°37,357´ 14°04,335´

AP

1

A016 46°55,100´ 14°05,200´

NŽ

0

A017 46°37,653´14°05,482´

AP

1

A017 46°37,653´14°05,482´

NAP

0

A018 46°37,873´ 14°06,203´

NK

0

A019 46°38,035´ 14°06,609´

NK

0

A019 46°38,035´ 14°06,609´

TK

1

A019 46°38,035´ 14°06,609´

NK

0

A020 46°38,178´ 14°07,613´

NAP

0

A020 46°38,178´ 14°07,613´

NŽ

0

A020 46°38,178´ 14°07,613´

NRP

0

A021 46°37,885´ 14°09,806´

AP

1

1 delno zasenčena

bela

neonka; montirana pod kotom

A021 46°37,885´ 14°09,806´

AP

1

1 delno zasenčena

bela

neonka; montirana pod kotom

A021 46°37,885´ 14°09,806´

TK

1

1 delno zasenčena

bela

neonka; montirana pod kotom

A022 46°37,729´ 14°10,143´

NTK

0

A022 46°37,729´ 14°10,143´

AP

1

1 delno zasenčena

bela

6,3

neonka; montirana pod kotom

A022 46°37,729´ 14°10,143´

TK

1

1 delno zasenčena

bela

6,3

neonka; montirana pod kotom; osvetljen pločnik od križišča do AP

A024 46°37,261´ 14°11,379´

NK

0

A024 46°37,261´ 14°11,379´

NAP

0

A025 46°37,615´ 14°14,546´

NTK

0

A025 46°37,615´ 14°14,546´

NAP

0

A026 46°37,561´ 14°22,651´

NAP

0

A026 46°37,561´ 14°22,651´

TK

1

1 delno zasenčena

rumena

A014 46°36,708´ 14°01,836´

pločnik
1 delno zasenčena

bela

pločnik

4 delno zasenčena

bela

2 delno zasenčena

rumena

90

8 delno zasenčena

rumena

74,2

7,6

4

18 nizki stebri; na eni strani pločnik

10 delno zasenčena

7,6

4

18 nizki stebri; od AP vodi proti krožišču serija svetilk

malce osvetljena zaradi AP na drugi strani ceste
brez pločnika

postavljene po strani

rumena

74,2

1 delno zasenčena

bela

3

6

1 delno zasenčena

bela

42,2

5

pločnik
prehod čez železniško progo
malce osvetljena zaradi AP na drugi strani ceste

4 delno zasenčena

bela

na drugi strani ugasnjena serija svetilk ob pločniku
prometni otok
prehod čez železniško progo
2

I

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

Tip sijalke

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)

Opombe

A027 46°37,562´ 14°23,289´

NK

0

veliko križišče; semafor; ni prehoda za pešce; 1 neprižgana svetilka

A027 46°37,562´ 14°23,289´

NAP

0

A028 46°37,643´ 14°23,859´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

A028 46°37,643´ 14°23,859´

TK

1

1 delno zasenčena

rumena

A028 46°37,643´ 14°23,859´

NAP

0

1 delno zasenčena

rumena

8

A029 46°37,714´ 14°24,535´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

10

A030 46°37,834´ 14°24,977´

K

1

3 delno zasenčena

rumena

A030 46°37,834´ 14°24,977´

TK

0

A030 46°37,834´ 14°24,977´

NK

0

A031 46°38,253´ 14°25,205´

NTK

0

A032 46°38,368´ 14°25,575´

NRP

0

A032 46°38,368´ 14°25,575´

NAP

0

A032 46°38,368´ 14°25,575´

K

1

A033 46°38,462´ 14°26,728´

NK

0

A034 46°38,464´ 14°26,898´

NAP

0

A034 46°38,464´ 14°26,898´

K

1

A036 46°38,589´ 14°28,065´

NAP

0

A036 46°38,589´ 14°28,065´

NAP

0

A036 46°38,589´ 14°28,065´

TK

1

A037 46°38,695´ 14°28,558´

NAP

0

A037 46°38,695´ 14°28,558´

TK

1

A037 46°38,695´ 14°28,558´

AP

1

A038 46°38,761´ 14°28,920´

NK

0

A039 46°38,936´ 14°30,168´

K

1

7 delno zasenčena

rumena

A039 46°38,936´ 14°30,168´

TK

1

1 delno zasenčena

rumena

A039 46°38,936´ 14°30,168´

AP

1

A039 46°38,936´ 14°30,168´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

A040 46°39,134´ 14°31,174´

NAP

0

A040 46°39,134´ 14°31,174´

NK

0

A041 46°39,312´ 14°31,605´

AP

1

A041 46°39,312´ 14°31,605´

TK

1

7 delno zasenčena

rumena

A042 46°39,471´ 14°31,539´

NK

0

A042 46°39,471´ 14°31,539´

NK

0

A043 46°39,367´ 14°32,291´

NAP

0

A044 46°39,210´ 14°33,305´

NTK

0

A045 46°39,241´ 14°33,937´

NTK

0

A045 46°39,241´ 14°33,937´

NK

0

veliko

A045 46°39,241´ 14°33,937´

NK

0

veliko

A046 46°39,253´ 14°34,199´

NK

0

A046 46°39,253´ 14°34,199´

NAP

0

A047 46°39,156´ 14°34,839´

NK

0

A047 46°39,156´ 14°34,839´

NAP

0

A048 46°39,101´ 14°35,182´

NTK

0

A048 46°39,101´ 14°35,182´

NTK

0

A049 46°39,068´ 14°35,818´

NAP

0

8

semafor; osvetljuje daleč koruzo v okolici

semafor; pločnik; prehod za pešce
večje križišče; osvetljuje daleč koruzo v okolici: 50 -100 m

1
pločnik
3 delno zasenčena

rumena

26,4

10

10

30 osvetljeno samo z 1 strani; prehod za pešce; pločnik;semafor; osvetljuje daleč travnik v okolici

6 delno zasenčena

rumena

29

7,5

10

40 semafor; prehod za pešce
osvetljeno zaradi K
osvetljeno zaradi K

3 delno zasenčena

rumena

19,8

10

5 delno zasenčena

rumena

19,8

10

osvetljuje daleč travnik in koruzo v okolici: 50 -100 m
osvetljeno zaradi K
osvetljuje daleč travnik in koruzo v okolici: 50 -100 m
osvetljeno zaradi K

19,8

10

osvetljeno z ene strani; osvetljuje travnik v okolici: 50 m
osvetljeno zaradi K

osvetljeno zaradi K
19,8

10

osvetljuje daleč travnik v okolici: 100 m

II

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

A049 46°39,068´ 14°35,818´

NK

0

A049 46°39,068´ 14°35,818´

NK

0

A051 46°39,934´ 14°39,180´

NTK

0

A052 46°40,032´ 14°39,599´

NTK

0

A052 46°40,032´ 14°39,599´

NAP

0

A053 46°40,223´ 14°39,904´

NTK

0

A054 46°40,430´ 14°40,135´

NTK

0

A054 46°40,430´ 14°40,135´

NRP

0

A055 46°40,599´ 14°40,319´

NAP

0

A055 46°40,599´ 14°40,319´

NK

0

A056 46°40,751´ 14°40,466´

NRP

0

A056 46°40,751´ 14°40,466´

NTK

0

A056 46°40,751´ 14°40,466´

NAP

0

A057 46°40,943´ 14°40,792´

NRAZ

0

A057 46°40,943´ 14°40,792´

NK

0

A057 46°40,943´ 14°40,792´

NK

0

A057 46°40,943´ 14°40,792´

NAP

0

A058 46°41,245´ 14°41,939´

NK

0

A059 46°41,320´ 14°42,173´

NTK

0

A059 46°41,320´ 14°42,173´

NAP

0

A060 46°41,454´ 14°42,420´

NK

0

A061 46°42,436´ 14°43,970´

NK

0

A062 46°42,759´ 14°44,289´

NAP

0

A063 46°43,930´ 14°44,869´

NTK

0

A063 46°43,930´ 14°44,869´

NAP

0

A064 46°43,126´ 14°44,847´

NTK

0

A065 46°43,304´ 14°44,896´

NTK

0

A066 46°43,642´ 14°45,282´

NTK

0

A066 46°43,642´ 14°45,282´

NTK

0

A067 46°43,830´ 14°45,283´

NTK

0

A067 46°43,830´ 14°45,283´

NRP

0

A067 46°43,830´ 14°45,283´

NAP

0

A068 46°44,051´ 14°45,427´

NRP

0

A069 46°43,681´ 14°46,448´

NAP

0

A070 46°43,876´ 14°46,993´

NK

0

A070 46°43,876´ 14°46,993´

NAP

0

A071 46°44,408´ 14°47,195´

NK

0

A071 46°44,408´ 14°47,195´

NAP

0

A072 46°44,511´ 14°48,696´

NAP

0

A072 46°44,511´ 14°48,696´

NTK

0

A073 46°44,417´ 14°49,184´

NTK

0

A074 46°44,504´ 14°49,311´

NTK

0

A075 46°45,006´ 14°49,379´

NRP

0

A076 46°46,783´ 14°49,366´

NTK

0

A076 46°46,783´ 14°49,366´

NTK

0

Tip sijalke

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)

Opombe

2

1

1
1

1

III

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

A077 46°46,989´ 14°49,465´

NTK

0

A079 46°47,373´ 14°49,525´

K

1

A079 46°47,373´ 14°49,525´

NAP

0

A080 46°47,460´ 14°49,333´

NTK

0

A081 46°47,890´ 14°49,670´

NTK

0

A081 46°47,890´ 14°49,670´

NTK

0

A081 46°47,890´ 14°49,670´

NAP

0

A082 46°48,225´ 14°49,787´

NK

0

A084 46°51,123´ 14°50,915´

NTK

0

A084 46°51,123´ 14°50,915´

NTK

0

A085 46°51,418´ 14°51,172´

NAP

0

A086 46°51,538´ 14°51,285´

NK

0

A087 46°51,612´ 14°31,350´

NAP

0

A087 46°51,612´ 14°31,350´

NTK

0

A088 46°52,619´ 14°52,352´

NAP

0

A089 46°53,131´ 14°52,024´

NAP

0

A090 46°53,577´ 14°52,247´

NTK

0

A090 46°53,577´ 14°52,247´

NAP

0

A091 46°53,974´ 14°50,890´

NK

0

A091 46°53,974´ 14°50,890´

NAP

0

A092 46°54,534´ 14°50,663´

NK

0

A093 46°55,302´ 14°50,406´

NTK

0

A094 46°55,413´ 14°50,017´

NTK

0

A095 46°55,880´ 14°49,783´

NTK

0

A096 46°55,998´ 14°49,680´

NK

0

A097 46°56,264´ 14°49,400´

NK

0

A097 46°56,264´ 14°49,400´

NAP

0

A098 46°56,589´ 14°49,171´

NK

0

A098 46°56,589´ 14°49,171´

NAP

0

A098 46°56,589´ 14°49,171´

NTK

0

A099 46°56,885´ 14°48,749´

NK

0

A099 46°56,885´ 14°48,749´

NK

0

A100 46°57,024´ 14°48,485´

NTK

0

A100 46°57,024´ 14°48,485´

NAP

0

A101 46°57,222´ 14°48,199´

NK

0

A102 46°57,441´ 14°47,941´

NK

0

A104 46°58,458´ 14°46,770´

NAP

0

A104 46°58,458´ 14°46,770´

NK

0

A105 46°59,229´ 14°46,144´

NTK

0

A105 46°59,229´ 14°46,144´

NAP

0

A106 46°59,679´ 14°45,623´

NAP

0

A107 46°59,469´ 14°45,282´

NK

0

A108 47°00,093´ 14°45,172´

NTK

0

A109 47°00,737´ 14°44,481´

NK

0

A110 47°01,122´ 14°43,915´

NTK

0

Tip sijalke

1 delno zasenčena

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)
rumena

Opombe

42,5
osvetljeno zaradi K

pločnik

pločnik

IV

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

A110 47°01,122´ 14°43,915´

NTK

0

A111 47°01,370´ 14°43,917

NTK

0

A111 47°01,370´ 14°43,917

NTK

0

A111 47°01,370´ 14°43,917

NTK

0

A112 47°01,451´ 14°43,804´

NAP

0

A113 47°02,005´ 14°43,550´

NK

0

A114 47°02,197´ 14°43,547´

NK

0

A114 47°02,197´ 14°43,547´

NAP

0

A115 47°02,574´ 14°43,172´

NAP

0

A115 47°02,574´ 14°43,172´

NTK

0

A116 4703,352´ 14°42,665´

NTK

0

A117 47°03,775´ 14°42,146´

TK

1

A118 47°04,851´ 14°41,423´

NTK

0

A118 47°04,851´ 14°41,423´

NTK

0

A119 47°05,317´ 14°41,139´

NTK

0

A120 47°05,486´ 14°41,061´

NTK

0

A121 47°05,983´ 14°41,702´

NTK

0

A122 47°06,158´ 14°41,900´

NTK

0

A122 47°06,158´ 14°41,900´

NAP

0

A123 47°06,303´ 14°42,150´

NK

0

A126 47°06,977´ 14°42,858´

NAP

0

A127 47°07,090´ 14°43,047´

NTK

0

A128 47°07, 351´ 14°44,164´

NK

0

A128 47°07, 351´ 14°44,164´

NRP

0

A129 47°08,602´ 14°44,186´

NK

0

A130 47°09,382´ 14°43,461´

KROŽ

1

A131 47°09,450´ 14°43,303´

NK

0

A132 47°09,490´ 14°43,101´

NTK

0

A133 47°09,654´ 14°42,465´

NK

0

A134 47°09,763´ 14°42,022´

NK

0

A134 47°09,763´ 14°42,022´

NAP

0

A135 47°09,821´ 14°41,811´

NK

0

A137 47°29,921´ 14°27,367´

K

1

A137 47°29,921´ 14°27,367´

NAP

0

A138 47°29,921´ 14°27,367´

K

1

A138 47°29,921´ 14°27,367´

NAP

0

A139 47°30,129´ 14°26,398´

NTK

0

A140 47°30,496´ 14°25,824´

AP

A141 47°30,594´ 14°25,499´

TK

A142 47°30,678´ 14°25,239´

NAP

0

A143 47°30,783´ 14°24,816´

K

1

A143 47°30,783´ 14°24,816´

NAP

0

A144 47°30,819´ 14°24,590´

NTK

0

A145 47°30,861´ 14°24,075´

NAP

0

A145 47°30,861´ 14°24,075´

NTK

0

Tip sijalke

3 delno zasenčena

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)

rumena

18,8

Opombe

na eni strani svetilke

1
5 delno zasenčena

rumena

v sredini samo 1 svetilka; osvetljuje daleč travnik v okolici: 50 - 100 m

1 delno zasenčena

rumena

13,7

7

2 delno zasenčena

rumena

13,7

8

1

1 delno zasenčena

rumena

1

1 delno zasenčena

rumena

1 delno zasenčena

bela

V

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

A146 47°31,027´ 14°23,236´

TK

1

A147 47°31,286´ 14°22,602´

NTK

0

A148 47°31,429´ 14°22,032´

TK

A149 47°31,351´ 14°21,444´

TK

A151 47°21,499´14°20,440´

Tip sijalke

Avstrija
Svetloba Pod lučjo (lx) Vmes (lx) Višina stebrov (m) Razdalja (m)

5 delno zasenčena

rumena

1

4 delno zasenčena

rumena

1

3 delno zasenčena

rumena

KROŽ

1

5 popolnoma zasenčena rumena

A151 47°21,499´14°20,440´

NTK

0

A152 47°31,506´ 14°20,073´

NTK

0

A153 47°31,392´ 14°19,713´

NTK

0

A153 47°31,392´ 14°19,713´

TK

1

A153 47°31,392´ 14°19,713´

NAP

0

A154 47°31,731´ 14°19,538´

NK

0

A155 47°32,050´ 14°19,105´

NK

0

A156 47°32,204´ 14°18,558´

NAP

0

A156 47°32,204´ 14°18,558´

NK

0

A157 47°32,334´ 14°18,438´

NK

0

A157 47°32,334´ 14°18,438´

NŽ

0

A158 47°32,906´ 14°16,646´

NTK

0

A158 47°32,906´ 14°16,646´

NAP

0

A159 47°33,069´ 14°15,339´

AP

1

3 delno zasenčena

rumena

A160 47°33,086´ 14°15,125´

K

1

3 delno zasenčena

rumena

A161 47°33,219´ 14°14,875´

NK

0

A161 47°33,219´ 14°14,875´

NAP

0

A162 47°33,820´ 14°11,373´

NAP

0

A163 47°33,601´ 14°10,542´

NTK

0

A164 47°33,506´ 14°10,178´

NAP

0

A164 47°33,506´ 14°10,178´

NTK

0

A165 47°33,479´ 14°10,974´

NTK

0

A165 47°33,479´ 14°10,974´

NTK

0

A165 47°33,479´ 14°10,974´

NAP

0

A166 47°33,335´ 14°09,527´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

A167 47°33,047´ 14°08,853´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

A168 47°32,990´ 14°08,330´

NTK

0

A169 47°32,848´ 14°08,201´

NTK

0

A170 47°32,707´ 14°07,760´

NRAZ

0

A171 47°31,770´ 14°07,192´

NRAZ

0

A172 47°31,640´ 14°05,244´

K

1

4 delno zasenčena

rumena

A173 47°31,328´ 14°04,893´

K

1

12 delno zasenčena

rumena

A174 47°31,016´ 14°04,641´

NTK

0

2 delno zasenčena

Opombe

29,3

22,5

svetilke napačno montirane

rumena

prehod čez železniško progo

7,23

10

semafor; prehod za pešce; križanje dveh glavnih cest

Preglednica 12: Zapiski s terena – Nemčija
Šifra

Koordinate

N001 48°20,665´ 10°57,791´

Tip
NK

Osvetljeno
0

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe
semafor; prehod za pešce

VI

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljeno

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

N002 48°20,265´ 10°57,349´

NAP

0

N002 48°20,265´ 10°57,349´

NK

0

N003 48°20,029´ 10°57,402´

NK

0

N004 48°19,326´ 10°57,556´

NAP

0

N004 48°19,326´ 10°57,556´

NK

0

N005 48°18,886´ 10°57,648´

AP

1

2 delno zasenčena

rumena

7,5

4,9

8

20

N005 48°18,886´ 10°57,648´

KROŽ

1

10 delno zasenčena

rumena

7,5

4,9

8

20 pločnik in kolesarska steza

N006 48°16,115´ 10°58,257´

NTK

0

N007 48°15,357´ 10°58,737´

NTK

0

N008 48°15,107´ 10°59,272

NTK

0

N008 48°15,107´ 10°59,272

NTK

0

N009 48°14,671´ 10°59,655´

K

1

N010 48°14,578´ 10°59,832´

NK

0

N011 48°13,983´ 11°01,375´

NK

0

N012 48°14,469´ 11°06,123´

NTK

0

N013 48°13,187´ 11°08,119´

NAP

0

N013 48°13,187´ 11°08,119´

NTK

0

N014 48°12,467´ 11°08,839´

NTK

0

N015 48°12,054´ 11°09,088´

NTK

0

N015 48°12,054´ 11°09,088´

NTK

0

N016 48°11,273´ 11°08,632´

NK

0

zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza

N017 48°10,855´ 11°08,624´

NK

0

zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza

N018 48°10,241´ 11°09,909´

NK

0

N019 48°10,241´ 11°10,341´

K

1

N020 48°10,494´ 11°11,201´

NAP

0

zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza

N020 48°10,494´ 11°11,201´

NK

0

zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza; serija svetilk iz naselja do križišča

N021 48°10,597´ 11°11,646´

NTK

0

N021 48°10,597´ 11°11,646´

NK

0

N022 48°10,654´ 11°11,859´

NTK

0

N023 48°10,747´ 11°13,195´

NK

0

N024 48°10,746´ 11°13,370´

KROŽ

1

N025 48°05,124´ 11°48,347´

NTK

0

N025 48°05,124´ 11°48,347´

NTK

0

N026 48°04,795´ 11°48,601´

NRAZ

0

N026 48°04,795´ 11°48,601´

NRAZ

0

N027 48°04,469´ 11°49,454´

NRAZ

0

N027 48°04,469´ 11°49,454´

NRAZ

0

N028 48°04,937´ 11°50,402´

NRAZ

0

N029 48°04,424´ 11°53,603´

NK

0

veliko križišče

N030 48°04,356´ 11°53,971´

NK

0

2 pasovnica

N031 48°04,300´ 11°54,262´

NTK

0

2 pasovnica

N032 48°04,239´ 11°54,488´

NTK

0

2 pasovnica

N033 48°04,602´ 11°55,860´

NTK

0

N034 48°04,230´ 11°56,590´

NTK

0

N034 48°04,230´ 11°56,590´

NTK

0

semafor; prehod za pešce; pločnik
iz AP vodi neosvetljena pešpot

semafor; 3 neprižgane svetilke; brez pločnika; prehod za pešce

3 delno zasenčena

rumena

19,3

8

osvetljuje daleč na travnik: 100 m; zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza
zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza

serija svetilk iz naselja do križišča
1 delno zasenčena

rumena

42,7

8

osvetljuje daleč okoli na travnik: 50-100 m

zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza
zraven sta neosvetljen pločnik in kolesarska steza
4 delno zasenčena

rumena

73,6

8

na eni strani pločnik

VII

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljeno

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

N035 48°04,482´ 11°58,584´

NTK

0

N036 48°04,786´ 11°59,060´

NK

0

N037 48°04,990´ 11°59,732´

NK

0

N038 48°05,126´ 12°00,501´

NTK

0

N039 48°05,025´ 12°02,835´

NAP

0

N040 48°05,053´ 12°03,035´

NTK

0

N041 48°05,084´ 12°03,321´

NTK

0

N042 48°05,087´ 12°04,817´

NK

0

N043 48°05,022´ 12°05,276´

NŽ

0

N044 48°04,716´ 12°06,115´

NTK

0

N045 48°04,645´ 12°06,463´

NŽ

0

prehod čez železniško progo

N046 48°04,693´ 12°07,065´

NAP

0

šolska

N047 48°04,626´ 12°07,680´

NK

0

N048 48°04,576´ 12°07,938´

NTK

0

N049 48°04,464´ 12°08,248´

NK

0

N050 48°04,286´ 12°08,576´

NAP

0

N051 48°04,142´ 12°08,874´

NTK

0

N051 48°04,142´ 12°08,874´

NTK

0

N052 48°04,002´ 12°09,389´

NK

0

N053 48°03,954´ 12°09,646´

NK

0

N054 48°03,850´ 12°09,952´

NK

0

N055 48°03,683´ 12°10,437´

K

1

1 delno zasenčena

rumena

N055 48°03,683´ 12°10,437´

AP

1

1 delno zasenčena

rumena

N056 48°03,713´ 12°11,898´

NRAZ

0

N057 48°03,881´ 12°12,124´

NRAZ

0

N058 48°04,098´ 12°13,031´

NRAZ

0

N058 48°04,098´ 12°13,031´

NRAZ

0

N058 48°04,098´ 12°13,031´

NRAZ

0

N059 48°03,940´ 12°14,713´

NK

0

N060 48°03,559´ 12°15,728´

NTK

0

N060 48°03,559´ 12°15,728´

NAP

0

N061 48°03,446´ 12,16,284´

NK

0

N061 48°03,446´ 12,16,284´

NAP

0

N062 48°03,241´ 12°16,707´

NAP

0

N062 48°03,241´ 12°16,707´

NK

0

N063 48°03,992´ 12°16,976´

NK

0

N064 48°02,785´ 12°17,380´

NTK

0

N064 48°02,785´ 12°17,380´

NTK

0

N065 48°02,599´ 12°17,574´

NK

0

N066 48°02,339´ 12°18,1818´

NAP

0

N066 48°02,339´ 12°18,1818´

NTK

0

N067 48°02,349´ 12°18,300´

NK

0

N067 48°02,349´ 12°18,300´

NAP

0

N067 48°02,349´ 12°18,300´

NK

0

N068 48°02,418´ 12°18,888´

NTK

0

šolska

prehod čez železniško progo

šolska

8

prehod za pešce

VIII

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljeno

N069 48°02,593´ 12°19,294´

NTK

0

N070 48°02,626´ 12°19,448´

NK

0

N070 48°02,626´ 12°19,448´

NAP

0

N071 48°02,650´ 12°19,964´

NTK

0

N072 48°02,268´ 12°20,314´

NTK

0

N073 48°02,095´ 12°20,523´

NK

0

N073 48°02,095´ 12°20,523´

NAP

0

N074 48°01,940´ 12°20,860´

NTK

0

N075 48°01,908´ 12°21,002´

NTK

0

N076 48°01,830´ 12°21,583´

NAP

0

N077 48°01,855´ 12°21,741´

NTK

0

N078 48°01,008´ 12°22,996´

NK

0

N080 48°00,735´ 12°23,382´

NAP

0

N080 48°00,735´ 12°23,382´

NK

0

N081 48°00,406´ 12°23,637´

NAP

0

N081 48°00,406´ 12°23,637´

NK

0

N082 48°00,059´ 12°25,311´

NTK

0

N083 48°00,093´ 12°25,493´

NTK

0

N083 48°00,093´ 12°25,493´

NAP

0

N084 48°00,066´ 12°25,789´

NTK

0

N085 48°00,070´12°26,039´

NAP

0

N086 47°59,930´ 12°26,734´

NTK

0

N087 47°59,837´ 12°26,986´

NTK

0

N088 47°59,829´ 12°27,128´

NK

0

N089 48°00,424´ 12°29,049´

NK

0

N090 48˘00,498´ 12°29,049´

NK

0

N091 48°00,363´ 12°30,901´

NTK

0

N091 48°00,363´ 12°30,901´

NTK

0

N092 47°58,707´ 12°33,409´

NTK

0

N093 47°58,312´ 12°33,747´

NŽ

0

N094 47°58,198´ 12°33,809´

K

1

N095 47°57,683´ 12°34,136´

NK

0

N096 47°47,139´ 12°34,328´

NŽ

0

N097 47°56,953´ 12°35,800´

NTK

0

N098 47°55,770´ 12°35,980´

NAP

0

N099 47°55,194´ 12°36,294´

NTK

0

N099 47°55,194´ 12°36,294´

NTK

0

N099 47°55,194´ 12°36,294´

NAP

0

N100 47°54,703´ 12°36,576´

NK

0

N100 47°54,703´ 12°36,576´

NAP

0

N101 47°54,492´ 12°36,791´

NTK

0

N102 47°54,410´ 12°36,898´

NTK

0

N103 47°53,990´ 12°37,167´

NTK

0

N105 47°52,190´ 12°39,975´

NTK

0

N106 47°52,159´ 12°40,073´

AP

1

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

šolska

prehod čez železniško progo
2 delno zasenčena

rumena

8
prehod čez železniško progo

1 delno zasenčena

rumena

4

pločnik; baterija na luksmetru se je izpraznila

IX

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljeno

N106 47°52,159´ 12°40,073´

K

1

N107 47°51,964´ 12°40,639´

NTK

0

N108 47°51,665´ 12°41,495´

NAP

0

N109 47°51,746´ 12°41,792´

TK

N110 47°51,843´ 12°47,019´

TK

N110 47°51,843´ 12°47,019´

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

2 delno zasenčena

rumena

6

1

1 delno zasenčena

rumena

8

1

2 delno zasenčena

rumena

8

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

8

N111 47°51,934´ 12°42,216´

NTK

0

N111 47°51,934´ 12°42,216´

K

1

2 delno zasenčena

rumena

8

N111 47°51,934´ 12°42,216´

NAP

0

N112 47°52,012´ 12°42,461´

NTK

0

N113 47°52,142´ 12°42,878´

NAP

0

N113 47°52,142´ 12°42,878´

K

1

1 delno zasenčena

rumena

8

N113 47°52,142´ 12°42,878´

NTK

0

N114 47°51,836´ 12°44,148´

NTK

0

N114 47°51,836´ 12°44,148´

NAP

0

N115 47°51,500´ 12°44,984´

NAP

0

N115 47°51,500´ 12°44,984´

NK

0

N116 47°51,467´ 12°45,587´

NK

0

N116 47°51,467´ 12°45,587´

NAP

0

N117 47°51,431´ 12°46,336´

NAP

0

N117 47°51,431´ 12°46,336´

NTK

0

N118 47°50,921´ 12°48,567´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

8

N119 47°50,736´ 12°48,778´

NTK

0

N120 47°50,302´ 12°49,839´

NTK

0

N121 47°50,270´ 12°50,053´

NTK

0

N122 47°50,404´ 12°50,293´

NK

0

N123 47°50,485´ 12°50,307´

TK

1

2 delno zasenčena

rumena

8

N124 47°50,476´ 12°50,853´

NTK

0

N125 47°50,601´ 12°51,127´

NAP

0

N125 47°50,601´ 12°51,127´

NK

0

N126 47°50,725´ 12°51,430´

NTK

0

N127 47°50,584´ 12°52,478´

NTK

0

N127 47°50,584´ 12°52,478´

NAP

0

N127 47°50,584´ 12°52,478´

NTK

0

N128 47550,313´ 12°52,833´

NK

0

N129 47°50,219´ 12°54,273´

NTK

0

N129 47°50,219´ 12°54,273´

NAP

0

N130 47°50,183´ 12°54,840´

NAP

0

N130 47°50,183´ 12°54,840´

NTK

0

N131 47°50,225´ 12°55,078´

NAP

0

N131 47°50,225´ 12°55,078´

NTK

0

N132 47°50,214´ 12°55,418´

NK

0

N133 47°50,112´ 12°55,729´

NŽ

0

N133 47°50,112´ 12°55,729´

K

1

1 delno zasenčena

bela

1

2 delno zasenčena

rumena

N133 47°50,112´ 12°55,729´

Opombe
prehod za kolesarje; pločnik; osvetljuje daleč na travnik: 100 m

osvetljuje daleč okoli na travnik: 50 m

X

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljeno

N133 47°50,112´ 12°55,729´

NAP

0

N134 47°49,949´ 12°56,181´

NTK

0

N134 47°49,949´ 12°56,181´

NAP

0

N135 47°49,654´ 12°57,146´

TK

1

N135 47°49,654´ 12°57,146´

NAP

0

N136 47°49,514´ 12°57,559´

NAP

0

N136 47°49,514´ 12°57,559´

KROŽ

1

N137 47°49,452´ 12°57,777´

NRAZ

0

N138 47°49,412´ 12°57,933´

NK

0

N139 47°49,431´ 12°58,031´

NTK

0

N140 47°49,501´ 12°58,172´

KROŽ

1

Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Nemčija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

šolska
2 delno zasenčena

rumena

4 delno zasenčena

rumena

7

6 delno zasenčena

rumena

7

Preglednica 13: Zapiski s terena – Slovenija
Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Slovenija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)
1,9

8

Razdalja (m)

Opombe

S001 46°24,451´ 16°08,402˙ AP

1

6 delno zasenčena

rumena

19

S002 46°24,435´ 16°08,222´ TK

1

1 delno zasenčena

rumena

30,5

50 300 m od naselja svetilke; stebri na pločniku

S002 46°24,435´ 16°08,222´ NRP

0

1

S003 46°24,500´ 16°07,819´ NTK

0

brez pločnika

S004 46°24,586´´16°07,819´ NAP

0

brez pločnika

S005 46°24,586´´16°07,819´ NTK

0

S006 46°24,844´ 16°03,786´ AP

1

2 delno zasenčena

rumena

64

S007 46°24,844´ 16°03,786´ TK

1

1 delno zasenčena

rumena

39

S008 46°24,859´ 16°03,506´ TK

1

1 nezasenčena

bela

5,3

S009 46°24,880´ 16°02,969´ AP

1

2 popolnoma zasenčena rumena

5,1

2,1

8

20 pločnik

S009 46°24,880´ 16°02,969´ K

1

6 popolnoma zasenčena rumena

5,1

2,1

8

20 prehod za pešce (1 svetilka-43 lx); pločnik

S009 46°24,880´ 16°02,969´ AP

1

3 popolnoma zasenčena rumena

5,1

2,1

8

20 pločnik

S010 46°24,896´ 16°02,572´ NK

0

brez pločnika

S011 46°25,042´ 15°59,093´ NTK

0

brez pločnika

S012 46°25,051´ 15°58,575´ NAP

0

pločnik

S012 46°25,051´ 15°58,575´ NTK

0

S013 46°25,081´ 15°58,084´ AP

1

1 delno zasenčena

rumena

41,7

16,3

9

20

S013 46°25,081´ 15°58,084´ K

1

8 delno zasenčena

rumena

41,7

16,3

9

20 prehod za pešce; pločnik

S014 46°24,927´ 15°55,188´ NTK

0

brez pločnika

S015 46°24,939´ 15°54,929´ NTK

0

brez pločnika

S016 46°24,788´ 15°53,907´ NK

0

S017 46°24,867´ 15°53,148´ MOST

1

S018 46°24,426´ 15°52,655´ KROŽ

1

15 popolnoma zasenčena rumena

16

S019 46°23,814´ 15°48,762´ Ovinek

1

30 popolnoma zasenčena rumena

25,8

S020 46°24,764´ 15°48,762´ KROŽ

1

11 popolnoma zasenčena rumena

S021 46°24,764´ 15°49,540´

1

13 delno zasenčena

S022 46°24,777` 15°49,958´

1

S022 46°24,777` 15°49,958´ K

1

8

do križišča, naprej ne več, pločnik

brez pločnika
1,8

6

40 50 m izven naselja

6

brez pločnika
osvetljen s svetilko, ki pride iz vasi; brez pločnika

brez pločnika
bela

stebrički za pešce; pločnik, kolesarska steza
napačno montirane; pločnik; kolesarska steza
3,4

10

50 osvetljen del ceste; osvetljeno ob cestišču kakih 50-100 m

66

41,2

10

14 kolesarska steza

50,7

16,7

10

30 iz naselja serija svetilk

popolnoma zasenčena rumena

9,5

2,9

10

30 osvetljeno ob cestišču kakih 50-100 m na travnik

delno zasenčena

36,5

16,6

10

30 pločnik; prehod za pešce

rumena
rumena

XI

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Slovenija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

S023 46°24,757´ 15°50,083´ NK

0

S024 46°24,768´ 15°50,281´ NK

0

S025 46°24,934´ 15°50,086´ K

1

S025 46°24,934´ 15°50,086´ NAP

0

S025 46°24,934´ 15°50,086´ K

1

2 popolnoma zasenčena rumena

64

S026 46°26,492´ 15°48,262´ RP

1

8 reflektor

bela

20

osvetljuje več kot 100 m v okolici travnik in koruzo; Slovenja vas

S027 46°28,279´ 15°45,323´

1

bela

6,1

serija svetilk ob travniku

S027 46°28,279´ 15°45,323´ NRP

0

S028 46°29,818´ 15°42,738´ AP

1

2 delno zasenčena

rumena

50,4

10

osvetljeno ob cestišču kakih 50-100 m

S028 46°29,818´ 15°42,738´ TK

1

1 delno zasenčena

rumena

50,4

10

pločnik; prehod za pešce; osvetljeno ob cestišču kakih 50-100 m;

S028 46°29,818´ 15°42,738´ NAP

0

S029 46°29,818´ 15°42,738´ NRP

0

S029 46°29,818´ 15°42,738´ RP

1

4 reflektor

bela

48

S030 46°30,882´ 15°41,275´ TK

1

4 delno zasenčena

rumena

83

S031 46°28,744´ 15°39,198´

1

7 delno zasenčena

rumena

36,2

S032 46°26,318´ 15°38,053´ NTK

0

S032 46°26,318´ 15°38,053´ NAP

0

S033 46°26,174´ 15°38,080´ NTK

0

S034 46°25,827´ 15°37,615´ NAP

0

S034 46°25,827´ 15°37,615´ PREH

1

S034 46°25,827´ 15°37,615´ RP

1

S034 46°25,827´ 15°37,615´ NK

0

S035 46°25,724´ 15°37,160´ TK

1

S036 46°25,006´ 15°36,050´ NTK

0

S036 46°25,006´ 15°36,050´ NTK

0

S036 46°25,006´ 15°36,050´ NAP

0

S036 46°25,006´ 15°36,050´ PREH

1

S037 46°23,914´ 15°35,117´ NTK

0

S038 46°22,544´ 15°32,799´ NK

0

S039 46°22,357´ 15°31,537`

1

S040 46°21,400´ 15°29,478´ NK

0

S040 46°21,400´ 15°29,478´ NAP

0

S041 46°21,097´ 15°29,064´ NTK

0

S042 46°20,481´ 15°28,158´ K

1

delno zasenčena

rumena

10,4

6

8

20 pločnik, prehod za pešce

S042 46°20,481´ 15°28,158´ K

1

8 delno zasenčena

rumena

10,4

6

8

20 pločnik, prehod za pešce

S043 46°20,430´ 15°27,813´ NTK

0

S044 46°20,764´ 15°24,527´ K

1

11,2

10

30 pločnik; zaradi višine sveti veliko okoli po okolici: 100-200 m

S044 46°20,764´ 15°24,527´ NAP

0

S045 46°21,187´ 15°24,033´

1

3,6

10

50 serija svetilk na ob pločniku

S046 46°21,535´ 15°23,172´ K

1

2 delno zasenčena

rumena

S046 46°21,535´ 15°23,172´ AP

1

1 delno zasenčena

rumena

S047 46°07,347´ 14°35,069´ NRP

0

S048 46°07,422´ 14°35,644´ TK

1

2 delno zasenčena

rumena

54,9

S049 46°09,488´ 14°38,532´ TK

1

13 delno zasenčena

rumena

S050 46°09,561´ 14°38,753´ TK

1

7 delno zasenčena

rumena

1 delno zasenčena

12 nezasenčena

rumena

41,6

1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce
12

pločnik in AP prideta na glavno cesto

4 jumbo; 4 navadni

2
pred Miklavžem; osvetljuje okolico
2

6

50 pločnik; kolesarska steza
30 svetilke izven naselja (210 m)
iz vasi speljana razsvetljava do glavne ceste

1 delno zasenčena

rumena

53

1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce
1

1 nezasenčena

bela

2,7

osvetljeno zaradi prehoda za pešce

1 delno zasenčena

rumena

50

1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce

2 nezasenčena

bela

300 m izven naselja svetita v travo
300 m izven naselja svetita v travo (ista zadeva)

zraven kolesarska steza
7 popolnoma zasenčena rumena
popolnoma zasenčena rumena

39
17,9
24,2

1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce
1
14,7

8

30 sveti na stavbo (56,7 lx)

50,6

1,6

8

40 semafor

55,5

22,3

8

30 semafor; osvetljuje tudi travnik - 50 m

XII

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

S050 46°09,561´ 14°38,753´ RP

1

S051 46°09,817´ 14°40,761´ K

1

S051 46°09,817´ 14°40,761´ NRP

0

S052 46°10,308´ 14°42,083´ TK

1

S053 46°10,250´ 14°46,491´ TK
S054 46°10´344´ 14°47,410´
S055 46°10,380´ 14°47,823´ NRP

0

S055 46°10,380´ 14°47,823´ TK

1

S056 46°10,634´ 14°49,259´ NTK

0

S056 46°10,634´ 14°49,259´ AP
S057 46°10,637´ 14°49,341´ TK

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Slovenija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

*120; **50

Razdalja (m)

Opombe
1

4 delno zasenčena

rumena

28,5

6

10

45 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

7 delno zasenčena

rumena

26,5

11,4

10

30 semafor; serija svetilk iz naselja po pločniku do križišča (kamnolom)

1

4 delno zasenčena

rumena

13,5

5,3

10

35 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

1

10 delno zasenčena

rumena

16,5

6 delno zasenčena

rumena

23

1

1 delno zasenčena

rumena

55,5

8

1

1 delno zasenčena

bela

1,2

6

S057 46°10,637´ 14°49,341´ TK

1

1 delno zasenčena

bela

26

S058 46°10,502´ 14°50,404´ TK

1

5 popolnoma zasenčena rumena

S058 46°10,502´ 14°50,404´ NRP

0

S058 46°10,502´ 14°50,404´ AP

1

1 delno zasenčena

S059 46°10,631´ 14°50,715´ TK

1

5 popolnoma zasenčena rumena

S060 46°10,873´ 14°51,220´ RP

1

S060 46°10,873´ 14°51,220´ NTK

0

S061 46°11,045´ 14°52,325´ NAP

0

S061 46°11,045´ 14°52,325´ NRP

0

S061 46°11,045´ 14°52,325´ TK

1

1 popolnoma zasenčena rumena

S061 46°11,045´ 14°52,325´

1

1 reflektor

S062 46°11,577´ 14°54,036´ K

1

S063 46°12,116´ 14°54,066´ NTK

0

S064 46°12,225´ 14°54,021´ NTK

0

S064 46°12,225´ 14°54,021´ NAP

0

S064 46°12,225´ 14°54,021´ NTK

0

S065 46°12,738´ 14°55,114´ NAP

0

S066 46°13,210´ 14°56,302´ NAP

0

S066 46°13,210´ 14°56,302´ NTK

0

S067 46°13,273´ 14°56,509´ NTK

0

S067 46°13,273´ 14°56,509´ NRP

0

S068 46°13,680´ 14°56,625´ AP

jumbo

10

iz naselja serija svetilk po kolesarski stezi
3

32

6,8

10 pločnik za ograjo

6
4,3

8

postavljena tik ob stavbi; osvetljuje 100-200 m na okolico
osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m
40 1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce
1

rumena
26

2

10

40 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m
3 jumbo (za avtocesto); osvetljuje tudi travnik v okolici: 100-150 m

2
netopirji letijo okoli + ogromno metuljev

bela

180*; 88**

16 delno zasenčena

rumena

27

9,7

8

reflektor postavljen pod kotom sveti na spomenik; osvetljuje tudi travnik;

1

1 delno zasenčena

rumena

45

9,9

10

35 osvetljuje tudi travnik in koruzo v okolici

S068 46°13,680´ 14°56,625´ K

1

13 delno zasenčena

rumena

45

S069 46°14,391´ 14°56,948´ TK

1

S070 46°14,623´ 14°57,348´ NTK

0

S070 46°14,623´ 14°57,348´ NAP

0

S071 46°14,803´ 14°57,731´ TK

1

S072 46°14,952´ 14°58,066´ NK

0

S073 46°15,062´ 14°58,227´ TK

1

S074 46°15,044´ 14°58,475´ NRP

0

S074 46°15,044´ 14°58,475´ TK

3
9,9

7 popolnoma zasenčena rumena

31,1

14,7

10

40 osvetljuje tudi travnik v okolici

10 popolnoma zasenčena rumena

38,1

18,1

10

30 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

6 delno zasenčena

rumena

26,7

9,5

8

40 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

1

14 delno zasenčena

rumena

39,6

7,8

8

35 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

S074 46°15,044´ 14°58,475´ KROŽ

1

13 popolnoma zasenčena rumena

44,5

14,5

8

25 pločnik in kolesarska steza

S075 46°14,887´ 15°00,120´ NAP

0

S075 46°14,887´ 15°00,120´ TK

1

4

1 delno zasenčena

rumena

3,7

6

osvetljuje tudi travnik v okolici: 50 m

XIII

Šifra

Koordinate

Tip

Osvetljenost Št svetilk

Tip sijalke

Svetloba

Pod lučjo (lx)

Slovenija
Višina stebrov
Vmes (lx)
(m)

Razdalja (m)

Opombe

S076 46°14,845´ 15°02,100´ NTK

0

S077 46°14,810´ 15°03,373´ NTK

0

S078 46°15,024´ 15°04,576´ K

1

8 delno zasenčena

rumena

20,3

11,3

8

40 1 svetilka pod znakom za prehod; prehod za pešce

S078 46°15,024´ 15°04,576´ AP

1

4 delno zasenčena

rumena

20,3

11,3

8

40 pločnik; osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

S079 46°15,053´ 15°04,710´ NTK

0

S080 46°15,506´ 15°06,085´ TK

1

8 delno zasenčena

rumena

15,7

4,3

10

S080 46°15,506´ 15°06,085´ NRP

0

3

S081 46°15,282´ 15°08,297´ NAP

0

pločnik

S081 46°15,282´ 15°08,297´ NTK

0

S082 46°15,289´ 15°08,973´ NRAZ

0

S083 46°15,223´ 15°10,403´ TK

1

4 popolnoma zasenčena rumena

92

S083 46°15,223´ 15°10,403´

1

3 popolnoma zasenčena rumena

120

S083 46°15,223´ 15°10,403´

1

5 popolnoma zasenčena rumena

41

S084 46°15,053´ 15°10,599´ NAP

0

S084 46°15,053´ 15°10,599´ NRP

0

S084 46°15,053´ 15°10,599´

1

2 delno zasenčena

bela

26,3

S084 46°15,053´ 15°10,599´ TK

1

3 delno zasenčena

rumena

16

S085 46°15,053´ 15°10,599´ NTK

0

62

10

37 osvetljuje tudi travnik v okolici: 50-100 m

15

10
24,8

10

20
2

Avtor: Mario Grdić, 2009.
Opombe:
- Stolpec Tip: AP – osvetljena avtobusna postaja; NAP – neosvetljena avtobusna postaja; TK – osvetljeno T-križišče; NTK - osvetljeno T-križišče; K – osvetljeno
križišče; NK – neosvetljeno križišče; KROŽ – osvetljeno krožišče; RP – osvetljen reklamni pano; NRP – neosvetljen reklamni pano; NRAZ – neosvetljen razcep
- Stolpec Osvetljenost: 0 – neosvetljeno; 1- osvetljeno
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