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POVZETEK 

V diplomski seminarski nalogi je predstavljena problematika svetlobnega 

onesnaženja, ki je prisotna prav po vsem svetu in ne le v Sloveniji. Posledice so 

vidne tudi na širšem območju Slovenskih Konjic in se kažejo kot bleščanje v 

prometu, degradacija okolja, motnje astronomskih opazovanj in nepotrebno 

trošenje električne energije. Na žalost se številni ljudje ne zavedajo, da sipanje 

svetlobe iz umetnih virov onesnažuje naravno okolje in vpliva med drugim tudi na 

zdravje človeka ter na naravni bioritem živali in rastlin. Zaradi neprimerne javne 

razsvetljave se porabi tudi večja količina električne energije, ki vpliva na 

povečanje izpustov toplogrednih plinov in s tem prispeva k širjenju efekta tople 

grede. Kot rešitev mnogi okoljevarstveniki predlagajo rabo ekoloških oz. 

zasenčenih svetilk, ki pa morajo biti pravilno postavljene, saj ob napačni 

namestitvi povzročijo več škode kot koristi. Predlagane svetilke ne sevajo umetne 

svetlobe v nebo in so okolju in ljudem prijaznejše. 

Klju čne besede: svetlobna onesnaženost, svetlobno onesnaženje, Slovenske 

Konjice, popolnoma zasenčene svetilke, okoljevarstvo, zdravje  

  



ABSTRACT 

This diploma seminar paper focuses on the problem of light pollution. The 

problem is present all over the world and in Slovenia as well. Its consequences 

can also be found on the broader area of Slovenske Konjice and appears as 

illumination in traffic, degradation of the environment, disturbances of 

astronomical observations and unnecessary consumption of electricity. Sadly, 

most people don’t realize that the light that spreads from artificial light sources 

actually pollutes the natural environment and has an influence on, among other 

things, human health and the natural biorhythm of animals and vegetation. A large 

amount of electricity is also spent because of the unsuitable public lighting, which 

in turn causes the increase of the greenhouse gasses and further contributes to the 

green house effect. Many environmentalists propose, as a solution, the use of 

ecological or completely shaded lamps, which have to be properly installed; 

otherwise they can do more harm than good. The proposed lamps do not emit 

artificial light directly in the sky and are environmental and people friendly. 

Key words: light pollution, Slovenske Konjice, shaded lamps, environmental 
protection, health 
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1 UVOD 

V današnjih časih, ko že ob vsaki podeželski cesti stojijo ulične svetilke, je vedno 

večji lokalni kot tudi globalni problem svetlobno onesnaževanje, s katerim se 

zadnja leta ukvarja čedalje več strokovnjakov. Umetna svetloba je tako prisotna v 

našem življenju vsak dan, podnevi in zlasti ponoči. Posledice uporabe umetne 

svetlobe v nočnem času pa marsikomu niso znane, oz. se ljudje zanje sploh ne 

ozirajo. Prvi so na svetlobno onesnaževanje opozorili astronomi, saj jim je to 

otežilo, ponekod pa celo onemogočilo njihova nočna opazovanja. Sčasoma so se 

nevarnosti te vrste onesnaževanja pričeli zavedati še biologi ter naravovarstveniki, 

vedno bolj pozorni na ta problem pa postajajo tudi zdravniki, arhitekti ter 

strokovnjaki za razsvetljavo. 

Svetlobno onesnaževanje je torej onesnaževanje okolja, ki ga povzroči nepravilna 

raba umetnih virov svetlobe v nočnem času. Okolje onesnažuje svetloba iz 

umetnih virov svetlobe, ki jih namenjamo za razsvetljevanje cest, ulic, dvorišč in 

drugih objektov. Ta svetloba zaradi neprimerne rabe namesto v tla uhaja v nebo in 

povzroča njegovo prekomerno osvetlitev. Svetloba se sipa na prašnih delcih, 

kapljicah vode in drugih snoveh, ki se nahajajo v zraku. 

Posledico svetlobnega onesnaževanja je moč opaziti kot rumeno kupolo svetlobe, 

ki jo imenujemo tudi sij neba, katere glavni vzrok je nezasenčena ali delno 

zasenčena javna razsvetljava. V zadnjem času problem svetlobnega onesnaženja 

ni več omejen le na večja urbanizirana območja, ampak se njegov vpliv vedno 

bolj širi tudi na podeželje. V Sloveniji je praktično nemogoče najti kraj, kjer bi 

lahko uživali v pogledu na nočno nebo, kot so to počeli naši predniki. 

Svetlobno onesnaževanje pa ni le estetski problem. Na okolju in njihovimi 

prebivalci pušča številne posledice. Zaradi neracionalne razsvetljave prihaja do 

prekomerne porabe električne energije ter izdatnih stroškov, ki so precej 

bremenilni. Vsako noč tako pošiljamo v nebo na milijone evrov, kar pušča sled 

tudi na okolju. Povzroča namreč večanje izpustov toplogrednih plinov, kar 

privede do povečanja učinka tople grede. Poleg tega povzroča povečano 

izpostavljanje umetni svetlobi v času počitka, možnost obolevanja za nekaterimi 
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vrstami raka (rak debelega črevesa,  rak dojk). Svetlobno onesnaženje povzroča 

torej težave tudi ljudem. V cestnem prometu povzroča bleščanje, ki je moteče in 

lahko privede tudi do nesreče. Vzrok tega bleščanja je uporaba nezasenčenih ali 

delno zasenčenih svetilk in nepravilna montaža zasenčenih svetilk. Umetna 

svetloba ima velik vpliv tudi na številne živali. Spremeni namreč njihovo naravno 

vedenje, vpliva pa tudi na njihov naraven bioritem (prehranjevanje, 

razmnoževanje, razlikovanje med dnevom in nočjo) ter jim onemogoči 

orientiranje glede na naraven vir svetlobe. Neustrezna razsvetljava ustvarja tudi sij 

neba, ki pa ovira tudi razna astronomska opazovanja in meritve. 

V Sloveniji svetlobno onesnaženje zelo hitro narašča. Po grobih ocenah v javni 

razsvetljavi prevladujejo nezasenčene in delno zasenčene svetilke (nad 90 %). 

Poleg stalnega večanja števila svetilk, tudi tam, kjer niso potrebne, pa skrb vzbuja 

tudi povečevanje njihove moči. Slovenija je znana tudi kot država jumbo plakatov 

in cerkva, ki pa so ponoči prosvetljene. Takšna neracionalna  raba električne 

energije vpliva tudi na žepe davkoplačevalcev. 

Slovenija je leta 2007 postala ena izmed redkih evropskih držav, ki imajo 

problematiko svetlobnega onesnaževanja urejeno z zakoni. Tega leta je namreč 

sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki zapoveduje 

postopno menjavo neustreznih in zastarelih uličnih svetilk z novimi, ki ne sipajo 

svetlobe nad vodoravnico. V Uredbi so zapisane še omejitve in priporočila za 

razsvetljavo reklamnih plakatov, poslovnih stavb, kulturnih in zgodovinskih 

objektov idr.  

Da bi zmanjšali učinke svetlobnega onesnaževanja bi bilo potrebno menjati 

neprimerne cestne svetilke z ekološkimi, primerno osvetliti kulturne in 

zgodovinske objekte, ugašati večino javne razsvetljave po 23. uri, nameščati 

žarnice, ki imajo boljši energetski izkoristek, namestiti zaščitne rešetke na 

reflektorje ter prepovedati uporabo svetlobnih virov visoke intenzitete. S tem bi 

preprečili izumiranje nekaterih živalskih vrst, pripomogli k boljši kvaliteti 

življenja ljudi ter omogočili kvalitetnejšo osvetljavo naših krajev. Na koncu bomo 

na tak način tudi privarčevali pri rabi električne energije, profesionalna 

astronomska opazovanja pa ne bodo le stvar preteklosti.  
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2 NAMEN IN CILJI 
 

Poglavitni namen te diplomske seminarske naloge je predstaviti problem 

svetlobnega onesnaževanja ter njegove vzroke in posledice. V zadnjih letih je 

svetlobno onesnaženje vedno bolj pereč problem, s katerim bi se morala seznaniti 

tudi širša javnost. 

V teoretičnem delu diplomske seminarske naloge je poglavitni namen predstaviti 

naravno in umetno svetlobo ter problem svetlobnega onesnaževanja. Podani bodo 

tako vzroki kot posledice, ki jih ima svetlobno onesnaženje na ljudi in naravo, ter 

najpogostejši viri svetlobnega onesnaževanja. Predstavljena bo tudi zakonodaja s 

področja svetlobnega onesnaževanja v Republiki Sloveniji, in sicer Uredba o 

mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. 

V praktičnem delu diplomske seminarske naloge je namen predstaviti stopnjo 

svetlobne onesnaženosti na širšem območju Slovenskih Konjic, zlasti v okolici 

večjih naselij tega območja. Med ta naselja poleg Slovenskih Konjic štejemo še 

Zreče, Oplotnico ter Poljčane. Skušali bomo ugotoviti kateri dejavniki vplivajo na 

onesnaženost ter ali obstaja zveza med številom virov svetlobnega onesnaževanja 

in stopnjo onesnaženosti. Namen je tudi primerjati stanje svetlobnega 

onesnaževanja ob jasnem in ob oblačnem vremenu. Na koncu je namen predstaviti 

še stroške porabe električne energije ter skupne stroške javne razsvetljave v občini 

Slovenske Konjice.  

 

Temeljni cilji te diplomske seminarske naloge so torej: 

- Predstavitev problema svetlobnega onesnaževanja; 

- opis vzrokov in posledic svetlobnega onesnaževanja; 

- predstavitev največjih virov svetlobnega onesnaževanja in kakovost javne 

razsvetljave na širšem območju Slovenskih Konjic; 

- meritve sija neba s SQM, analiza pridobljenih podatkov, ki kažejo 

intenzivnost svetlobnega onesnaževanja, in prostorski prikaz razširjenosti 

tega pojava na širšem območju Slovenskih Konjic; 
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- potrditev ali zavrnitev hipoteze, da je v oblačnem vremenu svetlobna 

onesnaženost bolj izrazita; 

- fotografiranje nočnega neba in analiza velikosti svetlobnih kupol glede na 

oddaljenost večjih krajev na širšem območju Slovenskih Konjic; 

- predstavitev trendov stroškov porabe električne energije za javno 

razsvetljavo in stroškov vzdrževanja javne razsvetljave v občini Slovenske 

Konjice. 
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3 METODOLOGIJA 
 

3.1 Teoretični del 

Teoretični del diplomske seminarske naloge temelji na obravnavi večinoma 

strokovne literature, zbornikov, člankov ter brošur, ki se nanašajo na problematiko 

svetlobnega onesnaževanja ter opisujejo vzroke in posledice svetlobnega 

onesnaževanja ter ukrepe zoper tega.  

Ker je tema relativno nova ter dokaj neraziskana je večina literature dostopna na 

medmrežju. V veliko pomoč pri izdelavi diplomske seminarske naloge je bila 

spletna stran društva Temno nebo Slovenije, na kateri so objavljene številne 

publikacije kot tudi aktualni dogodki ter spremembe na področju svetlobnega 

onesnaževanja. Ena izmed publikacij je tudi zbornik »Svetlobno onesnaženje«. V 

diplomski seminarski nalogi smo se opirali tudi na Uredbo o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je bila sprejeta leta 2007.  

Teoretični del, ki obsega četrto in peto poglavje, temelji na deskriptivni 

raziskovalni metodi.  

 

3.2 Prakti čni del 

Praktični del, h kateremu sodi šesto poglavje te diplomske seminarske naloge, 

temelji na terenskem delu, ki je bilo opravljeno na širšem območju Slovenskih 

Konjic, v okolici večjih naselij: Slovenske Konjice, Zreče, Oplotnica ter Poljčane.  

Na terenu je potekalo zbiranje podatkov o vrsti ter ustreznosti javne razsvetljave 

obravnavanega območja ter o pojavnosti virov svetlobnega onesnaževanja, kot je 

razsvetljava trgovskih centrov ter kulturnih spomenikov. Ti podatki so bili 

pridobljeni z nočnimi vožnjami skozi naselja na izbranem območju. Z 

opazovanjem smo ugotovili torej, kje je javna razsvetljava primerna in kje 

neprimerna. Primere dobre in slabe prakse osvetljevanja smo tudi fotografirali in 

vključili v to delo.  
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Na izbranih lokacijah so bile opravljene tudi meritve intenzivnosti svetlobnega 

onesnaženja s SQM metrom (Sky Quality Meter). Meritve nočnega neba so bile 

opravljene ob popolnoma jasnih nočeh, ko na nebu ni bilo Lune. Rezultati so tudi 

kartografsko predstavljeni in analizirani. Na izbranih lokacijah so bile meritve 

intenzivnosti svetlobnega onesnaženja opravljene še ob oblačnem vremenu, saj je 

ena izmed hipotez diplomske seminarske naloge tudi ta, da je svetlobno 

onesnaženje še bolj izrazito v oblačnih nočeh. Tudi ti rezultati so kartografsko 

predstavljeni, primerjani z meritvami na istih lokacijah v jasnem vremenu in 

analizirani. 

S pomočjo zrcalno-refleksnega digitalnega fotoaparata ter improviziranega stojala 

so bile narejene še vsenebne oz. »all-sky« fotografije nočnega neba na različnih 

lokacijah ob jasnem in oblačnem vremenu. Namen tega je prikazati spremembo 

velikosti in intenzitete svetlobnih kupol ob jasnem in oblačnem vremenu ter 

kakšne so posledice le tega. Fotografije smo nato obdelali v programu PhotoScape  

v3.5, Iris v5.59 ter Picture Merge Genius v2.8.1 ter jih nato med seboj primerjali. 

Pri praktičnem delu je največ preglavic povzročalo vreme, saj so tako za meritve 

kot za vseenebne fotografije potrebne popolnoma jasne oz. na izbranih lokacijah 

popolnoma oblačne noči, ko na horizontu ni Lune. Večina meritev je bila 

opravljena v aprilu in maju, ko je bilo vreme precej nestabilno. 

Na koncu diplomske seminarske naloge je opravljena še analiza podatkov o 

stroških porabe električne energije in stroških za javno razsvetljavo v občini 

Slovenske Konjice.  
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4 NARAVNA IN UMETNA SVETLOBA 

4.1 Naravna svetloba 

Glavni vir naravne svetlobe na Zemlji je nam najbližja zvezda, Sonce. Prisotnost 

te naravne svetlobe je že od nekdaj bistvenega pomena za življenje ljudi, živali in 

rastlin na Zemlji, saj narekuje njihov naravni bioritem. Narekuje torej njihovo 

dnevno in nočno aktivnost, ki sta omejeni s sončnim vzhodom in zahodom. 

Človek je že od nekdaj najbolj aktiven podnevi, ko Sonce oddaja največ svetlobe 

in toplote. V tem času opravlja aktivnosti, ki so bistvenega pomena za njegovo 

preživetje. Nočni čas pa namenja počitku in spanju. S kroženjem Zemlje okoli 

Sonca se količina sprejete svetlobe in toplote tekom leta spreminja (različni letni 

časi). Količina sprejete svetlobe pa se spreminja tudi v obdobju 24 ur. To je 

posledica rotacije Zemlje, ki povzroča nastanek dneva in noči. 

Naravno svetlobo dajejo še druga manjša nebesna telesa, ki so vidna šele ponoči 

(Luna je izjema), saj v močni Sončevi svetlobi druga telesa niso vidna. Največje 

izmed teh je Luna, ki pravzaprav le odbija svetlobo, ki jo prejme od Sonca. 

Sončeva svetloba se od Lune deloma odseva nazaj proti Zemlji in drugam v 

vesolje. Tudi v tem primeru se količina odsevane svetlobe spreminja, tokrat v času 

enega meseca. V tem času namreč Luna obkroži Zemljo in spreminja mene. 

Manjši del naravne svetlobe prispevajo še drugi planeti in zvezde, ki pa niso 

bistvenega pomena, saj je količina svetlobe dokaj majhna.. Na videz se nam 

dozdeva, da lahko vidimo nešteto zvezd, vendar jih lahko s prostim očesom v 

popolnoma jasnem vremenu vidimo le okoli 2500 (Ekrutt, 1988). Več zvezd, ki 

oddajajo svetlobo lahko vidimo z uporabo različnih daljnogledov in teleskopov. 

4.2 Umetna svetloba 

Prvi vir umetne svetlobe se je v zgodovini pojavil ob človeškem »izumu« ognja. 

Vse od takrat je človek to odkritje nadgrajeval z vedno novejšimi izumi in 

iznajdbami ter si z njimi svetlobo vedno bolj uspešno podrejal. Razlog za izum 

umetne svetlobe je (umetno) podaljševanje dneva, bodisi za delo ali kakšne druge 

življenjske potrebe. Naravne svetlobe je namreč preprosto premalo, zlasti v 
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zimskih dneh, poleg tega pa je potrebno tudi osvetljevanje zaprtih prostorov. Pred 

industrijsko revolucijo so ljudi umetno svetlobo pridobili z izgorevanjem različnih 

naravnih materialov kot npr. les, bakle, lojenke, oljenke itd. Vse našteto je 

oddajalo dokaj šibko svetlobo, ki ni bistveno vplivala na živali in okolje. V 

začetku 19. stoletja pa se je uveljavila ulična razsvetljava, ki jo je leta 1861, z 

uvedbo »svetilnega plina«,  zamenjala t. i.  javna razsvetljava (Zupan, 2002). 

Največjo revolucijo v razsvetljavi je povzročil izum sijalke. Številni menijo, da je 

prvo sijalko, leta 1879, izumil ameriški znanstvenik, fizik in izumitelj Thomas 

Alva Edison. Kljub temu pa mnogi izum prve sijalke (okoli leta 1840) pripisujejo 

britanskemu astronomu in znanstveniku, Warrenn-u De la Rue. Edison je 

odgovoren še za izum prvega električnega generatorja v letu 1881, omogočil pa je 

tudi vzporedno vezavo svetilk, ki lahko delujejo neodvisno druga od druge. Leta 

1882 je v New Yorku ustanovil prvo elektrarno (Požar, 1992). 

Izum električne sijalke je popolnoma spremenil bioritem človeka, ki je lahko del 

dejavnosti pričel opravljati tudi ponoči. Umetna svetloba pa je pričela vplivati tudi 

na druga živa bitja, kljub dejstvu, da so bile prve sijalke precej zatemnjene in 

šibke ter so oddajale dokaj neškodljivo rumeno svetlobo. Te svetilke niso 

posegale v bioritem živih bitij kot to počnejo njihove naslednice. Danes so v 

uporabi vedno bolj močne in svetle sijalke, ki pa občutno vplivajo na človeka in 

na okolje. Današnje svetilke oddajajo svetlobo valovnih dolžin modre barve, ki je 

za živa bitja najbolj škodljiva (Pauley, 2004). 

Veliko vlogo pri razsvetljavi je imel še Nikola Tesla, ki je s svojim trifaznim 

elektromotorjem na izmenični tok omogočil široko rabo električne energije 

(Požar, 1992). 

4.2.1 Širjenje umetne svetlobe v atmosferi 

Umetna svetloba, ki se širi v atmosfero, v glavnem prihaja iz dveh virov. Prvi vir 

so svetilke, ki zaradi svoje konstrukcije oddajajo del svetlobe v nebo, pod zelo 

majhnimi koti nad vodoravnico (Slika 1, levo). Drugi vir je odboj svetlobe od tal 

(asfalta), ki igra največjo vlogo v mestih (Slika 1, desno) (Mikuž in Zwitter, 

2005). 
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Slika 1: Delno zasenčena svetilka, kjer je prisotno sipanje svetlobe pod majhnimi koti nad 

vodoravnico (levo )in  Lambertova porazdelitev odboja svetlobe od tal (desno) 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/razsvetljava2005-hmtz.pdf , 10. 7. 2011 

Slika 1 prikazuje primerjavo med obema viroma. Na levi je prikazana delno 

zasenčena svetilka, ki je postavljena visoko nad tlemi in zato svetlobo, ki jo 

oddaja, drugi objekti ne morejo blokirati. Ta svetloba lahko zato osvetljuje 

atmosferske delce, ki so od vira zelo oddaljeni. Tam se združi še s preostalo 

svetlobo, ki prihaja od drugih oddaljenih virov, kar ima kumulativen učinek. 

Desno je prikazana Lambertova porazdelitev, značilna za odboj svetlobe od tal. 

Zanjo je značilna majhna intenziteta svetlobe pri majhnih kotih in velika 

intenziteta v smeri zenita. Odbita svetloba najbolj onesnažuje področje nad virom, 

se ne širi daleč, njeni učinki pa se ne seštevajo (Mikuž in Zwitter, 2005). 

Svetloba, ki jo svetila oddajajo pod večjimi koti torej onesnažuje le dele atmosfere 

v bližnji okolici vira. Nasprotno pa se emisija svetlobe pod majhnimi koti glede na 

vodoravnico širi zelo daleč. Ocenjujejo, da 20 km od vira svetlobe kar 95 % 

svetlobnega onesnaženja v zenitu prispeva svetloba, ki prihaja od oddaljenih virov 

pod majhnimi koti nad horizontom. Zaradi narave širjenja svetlobe, se ta prosto 

širi preko 200 kilometrov daleč in jo zastira le ukrivljenost Zemlje (Mikuž in 

Zwitter, 2005).  

Večina umetne svetlobe torej prihaja od različnih svetilk zunanje razsvetljave, ki 

so prikazane tudi na Sliki 2. Poznamo nezasenčene, delno zasenčene in 

popolnoma zasenčene tipe svetilk. 
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Slika 2: Primer nezasenčene (A), delno zasenčene (B) in popolnoma zasenčene (C) svetilke 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/razsvetljava2005-hmtz.pdf , 10. 7. 2011 

Vpliv, ki jo ima posamezen tip svetilke na okolje, je odvisen od količine svetlobe, 

ki jo svetilka oddaja nad horizontalo. Ta namreč povzroča bleščanje, osvetljuje 

nočno nebo, onemogoča astronomska opazovanja ter predstavlja nekoristno 

porabljeno energijo. Najbolj nesprejemljive so nezasenčene svetilke, ki oddajajo 

nad 50 % svetlobe nad vodoravnico. Bolj primerne so delno zasenčene svetilke, ki 

zaradi razpršilnega pokrova sevajo le okoli 5 % svetlobe nad vodoravnico. Najbolj 

primerne so popolnoma zasenčene svetilke, ki ne oddajajo svetlobo nad 

vodoravnico in na širše okolje vplivajo le posredno, preko odboja svetlobe od tal 

(Mikuž in Zwitter, 2005). 

Na nenaseljenih področjih, ki pogosto nimajo lastnih virov razsvetljave, so glavni 

viri svetlobnega onesnaženja oddaljene svetilke (nezasenčene in delno zasenčene), 

ki sevajo svetlobo pod zelo majhnimi koti nad vodoravnico. Mikuž in Zwitter 

(2005) kot primer navajata Ljubljano kot središčno naselje, ki najbolj prispeva k 

svetlobnemu onesnaženju na celotnem območju Slovenije. Na Sliki 3 je prikazan 

prostorski doseg sevanja svetilk pod majhnimi koti. Koncentrični krogi na 

zemljevidu povezujejo točke v gornji plasti troposfere (h=5 km), kjer jo svetlobni 

žarki pod navedenimi koti zapustijo. Vidimo torej, da svetloba, ki jo oddaja 

neprimerna razsvetljava v Ljubljani, vpliva tudi na oddaljene kraje, ki se nahajajo 

celo v mejnih območjih severovzhodne Slovenije. 
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Slika 3: Prikaz prostorskega dosega sevanja svetilk pod majhnimi koti nad ozemljem Slovenije 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/razsvetljava2005-hmtz.pdf , 10. 7. 2011 

Preglednica 1 prikazuje kako se svetloba iz umetnih virov širi pod majhnimi koti 

nad vodoravnico, za debelino troposfere 5 in 10 kilometrov. Razvidno je, da je 

najbolj problematična emisija svetlobe pod koti med 0 in 5 stopinj nad 

horizontalo. Ta svetloba se namreč širi v največjem obsegu in je omejena le z 

ukrivljenostjo Zemlje. 

Preglednica 1: Simulacija širjenja svetlobe iz umetnih virov pod majhnimi koti nad vodoravnico 

za debelino troposfere 5 in 10 kilometrov 

Kot žarka nad 

vodoravnico (°) 

Razdalja, kjer zapusti 

troposfero za h=5km (km) 

Razdalja, kjer zapusti 

troposfero za h=10km (km) 

1 165 263 

3 85 155 

5 55 105 

7 40 78 

10 28 56 

15 19 37 

20 14 27 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/razsvetljava2005-hmtz.pdf , 10. 7. 2011 
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5 SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

Temno zvezdnato nebo je gotovo eden najlepših prizorov v naravnem okolju, ki 

smo mu lahko priča že tisočletja. Žal pa so milijoni neprimernih svetilk v mestih 

po vsem svetu, zlasti v zadnjih 40-ih letih, z nočnega neba »zbrisali« večino 

zvezd. Takšno svetlobo, ki se nekontrolirano izgublja v nebo, imenujejo 

astronomi svetlobno onesnaženje (Mikuž, 1998). 

Svetlobno onesnaženje okolja je torej »emisija svetlobe iz virov svetlobe, ki 

povečajo naravno osvetljenost okolja« (Ul RS, št. 81/2007). Lahko ga definiramo 

tudi kot nekontrolirano uhajanje svetlobe iz umetnih virov, zlasti tiste, ki je 

usmerjena nad vodoravnico, izven cilja osvetlitve.  

Marko Bizjak  (2003) kot glavni problem svetlobnega onesnaženja izpostavi t. i. 

vsiljeno svetlobo, ki se nahaja tam, kjer to ne bi bilo potrebno. Med vsiljeno 

svetlobo vključuje sij neba, bleščanje ter razsvetljavo izven površin, ki naj bi bile 

razsvetljene. 

Žarjenje ali sij neba nad mesti lahko opazimo na kilometre daleč in je posledica 

sipanja svetlobe, od nezasenčenih ali delno zasenčenih svetilk, na majhnih delcih, 

ki se nahajajo v atmosferi (prah, vlaga idr.). Vzrok razsvetljenosti je torej 

svetloba, ki jo svetilke oddajajo nad vodoravnico. Bleščanje je v osnovi 

poslabšano vidno zaznavanje, ki se pojavi zaradi močnega sipanja svetlobe iz 

neprimernih svetilk. Svetenje preko mej zemljišča pa je najbolj moteče takrat, ko 

svetloba v nočnem času sveti skozi okna v spalnice (http://www.temnonebo.org/ 

svetlobno-onesnaenje, 27. 7. 2011). 

Glavna posledica svetlobnega onesnaženja je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, 

izginjanje zvezd, ki jih lahko vidimo s prostim očesom, ter izginjanje noči kot 

naravne danosti. Negativni vplivi se kažejo tudi v raznih motnjah selitve ptic, 

motnjah naravnega bioritma netopirjev, ter ogrožanju številnih vrst žuželk. Poleg 

tega ogroža tudi zdravje ljudi, saj onemogoča tvorjenje melatonina v nočnem 

času. Posledice so nespečnost, debelost, rak dojk in rak prostate (http://www.te 

mnonebo.org/svetlobno-onesnaenje, 27. 7. 2011).  
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Največji ustvarjalci svetlobnega onesnaževanja so zagotovo mesta. V njih 

koncentracija poslovne, trgovske in zabaviščne dejavnosti prispeva k 

nekontrolirani rasti potrebe po osvetlitvi. Zmotno prepričanje, da večja osvetlitev 

pomeni večjo stopnjo razvoja, je dandanes privedlo do brezglavega tekmovanja, 

med posameznimi podjetji in trgovinami, kdo bo imel najbolj inovativen svetlobni 

poseg, ki bo navdušil javnost. S tem pa v veliki meri le onesnažujejo okolje 

(Čelig, 2004). 

Mesta nočno nebo onesnažujejo z raznimi svetlobnimi reklamnimi panoji, 

svetlobnimi snopi, ki so usmerjeni v nebo, s komercialno osvetlitvijo 

nakupovalnih ali zabaviščnih središč idr. Na žalost je velika večina teh virov 

svetlobe lociranih v nakupovalno-industrijskih območjih na robu mest. S tem ne 

vplivajo le na območje mesta, ampak tudi na njegov rob ter na morebitno 

predmestje ali okoliško podeželje (Mikuž, 2003). 

Omeniti še moramo sezonsko nihanje svetlobne onesnaženosti, ki je izrazitejše v 

zimskem času, ko je med božičnimi in novoletnimi prazniki dovoljena 

dekorativna razsvetlitev ulic, trgov in stanovanjskih objektov. Na sezonsko 

nihanje v glavnem vpliva dolžina dneva in noči. Poleti, ko je dan daljši, se javna 

razsvetljava prižge pozneje. Zato je svetlobno onesnaženje manjše kot pozimi 

(Čelig, 2004). 
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5.1 Zakonodaja s področja svetlobnega onesnaženja v Republiki 
Sloveniji 

Začetki zakonodaje, ki se ukvarja s problematiko svetlobnega onesnaževanja v 

Republiki Sloveniji, segajo v leto 2007. Po skoraj desetletju truda ter opozoril 

naravovarstvenikov, glede problematike svetlobnega onesnaževanja, jih je država 

končno pričela upoštevati. Odločila se je napraviti red v zakonodaji, zmanjšati 

nepotrebne stroške porabe električne energije ter omejiti svetlobno onesnaženje, 

ki je v zadnjih desetletjih naraščalo za 8 % letno  (http://www.temnonebo.org/ 

uploads/Gradivo/Prirocnik2009.pdf, 15. 12. 2010). Vlada je v ta namen 30. 

avgusta leta 2007 na redni seji sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega 

onesnaževanja okolja. Še pred uveljavitvijo te uredbe pa je bil leta 2004 sprejet 

Zakon o varstvu okolja, ki je med glavne vire onesnaževanja okolja prišteval tudi 

svetlobo (Ul RS, št. 41/2004). 

5.1.1 Zakon o varstvu okolja 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji, 31. marca 2004, sprejel Zakon o 

varstvu okolja. Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenilnimi emisijami. 

Namen zakona je spodbujanje in usmerjanje trajnostnega razvoja naše družbe, ki 

bi omogočil primernejše dolgoročne življenjske pogoje za vsa živa bitja na 

Zemlji. Zakon torej v glavnem obravnava vpliv emisij na okolje ter določa 

njihovo omejevanje. Emisija je v zakonu definirana kot »neposredno ali posredno 

izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije 

(hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) iz posameznega vira v okolje«. (Ul 

RS, št. 41/2004).  

5.1.2 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja 

Vlada Republike Slovenije je 30. avgusta 2007 sprejela Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki je stopila v veljavo 22. septembra istega 

leta. Uredba je rezultat 12 let trajajočih pogajanj med Ministrstvom za okolje in 

prostor, Službo vlade RS za razvoj, naravovarstveniki, astronomi ter strokovnjaki 

za razsvetljavo. Glavni namen te uredbe je varovanje okolja in živih bitij pred 

škodljivimi učinki svetlobnega onesnaževanja. K sprejetju te uredbe je 
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pripomogla velika stopnja svetlobne onesnaženosti na območju Slovenije, ki iz 

leta v leto hitreje narašča. Ker Slovenija ni imela ustrezno urejenih zadev s tega 

področja se je pri sestavljanju uredbe zanašala na izkušnje tujih strokovnjakov, 

njihove ugotovitve in ukrepe pa je prilagodila slovenskim razmeram. Na tak način 

je Slovenija pristala na vrhu vodilnih in osveščenih držav Evropske unije in je 

postala zgled drugim evropskim državam, ki tega področja varovanja narave še 

nimajo zakonsko urjenega (Mohar, A., Mikuž, H., Zwitter, T. in Trilar, T., 2007). 

Uredba ima veliko pozitivnih strani. V večini primerov namreč prepoveduje 

uporabo svetilk, ki svetijo nad vodoravnico in so glavni vir svetlobnega 

onesnaževanja. Zahteva torej uporabo popolnoma zasenčenih svetilk, s katerimi se 

zmanjša bleščanje svetilk in izboljša varnost v cestnem prometu. Poleg tega 

Uredba spodbuja racionalno porabo električne energije za javno razsvetljavo. 

Pravi, da naj se osvetljuje kjer je to res potrebno, v količini, ki zadošča, ter v času, 

ko to svetlobo potrebujemo (Ul RS, št. 81/2007). 

Uredba prepoveduje uporabo kakršnihkoli svetlobnih snopov in omejuje svetenje 

v bivalne prostore, saj je pomembno, da med spanjem ljudje in živali niso 

izpostavljeni umetni svetlobi (Ul RS, št. 81/2007). 

Na področju kulturnih spomenikov Uredba zahteva, da svetlost osvetljenega dela 

kulturnega spomenika ne presega 1 cd/m2. Poleg tega priporoča namestitev 

razsvetljave, ki objekt osvetljuje od zgoraj navzdol (Ul RS, 81/2007). 

Upravljavec razsvetljave mora zagotoviti, da je v dnevnem času razsvetljava 

ugasnjena. Tega mu ni potrebno storiti le v zelo slabih vremenskih razmerah, kot 

so gosta megla, močan dež ali sneženje (Ul RS, 81/2007). 

Uredba prav tako predpisuje roke, do katerih je potrebno zadostiti spremembam, 

ki so v njej določene (Preglednica 2). 
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Preglednica 2: Roki za prilagoditev obstoječe razsvetljave po pravilih Uredbe o svetlobnem 

onesnaževanju 

Vrsta razsvetljave Rok prilagoditve 

 Uredba 2007 Uredba 2010 

Svetilke (obstoječe razsvetljave) 31. 12. 2008  

Razsvetljava objektov za oglaševanje 31. 12. 2008  

Razsvetljava fasad 31. 12. 2010  

Razsvetljava ustanov in športnih igrišč 31. 12. 2012  

Razsvetljava poslovnih stavb 31. 12. 2012 31. 12. 2015 

Obstoječa razsvetljava proizvodnih 

objektov, letališč in pristanišč 

31. 12. 2012 31. 12. 2015 

Razsvetljava kulturnih spomenikov 31. 12. 2013  

Razsvetljava cest  in javnih površin 31. 12. 2016  

Obstoječa razsvetljava železnic, 

letališč in pristanišč 

31. 12. 2017 
(popravljeno na 
31. 12. 2012) 

31. 12. 2016 

Vir: Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 2007 in Uredba o spremembah in 

dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 2010 

V Uredbi so določene tudi številne mejne vrednosti rabe električne energije ter 

osvetljevanja. Letna poraba električne energije Slovenije naj ne bi presegala 5,5 

kWh na prebivalca (Ul RS, št. 81/2007) 

Če bi občine uporabljale veliko število popolnoma zasenčenih svetilk, bi to 

ugodno vplivalo na številne nočno aktivne živalske vrste (žuželke, netopirji). S 

tem uredba prispeva tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Z odpravo svetenja 

v vesolje pa bo Uredba omogočila tudi bolj kakovostna astronomska opazovanja 

(Mohar, A., Mikuž, H., Zwitter, T. in Trilar, T., 2007).  

Pomembno je omeniti, da spremembe ne bodo razvidne takoj. Večje spremembe 

bo moč opaziti šele v daljšem obdobju (10 let), ko se bo razsvetljava postopoma 

prilagodila zahtevam uredbe. Strokovnjaki predvidevajo, da bi bilo moč prihraniti 

kar 10 milijonov evrov električne energije letno. V skladu s tem naj bi se 

zmanjšali tudi izpusti toplogrednih plinov, kar bi zagotovo prispevalo k 



 

17 

 

zmanjšanju vpliva klimatskih sprememb (Mohar, A., Mikuž, H., Zwitter, T. in 

Trilar, T., 2007).  

29. julija 2010 je Vlada RS na redni seji sprejela Uredbo o spremembah in 

dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Poleg 

sprememb nekaterih rokov prilagoditve (Preglednica 2) je najbolj skrb zbujajoče 

dopolnilo 14. člena uredbe, ki se nanaša na razsvetljavo športnih igrišč. Novo 

dopolnilo namreč za razsvetljavo površine športnega igrišča, na poselitvenem 

območju, dovoljuje uporabo svetilk, katerih delež svetlobnega toka, ki seva 

navzgor, ne presega 5 %. Pred tem je bila dovoljena le raba svetilk, ki ne sevajo 

svetlobe nad vodoravnico. Čeprav je vrednost na prvi pogled majhna, povzroča 

veliko svetlobno onesnaženje, saj se svetloba pod majhnimi koti nad vodoravnico 

širi tudi več kot 200 kilometrov daleč. Člani društva Temno nebo Slovenije trdijo, 

da je Vlada RS z navedenimi spremembami omogočila kar 20 % povečanje 

svetlobnega onesnaženja v Sloveniji. Kot razlog za to spremembo med drugim 

navajajo vpliv kapitalskih skupin, ki so se ukvarjale z razsvetljevanjem novega 

stadiona v Stožicah (http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/sprememba_uredbe20pro 

_vec_svetlobe2010.html, 24. 7. 2011). 

5.2 Spektralne karakteristike sijalk 

Naravna svetloba, ki jo dobimo čez dan od Sonca, sije v modri barvi spektralne 

lestvice. Zato je podnevi priporočljiva raba takšnih svetil, ki imajo iste spektralne 

karakteristike kot Sonce. Za razsvetljavo v nočnem času pa velja ravno obratno. V 

nočnem času, ko so vrednosti osvetlitve dokaj nizke, je najprimernejša tista 

svetloba, ki ima poudarjen rumen del spektra. Za javno razsvetljavo se pri nas 

najpogosteje uporabljajo nizkotlačne natrijeve sijalke, visokotlačne natrijeve 

sijalke in visokotlačne živosrebrne sijalke (»Svetlobno onesnaževanje in 

energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.).   

Na Sliki 4 so prikazani spektri nizkotlačne natrijeve svetilke, visokotlačne 

natrijeve in živosrebrne svetilke. Prva svetilka večino svetlobe seva pri 580 nm, 

kar je z vidika opazovanj nočnega neba ugodno, saj lahko to emisijo odpravimo z 

uporabo ozkopasovnega filtra. Druga vrsta natrijevih svetilk, visokotlačne 
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svetilke, imajo nekoliko bolj razpršeno emisijo, ki je še vedno večinoma v 

rumenem delu spektra. Najbolj neugodno spektralno karakteristiko imajo 

živosrebrne svetilke, ki svetlobo emitirajo v celotnem vidnem spektru in celo v 

nam nevidnem ultravijoličnem delu spektra, ki je še bolj škodljiv za okolje. To 

svetlobo pa je praktično nemogoče filtrirati (Zwitter, 2003). 

 

Slika 4: Spektralne karakteristike sijalk, ki se najpogosteje uporabljajo za javno razsvetljavo v 

Sloveniji 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/zwitter.pdf, 29. 7. 2011 

V zadnjih letih je moč opaziti porast ponudb proizvajalcev zunanje razsvetljave, 

ki nas želijo prepričati v nakup belih metalhalogenidnih in belih LED svetilk. Ti 

dve vrsti svetilk so zaradi visokega deleža modre svetlobe skrajno škodljivi za 

okolje, raznovrstnost živih bitij ter za ljudi. Do danes inženirjem še ni uspelo 

izdelati LED svetilk s poudarjenim rumenim delom spektra, ki bi bile učinkovite. 

Zato so na voljo le modrobele LED svetilke, ki pa so izjemno škodljive. Ta vrsta 

svetilk je znana tudi po tem, da bolj bleščijo, uničujejo prilagoditev očesa na temo 

ter prekinjajo tvorbo pomembnega hormona melatonina, kar povzroča rakasta 

obolenja. Poleg tega povzročajo tudi močno svetlobno onesnaževanje okolja 

(»Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.).    
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Slika 5: Primer nizkotlačnih natrijevih svetilk (levo) in visokotlačnih živosrebrnih svetilk (desno) 

Vir: http://lrf.fe.uni-lj.si/svet_tehnika/FE%2005%20Svetlobni%20viri.pdf, 30. 7. 2011 

Najbolj priporočljiva je uporaba nizkotlačnih natrijevih luči, ki sevajo le v ozkem 

delu spektra, in sicer v rumeni svetlobi. Kot smo že omenili, z uporabo ustreznih 

filtrov, te ne motijo astronomskih opazovanj. Poleg tega so tudi dokaj neprivlačne 

za insekte, saj ti ne vidijo dobro v rumenem delu barvnega spektra. Sledijo jim 

visokotlačne natrijeve žarnice, ki pa že imajo moteč širši spekter emisije. Uporaba 

živosrebrnih in halogenih svetilk, kot tudi LED svetilk, je popolnoma neustrezna. 

Imajo namreč močno emisijo v skrajno vijoličnem delu spektra, delno celo zunaj 

človekovega vidnega zaznavanja, kjer njihova svetloba za človeka ne predstavlja 

koristi, je pa zelo moteča za žuželke. Poleg tega imajo te svetilke tudi zelo kratko 

življenjsko dobo, s staranjem pa se spreminjajo tudi njihove lastnosti in se 

zmanjša njihova učinkovitost (Zwitter, 2003). 

5.3 Vzroki svetlobne onesnaženosti 

Zunanja razsvetljava je gotovo koristna in potrebna, vendar pa ljudje pogosto pri 

njeni rabi pretiravamo in presegamo njen prvotni namen zagotavljanja varnosti. 

Morali bi jo nameščati le tam, kjer jo potrebujemo, s primerno jakostjo osvetlitve, 

vendar žal temu ni tako. Takšna neustrezna svetloba je postala izredno moteča in 

nadležna za prav vsa živa bitja. Za svetlobno onesnaženje ter pojav vsiljene 

svetlobe poznamo več različnih vzrokov. 
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5.3.1 Uporaba neustreznih svetilk in njihova neustrezna montaža  

Javna razsvetljava cest, komunalnih in industrijskih površin je potrebna zaradi 

praktičnih in varnostnih razlogov. Sem sodi tudi osvetljevanje kulturnih in 

zgodovinskih spomenikov ter osvetlitev reklamnih panojev. Žal pa se lahko ta 

svetloba širi tudi tja, kjer ni potrebna. To je v smeri nad horizontalo ali celo 

naravnost proti nebu (Zwitter, 2003). K temu največ prispeva prav raba 

neustreznih svetilk, ki so nezasenčene ali delno zasenčene, ter njihova neustrezna 

montaža. Poleg tega so mnoge med temi tehnološko zastarele ter energijsko 

potratne. Zaradi tega jih uvrščamo med neekološko vrsto razsvetljave.  

Organizacija Dark Sky Association se strinja s strokovno javnostjo in ekologi, da 

svetlobe nad vodoravnico ne potrebujemo in da je ta glavni vzrok svetlobnega 

onesnaževanja. Novejše raziskave pa so pokazale, da je pravzaprav problematična 

vsa svetloba, ki sveti nad kotom 85 stopinj, saj ta povzroča tako bleščanje kot 

svetlobno onesnaževanje (Mohar, 2005). 

 

Slika 6: Neustrezna montaža sicer ustrezne (popolnoma) zasenčene svetilke 

Vir: http://www2.arnes.si/~gljsentvid10/sve_onesnaz_raz_eva_poto05_06_.html, 30. 7. 2011 

Slika 6 prikazuje neprimerno montažo popolnoma zasenčene svetilke, ki povzroča 

izjemno stopnjo svetlobne onesnaženosti. V Sloveniji je zelo pogosta napačna  

montaža svetlobnih teles pod koti 10 do 30 stopinj nad horizontom. Takšna 

nestrokovnost ter površnost je posledica zmotnega prepričanja, da so tla pod 
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svetilko, ki sije pod večjim kotom, bolje osvetljena. V resnici dosežemo le to, da 

oddaja svetilka več svetlobe v vodoravni smeri in navzgor v nebo. Posledice 

napačne montaže so bleščanje,  nepotrebno osvetljevanje neba ter izguba energije. 

Kvalitetno osvetljenost tal ob minimalnem onesnaževanju dosežemo le z uporabo 

zasenčenih svetilk, ki so montirane vzporedno z horizontom (http://www.temno 

nebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/napano-montirane-svetilke, 30. 7. 2011). 

5.3.1.1 Nezasenčene svetilke 

Ta vrsta svetilk seva svetlobo v vse smeri, torej tudi pod majhnimi koti nad 

vodoravnico in naravnost v nebo. Zaradi tega so ekološko popolnoma 

nesprejemljive. Najpogostejši obliki takih svetilk sta obliki svetlobne krogle 

(bučke) iz prosojnih materialov in nezaslonjene svetlobne cevi. Zanje je značilno 

tudi, da so izjemno energijsko potratne, saj se velik del energije porazgubi v 

sevanju nad vodoravno ravnino. Ta svetloba povzroča bleščanje ter moti številna 

živa bitja, vključno z ljudmi, ki jim svetloba nezasenčenih svetilk sije skozi okna 

v stanovanje. Na žalost se ta tip svetilk v Sloveniji pogosto uporablja za 

razsvetljavo stranskih ulic, stanovanjskih sosesk, parkov, okolic poslovnih stavb 

ipd. Kjer želijo zmanjšati svetlobno onesnaženje je raba teh svetilk prepovedana 

(Zwitter, 2003). 

     

Fotografija 1: Primer nezasenčene svetilke ('bučke') v središču Oplotnice 

Fotografija 2: Primer nezasenčene svetilke ('hlevske svetilke')na pročelju gostilne v Zgornji 

Ložnici 

(Foto: Bojana Ancelj, 29. 6. 2011) 
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Fotografiji 1 in 2 prikazujeta primer dveh tipov nezasenčenih svetilk. Leva 

fotografija prikazuje svetilko tipa »bučka«, ki je še dandanes prisotna v 

marsikaterem parku kot dekorativna razsvetljava. Na žalost menjava takšnih 

neprimernih in zastarelih svetilk poteka zelo počasi. Na desni fotografiji pa je 

prikazana t. i. »hlevska žarnica«, ki je najpogosteje prisotna na podeželju. Mnoga 

kmečka poslopja uporabljajo ravno to vrsto svetilk za razsvetljavo svojih dvorišč. 

Za oba tipa svetilk je značilno veliko sevanje svetlobe nad vodoravnico in s tem 

oba tipa tudi močno svetlobno onesnažujeta okolje. 

5.3.1.2 Delno zasenčene svetilke 

Ta tip svetilk v Sloveniji prevladuje nad vsemi ostalimi ter predstavlja okoli 90 % 

vse populacije svetilk. Je torej eden najpomembnejših virov svetlobnega 

onesnaženja.  

    

Fotografija 3: Delno zasenčene svetilke ob vpadni cesti v Oplotnico, iz JZ smeri (levo) 

Slika 7: Sipanje svetlobe pri izbočeni kapi delno zasenčenih svetilk (desno) 

Vira: Foto: Bojana Ancelj, 29. 6. 2011 in http://www.temnonebo.org/images/pdf/mop2006_zwitter_1.ppt,  

30. 7. 2011  

Te vrste svetilk imajo emisijo nad vodoravnico omejeno z nekakšnim zaslonom. 

Na zgornji strani so torej zasenčene, spodaj pa imajo običajno nameščen izbočen 

pokrov iz prosojnega materiala, ki svetlobo razprši. Take svetilke, v primerjavi z 

nezasenčenimi, prihranijo približno 30 % energije, saj ne osvetljujejo neba. Kljub 

temu pa delno zasenčene svetilke sevajo tudi v smeri blizu vodoravnice ali celo 
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nekaj stopinj nad njo. Slika 7 prikazuje, kako se svetloba razprši med prehajanjem 

skozi prosojen pokrov. Vidimo, da se velik del svetlobe razprši tudi nad 

vodoravnico. Takšen tip svetilk je zato moč videti iz zelo velikih razdalj, kar pa 

zmanjša našo možnost, da opazimo slabo razpoznavne objekte ob cesti (pešce, 

kolesarje). Poleg tega je takšna svetilka izjemno moteča tudi za številna živa bitja 

(Zwitter, 2003). 

Zaradi vpliva UV žarkov postaja polikarbonatni pokrov delno zasenčenih svetilk z 

leti vse manj prosojen, na cilj pade vedno manj svetlobe, več pa se je 

nenadzorovano razpršuje v nebo. Ker svetilke svetijo tudi nekaj stopinj nad in pod 

vodoravnico in povzročajo bleščanje, so s stališča prometne varnosti in 

ekološkega stališča manj primerne za uporabo v javni razsvetljavi. Najdemo jih 

pravzaprav vsepovsod, ob glavnih prometnicah, avtocestah in tudi v mestnih 

središčih (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/nepravilna-

razsvetljava, 30. 7. 2011). 

5.3.1.3 Popolnoma zasenčene svetilke 

Popolnoma zasenčene svetilke imenujemo tudi ekološke svetilke, saj sevajo vso 

svetlobo pod vodoravno ravnino. Tako je delež sevanja svetlobe nad vodoravnico 

enak 0 %.  

    

Slika 8: Primer popolnoma zasenčene (»full cutoff«) svetilke CX (Siteco), z ravnim steklom 

Slika 9: Sipanje svetlobe pri ravni kapi popolnoma zasenčenih svetilk 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/mop2006_zwitter_1.ppt, 30. 7. 2011  
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Zanje je smiselno, da se svetlobni stožec ne približa vodoravni ravnini na manj 

kot 15 stopinj. To je delno omogočeno tudi s pomočjo odbojnega zaslona (Slika 

9), ki svetlobo, usmerjeno v napačno smer, odbije nazaj proti tlom. Zaradi takšne 

učinkovite uporabe svetlobe se zmanjša tudi količina električne energije, ki je 

potrebna za optimalno razsvetljavo. Te svetilke imajo poudarjen rumen in rdeč 

spekter svetlobe in ne oddajajo UV svetlobe. Poleg tega so nepredušno zaprte, 

tako da se žuželke vanje ne morejo ujeti. Na okolje in na svetlobno onesnaženje 

vplivajo le posredno, preko odboja od tal, ki znaša med 5 in 10 %. S prometnega 

in ekološkega vidika so te svetilke za javno razsvetljavo najprimernejše. Žal, 

uporaba teh vrst svetilk pri nas še ni razširjena, kar je popolnoma nerazumljivo, 

saj spadajo v isti cenovni razred kot bolj razširjene delno zasenčene svetilke 

(Zwitter, 2003).  

5.3.2 Pretiravanje z razsvetljavo in praksa vsesplošnega osvetljevanja 

Slovenija je med razvitejšimi državami prepoznavna tudi po svojem pretiravanju v 

številu svetlobnih teles in z močjo osvetlitve, zlasti pri osvetljevanju cest in javnih 

površin. Še posebej pa izstopamo s prekomernim osvetljevanjem cerkva in 

kulturnih spomenikov. Povsem drugače je stanje v  Avstriji in Nemčiji, kjer so 

ceste in javne površine vsaj enkrat manj osvetljene kot pri nas. Poleg tega pa tam 

številne vasi javne razsvetljave sploh nimajo. Rezultat je bolj estetski vidik 

razsvetljave ob minimalnih stroških porabe električne energije (http://www.temno 

nebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetljavo, 1. 8. 2011). 

V Sloveniji se je uveljavila tudi praksa vsesplošnega osvetljevanja ne glede na 

smiselnost, stroške ali morebitne negative posledice. Mesta, primestna in druga 

manjša naselja smo že osvetlili, sedaj pa poteka še osvetljevanje podeželja. To je 

posledica prenašanja urbanih vzorcev na podeželje in pa lažnega prepričanja o 

večji varnosti v osvetljenem okolju. Statistike kažejo, da kriminal in osvetljevanje 

pravzaprav naraščata premosorazmerno in ne obratno. Večja osvetljenost torej 

pripomore k porastu kriminala. Poleg naštetega je vsesplošno osvetljevanje tudi v 

interesu mnogih ljudi, ki s prodajo osvetljevalne infrastrukture ter prodajo 

električne energije veliko zaslužijo. Takšna nestrokovnost pri prodaji in uporabi 
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neustreznih svetilk, ki privede do degradacije okolja, pa je nedopustna 

(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsve 

tljavo, 1. 8. 2011). 

5.3.3 Razsvetljava reklamnih panojev 

V Sloveniji razsvetljava reklamnih panojev predstavlja velik problem, saj so ti 

običajno postavljeni ob robovih cest, avtocest ter v urbanih središčih. V zadnjem 

času pa njihovo število nekontrolirano narašča, praktično brez vsakršnih omejitev. 

Problem postavljanja panojev je poleg svetlobnega onesnaženja tudi njihovo 

poseganje v estetiko in značilnosti slovenske pokrajine. Jumbo panoji so ponoči 

pogosto pretirano osvetljeni, kar zaradi bleščanja zmanjšuje tudi prometno 

varnost. Slovenija je, v primerjavi z ostalimi evropskimi državami, vodilna v 

številu osvetljenih reklamnih panojev. Kot primer lahko podamo Nemčijo, kjer ni 

ob avtocesti niti enega osvetljenega panoja. Prav tako ni nobenega osvetljenega 

panoja niti ob avtocesti Trst-Benetke, čeprav se v tem delu Italije na svetlobno 

onesnaževanje sploh ne ozirajo (http://www.temnonebo.org /svetlobno-onesnae 

nje/vzroki/pretiravanje-z-razsve tljavo, 1. 8. 2011). 

Svetlobno onesnaževanje reklamnih panojev bi lahko zmanjšali z uporabo svetlih 

napisov na temnih ozadjih ter s časovno omejitvijo obratovanja. Ponoči, ko večina 

ljudi spi, osvetljava reklamnih panojev ni potrebna. 

5.3.4 Odsotnost stroke 

Neprimerna in neracionalna razsvetljava v Sloveniji je med drugim posledica 

odsotnosti ustrezne stroke. Takšno slabo stanje je v glavnem prisotno, ker na 

področju svetlobnega onesnaževanja primanjkuje strokovnega znanja. Še bolj 

alarmantno pa je dejstvo, da se lahko z osvetljevanjem ukvarja prav kdorkoli in ne 

le podjetja, ki imajo za to ustrezne kvalifikacije  (http://www.temnonebo.org/sve 

tlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsve tljavo, 1. 8. 2011). 

Država bi morala poskrbeti za primeren strokovni nivo tistih, ki se ukvarjajo z 

razsvetljavo. S tem bi gotovo izboljšali stanje v državi ter postali bolj ekološko 

ozaveščen narod. Zunanje osvetljevanje je namreč velik poseg v okolje, ki ga bi 
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morali skrbno načrtovati in poskrbeti, da je čim manj moteč za okolje. V ta namen 

bi morali poleg osvetljevalcev vključiti še druge stroke, kot npr. krajinske 

arhitekte, okoljevarstvenike idr. (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesna 

enje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetljavo, 1. 8. 2011). 

5.3.5 Davčna politika 

V Sloveniji je glede davkov razsvetljave zakonodaja precej nesmiselna in bi jo 

bilo treba prilagoditi. Davek od stavbnih zemljišč se namreč plačuje le od tistih, ki 

so komunalno opremljena in imajo tudi javno razsvetljavo. Ker je bistvo države 

pobrati čim več davkov, si vedno bolj prizadevajo, da bi prav vsako gospodinjstvo 

imelo ulično svetilko. Posledica tega je postopno osvetljevanje našega podeželja, 

ki pa te razsvetljave ne potrebuje. Učinek takšne prekomerne razsvetljave je še 

toliko večji zaradi izredno razpršene poselitve. Kmalu preprosto ne bo več lokacij, 

ki bi bila ponoči v temi. Po uvedbi novih občin se je število javnih svetilk le še 

povečalo, saj so številni novi župani želeli s tem pridobiti volilne točke. Razlog za 

to je pri nas zelo razširjeno prepričanje, da je razsvetljava znak razvitosti in 

visokega standarda (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/ 

pretiravanje-z-razsvetljavo, 1. 8. 2011). 

Drug nesmisel davčne politike v Sloveniji je ta, da slovenska podjetja plačujejo 

cenejšo elektriko kot gospodinjstva. Država jim namreč DDV za električno 

energijo povrne. Prav zaradi te 'poceni' elektrike mnoga podjetja pretirano 

osvetljujejo svoja parkirišča, poslovne stavbe ter reklamne panoje. Tudi zaradi 

tega je skrajni čas, da pristojni organi pričnejo razmišljati o uvedbi ekološke takse 

za osvetljevanje (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretira 

vanje-z-razsvetljavo, 1. 8. 2011). 

5.4 Glavni viri svetlobe, ki povzroča svetlobno onesnaženost 

Glavni viri svetlobnega onesnaževanja obsegajo javno razsvetljavo cestnih 

površin, razsvetljavo kulturnih in zgodovinskih objektov ter poslovnih stavb, 

razsvetljavo reklamnih panojev ter dekorativno razsvetljavo bivalnega okolja. K 

svetlobnemu onesnaževanju veliko prispevajo še svetlobni viri visoke intenzitete, 
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ki se pogosto pojavljajo v obliki svetlobnih snopov usmerjenih v nebo, kjer ta 

svetloba preprosto ni koristna. Vse naštete vire svetlobnega onesnaževanja smo 

podrobneje opisali v nadaljevanju. 

5.4.1 Javna razsvetljava cestnih površin 

Javna razsvetljava cestnih površin se je v Sloveniji znatno povečala po letu 2000, 

ko je bilo izgrajeno veliko novih delov avtocest, priključkov na avtoceste, 

cestninskih postaj, avtocestnih postajališč, bencinskih servisov in raznih drugih 

objektov. Gradnja vsega tega je vključevala tudi postavitev nove razsvetljave Na 

novo so bile postavljene tudi številne svetilke na regionalnih in lokalnih cestah, 

križiščih in v mestih samih. Ponekod so bile stare svetilke tudi zamenjane. Težava 

se je pojavila v njihovi neprimerni in pregosti namestitvi ter z dejstvom, da so 

najpogosteje uporabljene delno zasenčene svetilke tipa CX. Ta vrsta svetilk 

povzroča bleščanje ter znatno emisijo svetlobe navzgor proti nebu. Glede na to 

lahko trdimo, da je javna razsvetljava z delno zasenčenimi in nezasenčenimi 

svetilkami največji svetlobni onesnaževalec v Sloveniji (Mikuž, 2003). 

Da bi se izognili nadaljnjemu onesnaževanju bi morali v Sloveniji nameščati le 

popolnoma zasenčene svetilke, ki pa se še vedno nameščajo le v manjši meri. 

Najpogostejši tip teh svetilk proizvajalca Hoffmeister se uporablja na večini 

Petrolovih bencinskih servisov. Pogosteje uporabljena zasenčena svetilka je še 

ST-50 proizvajalca Siemens – Elektrokovina (Mikuž, 2003).  

Slovenija ima danes že čez 760 kilometrov avtocest in hitrih cest 

(http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/, 1. 8. 2011), ki zahtevajo tudi 

določeno število objektov javne razsvetljave. V Sloveniji je področje javne 

razsvetljave namreč urejeno tako, da mora biti v nočnem času osvetljen vsak 

avtocestni uvoz in izvoz. Ta razsvetljava pa močno svetlobno onesnažuje okolje. 

Na Sliki 10 je prikazana neustrezna javna razsvetljava cestnih površin, saj so za 

razsvetljavo uporabljene delno zasenčene svetilke. Kot smo že velikokrat zapisali, 

te svetilke povzročajo veliko stopnjo bleščanja in s tem ogrožajo prometno 

varnost. Na Sliki 11 pa je prikazan priključek na avtocesto Ljubljana-jug, kjer so 

nameščene popolnoma zasenčene visokotlačne natrijeve svetilke tipa CT-4556 
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(Elektrokovina). Primerjava posnetkov kaže, da popolnoma zasenčene svetilke 

dobro razpršujejo svetlobo, saj so tla enakomerno osvetljena, hkrati pa ne 

povzročajo bleščanja in ne sevajo nad horizontalo kot svetilke na Sliki 10.  

   

Slika 10: Nova cesta Slovenska Bistrica-Ptuj, opremljena z delno zasenčenimi svetilkami (levo) 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/svetlobno%20mop%202006%20-%20mohar.ppt, 1. 8. 2011 

Slika 11: Priključek na avtocesto Ljubljana-jug, ki je opremljen s popolnoma zasenčenimi 

svetilkami (desno) 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/mop2006_zwitter_1.ppt, 1. 8. 2011  

5.4.2 Razsvetljava kulturnih in zgodovinskih objektov 

Kulturni in zgodovinski objekti so v nočnem času običajno dekorativno 

razsvetljeni z reflektorji večjih moči. To prispeva tudi k večjemu svetlobnemu 

onesnaževanju. Glede na podatke Zavoda za spomeniško varstvo je bilo leta 2003 

na majhnem območju Slovenije takšnih objektov okoli 9000, od tega kar 2700 

cerkva. Velik del teh objektov je ponoči razsvetljen. Žal pa je ta razsvetljava 

neustrezna ter nestrokovno postavljena, brez uporabe zaščitnih rešetk, deluje pa s 

preveliko intenziteto. Razsvetljava je pogosto nameščena tako, da je objekt 

osvetljen od spodaj navzgor. S tem se porabi za osvetljevanje objekta le majhen 

del svetlobe, velik del pa osvetljuje nebo brez vsakršne koristi. S tem se po 

nepotrebnem troši električna energija, ki jo plačujejo davkoplačevalci. 

Strokovnjaki ocenjujejo, da so izgube energije tudi do 80 %. Ena izmed posledic 

neprimerne razsvetljave je tudi odsotnost dekorativnih učinkov. Zaradi bleščanja 

ta dekorativna razsvetljava ovira tudi voznike in mimoidoče (Mikuž, 2003).  
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Slika 12: Primer neprimerne razsvetlitve cerkve z reflektorji, od spodaj navzgor 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/dn-marolt-predstavitev.ppt, 1. 8. 2011 

Za omejevanje svetlobne onesnaženosti bi bilo potrebno dosledno nameščanje 

zaščitnih rešetk, časovna omejitev delovanja žarometov (ugašanje po 23. uri) ter 

namestitev žarometov, ki svetijo le od zgoraj navzdol. Priporočljiva je še raba več 

žarnic manjše moči kot pa le nekaj močnejših reflektorjev (Mikuž, 2003). 

5.4.3 Razsvetljava poslovnih stavb in objektov 

Glede na Uredbo morajo vsa zasebna in državna podjetja ter zasebne in državne 

ustanove nameščati izključno svetilke, ki sevajo 0 % svetlobe nad vodoravnico. 

Razen redkih izjem ,večina slovenskih podjetij tega okoljevarstvenega vidika ne 

upošteva.  

 

Slika 13: Neprimerna osvetlitev parkirišča pred Avtotehna poslovno stavbo  

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/svetlobno%20mop%202006%20-%20mohar.ppt, 1. 8. 2011 
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Razna podjetja v veliki meri postavljajo le delno zasenčene svetilke, ki pa 

svetlobo sevajo tudi nad vodoravnico. Poslovne stavbe so običajno osvetljene brez 

nadzora in brez pravil, saj so poslovneži ugotovili, da je vse kar je svetlo vabljivo 

tudi za kupce. Kljub vsemu pa obstaja nekaj svetlih izjem, med katere spadajo 

tudi Petrolovi bencinski servisi. Ti so večinoma opremljeni izključno z 

zasenčenimi svetilkami (Mikuž, 2003). 

5.4.4 Razsvetljava reklamnih panojev 

V vedno bolj potrošniški Sloveniji število reklamnih panojev vztrajno narašča. 

Osvetljeni reklamni panoji se še zlasti pogosto pojavljajo tik ob robu urbanih 

središč ter v mestih samih. Povsem nesmiselno je postavljanje panojev ob 

številnih glavnih prometnicah, saj je znano, da zmanjšujejo varnost v prometu. 

Nevarni so tudi zato, ker so pogosto pretirano osvetljeni in svetlejši od prometnih 

znakov. Povsem nesmiselno je osvetljevanje reklamnih panojev po 23. uri, saj 

večina ljudi takrat spi in je zato reklamiranje popolnoma neučinkovito. Najbolj 

nevarni so tisti reklamni panoji, ki menjavajo slike, saj preusmerjajo pozornost 

voznikov. Svetlobno onesnaženje, ki ga povzroča neustrezna razsvetljava 

reklamnih panojev, lahko precej zmanjšamo z uporabo reklam z temnimi ozadji in 

svetlimi napisi. Dodatno lahko k zmanjšanju prispeva še uvedba časovne omejitve 

delovanja in osvetljevanje panojev od zgoraj navzdol (Mikuž, 2003). 

 

Slika 14: Nepravilno osvetljen reklamni pano (Slovenska Bistrica) 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/svetlobno%20mop%202006%20-%20mohar.ppt, 1. 8. 2011 
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5.4.5 Dekorativna razsvetljava bivalnega okolja 

Urejanju okolice bivalnih poslopij se posveča vedno večja skrb, saj ima lepo 

urejena okolica ugoden učinek na človekovo zdravje in počutje. Takšno okolje pa 

vključuje tudi primerno nočno razsvetljavo, ki mora biti za stanovalce čim manj 

moteča. V stanovanjskih naseljih, v mestih in predmestjih, že iz osnovnih 

varnostnih razlogov preprosto ni mogoče zahtevati, da se zagotovi popolna tema. 

To se niti ne zahteva. Vendar pa je stanje precej skrb zbujajoče. Pred 

stanovanjskimi bloki so namreč še vedno postavljene nezasenčene svetilke, ki 

svetijo v fasade stavb. Najbolj škodljiva je tista svetloba, ki vdira v spalnice, saj 

preprečuje normalno tvorjenje hormona melatonina. Nivoji osvetljevanja so 

ponekod celo tako visoki, da je na ulici možno brez posebnih težav brati tudi 

drobni tisk. Vse to je nazoren prikaz pomanjkanja strokovnega pristopa in 

vsiljevanja nezaželene svetlobe (Mikuž, 2003). 

 

Slika 15: Od ulične razsvetljave osvetljena spalnica enega od stanovanj na Kersnikovi ulici 

(Ljubljana) 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/dn-marolt-predstavitev.ppt, 1. 8. 2011 

5.4.6 Svetlobni viri visoke intenzitete 

Sem prištevamo zlasti reflektorje in laserje, ki oddajajo svetlobo velike 

intenzitete. Uporabljajo jih bodisi za reklamiranje nočnih klubov in diskotek ali 

kot dekorativno razsvetljavo. Njihova največja negativna lastnost je njihov doseg, 
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saj lahko svetijo več kot 10 kilometrov daleč. Svetlobni viri visoke intenzitete so 

posebej konstruirani projektorji, ki so opremljeni z nekaj kilovatnimi žarnicami, 

se pogosto vrtijo in mečejo snope svetlobe naravnost proti nebu. Zaradi njihove 

velike moči in neprestanega gibanja popolnoma onemogočajo astronomska 

opazovanja na obširnem prostoru, kar zlasti izrazito v tako majhni državi kot je 

Slovenija. Poleg tega ogrožajo tudi nočne živali in predstavljajo agresivno 

poseganje v naravno okolje. Ker ogrožajo tudi varnost letalskega prometa so jih v 

številnih državah prepovedali (Mikuž, 2003). 

 

Slika 16: Svetlobni izvor visoke intenzitete, »laser« 

Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/dn-marolt-predstavitev.ppt, 1. 8. 2011 

5.5 Posledice svetlobnega onesnaževanja 

Dandanes si je težko predstavljati življenje brez prisotnosti umetne svetlobe, še 

zlasti zvečer, ko se stemni in naravna svetloba ni več prisotna. Kljub njenimi 

pozitivnimi lastnostmi prinaša umetna svetloba tudi številne negativne posledice, 

ki se jih mnogi izmed nas sploh ne zavedamo. Te se kažejo kot astronomski, 

biološki, ekološki, zdravstveni, varnostni, ekonomski, sociološki, pravni, ter 

estetski problemi. 
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5.5.1 Astronomske posledice 

Ljudje, ki so odraščali pred 40-imi leti se še danes spominjajo, da je bilo moč 

nočno nebo opazovati prav od vsepovsod, celo iz središča Ljubljane, kjer je bila 

lepo vidna tudi Rimska cesta. Sedaj pa je ta tudi v najbolj odročnih krajih zgolj 

bleda senca preteklosti. Tudi če stojimo na Triglavu nam videz nočnega neba, ki 

postaja vedno bolj osvetljeno, kvarijo številne nezasenčene svetilke iz Italije, 

Ljubljane, Gorenjske in avstrijske Koroške. Vsak dan zaradi svetlobnega 

onesnaženja vidimo vse manj zvezd, ki postajajo na vedno bolj umetno 

osvetljenem nebu nevidne. V Sloveniji preprosto ni več lokacije, kjer bi lahko 

opazovali zvezdno nebo v takšnem stanju, kot so ga opazovali naši predniki 

(»Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.). 

Zlasti za astronome je nočno nebo pomembno sredstvo raziskovanja vesolja in 

proučevanja zakonitosti številnih pojavov. Oddaljena telesa v vesolju so izrazito 

vidna le ponoči, ko na nebu ni Sonca in lahko zaznamo celo šibke izvore svetlobe. 

Na žalost naše nočno nebo onesnažujejo številne nezasenčene svetilke iz vseh 

koncev Slovenije. Če se bo ta trend nadaljeval pa strokovna astronomska 

opazovanja že čez deset let ne bodo več mogoča. Vendar to ne pomeni, da je 

potrebno ugasniti vse luči. Potrebna je le kakovostnejša razsvetljava  

(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/astronomija, 28. 7. 

2011). 

5.5.2 Biološke posledice 

Prevelike količine umetne svetlobe vplivajo tudi na življenje številnih živali ter na 

rastline, kar ogroža biotsko raznovrstnost naravnega okolja. Svetlobno 

onesnaženje ima velik vpliv na ptice, žabe ter predvsem žuželke, ki prispevajo 

znaten delež k biotski pestrosti. Tudi nanje delujejo številni notranji in zunanji 

dejavniki, med katerimi je zaradi njihovega dobro razvitega vida najpomembnejša 

svetloba. Občutljivost oči večine žuželk sega tudi  v človeku nevidni ultravijolični 

del spektra, do 300 nm ali še dlje. Živali svetloba ali privlači ali odbija. Zaradi 

prekomerne osvetljenosti nočnega neba v naravi pa je popolnoma spremenjen tudi 

ritem aktivnosti nočnih živali, ki so najbolj aktivne v popolni temi (Trilar, 2003). 
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Slika 17:Pot letenja žuželk v bližini svetlobnega vira 

Slika 18: Nezasenčena svetilka, ki privabi veliko nočnih žuželk 

Vir: »Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l. 

Številne žuželke umetni viri svetlobe motijo tudi pri njihovih selitvah in 

orientaciji v okolju. Večina žuželk se namreč orientira tako, da jim slika vira 

svetlobe pada vedno v ista očesca v njihovem sestavljenem očesu. Žuželke zato 

letijo proti oddaljenim virom svetlobe pod točno določenim kotom, ki ga 

ohranjajo tudi, ko letijo v bližini umetnih svetilk. To pa jih po spiralni poti privede 

do svetilk, kar je prikazano tudi na Sliki 17. Žuželke se nato pogosto dlje časa 

zaletavajo v te svetilke, po kakšni uri pa počasi zaspijo do jutra. Nekatere žuželke 

se v jutranjem mraku od svetilke poskušajo čim bolj oddaljiti, vendar mnogim to 

vendarle ne uspe in se naslednjo noč zopet vrnejo k njej. Tako se lahko cikel 

ponovi več dni zapored. Če to traja dlje časa, jim enostavno zmanjka energije, 

porabijo svoje rezervne maščobne zaloge in zaradi tega na koncu poginejo. 

Posledično se zato zmanjša pestrost in število žuželk, kar vpliva tudi na druge 

živali, ki se s temi žuželkami prehranjujejo, npr. na netopirje (Trilar, 2003). 

Nekateri ukrepi, ki bi pripomogli k varovanju žuželk, vključujejo uporabo 

nepredušno zaprtih luči ter uporabo žarnic, ki svetijo v rumenem delu barvnega 

spektra, ki ga žuželke težje zaznavajo, in ne emitirajo ultravijolične svetlobe. UV 

svetlobo izžarevajo predvsem nizko- in visokotlačne živosrebrne žarnice. 

Pomemben prispevek predstavlja tudi prepoved emisije svetlobe nad vodoravnico, 

ki bi drugače privabljala ali odganjala žuželke, ter zmanjšanje svetilnosti 

razsvetljave po 22. uri (Trilar, 2003). 
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Poleg žuželk so za biotsko raznovrstnost pomembne tudi številne vrste metuljev 

od katerih je okoli 3300 aktivnih tudi ali samo ponoči. Ti nočni metulji se 

orientirajo na podoben način kot žuželke, zato umetni viri svetlobe vplivajo tudi 

na njihovo številčnost (»Svetlobno onesnaževanje in energetsko učinkovita 

zunanja razsvetljava«, b. l.).  

Svetlobno onesnaževanje ogroža še ptice selivke, ki se v nočnem času pogosto 

ujamejo v svetlobni snop visokih osvetljenih objektov in v osvetljenem območju 

letajo toliko časa, dokler od onemoglosti ne poginejo (»Svetlobno onesnaževanje 

in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.). 

Svetlobno onesnaženje vpliva tudi na življenje različnih vrst žab. Hitro naraščanje 

svetlobe namreč zmanjša njihove vidne sposobnosti. Povratni čas, da lahko spet 

normalno vidijo, pa je dolg od nekaj minut do nekaj ur. 

 Najbolj znana nočna žival je zagotovo netopir, ki pa najbolj občuti posledico 

vedno večjega osvetljevanja nočnega neba. Zaradi osvetljevanja njihovih zatočišč 

se namreč netopirji pričnejo prehranjevati kasneje kot običajno in tako zamudijo 

čas največje večerne aktivnosti žuželk, ki so njihov glavni vir hrane (»Svetlobno 

onesnaževanje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.). 

Da je stanje alarmantno poroča tudi dejstvo, da so neprimerna razsvetljava in 

drugi močni svetlobni viri povzročili izumrtje vodnega hrošča (iz družine 

Dytiscidae), nekoč najpogostejše vrste hroščev na Ljubljanskem barju (glede na 

podatke Prirodoslovnega muzeja Slovenije). Čeprav je njegov habitat zaščiten ga 

danes na tem območju ne najdemo več (»Svetlobno onesnaževanje in energetsko 

učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.). 

5.5.3 Ekološke posledice 

Med najbolj izrazite ekološke posledice svetlobnega onesnaževanja spadajo 

izpusti toplogrednih plinov, ki se večajo zaradi vse večje porabe električne 

energije. S tem svetlobno onesnaževanje prispeva tudi k povečanju učinka tople 

grede. Poleg tega pa se vedno bolj zmanjšujejo količine neobnovljivih virov 

energije, kot so nafta, zemeljski plin in uran.  
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5.5.4 Zdravstvene posledice 

Izpostavljenost človeka umetni svetlobi, zlasti v nočnem času, je le ena izmed 

negativnih posledic rabe nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk oz. svetlobnega 

onesnažena na sploh. Ta svetloba moti naravni bioritem dneva in noči, ki je 

pomemben za človekovo zdravje. (Pauley, 2004). 

Številne raziskave kažejo, da se v času nočnega spanja zaradi umetne svetlobe 

prekine tvorba hormona melatonina, ki je naravni antioksidant in antikancerogen. 

Zmanjšanje tega hormona lahko vpliva na naše spanje, počutje ter ne nazadnje 

tudi zdravje. Strokovnjaki s tega področja se strinjajo, da je zmanjšano nastajanje 

melatonina tudi vzrok za povečano pogostnost pojavljanja raka na prsih, prostati 

in debelem črevesu. Za prekinitev tvorbe melatonina zadostuje že osvetljenost 0,2 

luksa, ki je enaka osvetljenosti ob polni Luni. Glede na barvo pa bistveno bolj 

vpliva na zmanjševanje melatonina modra svetloba (»Svetlobno onesnaževanje in 

energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l.). 

5.5.5 Varnost in bleščanje  

Ena izmed posledic svetlobnega onesnaževanja je tudi bleščanje, ki ga povzroči 

neustrezna javna razsvetljava. Bleščanje pa je nevarno, saj ogroža varnost v 

prometu. Vsi poznamo bleščanje Sonca v večernem času, ko se nahaja tik nad 

obzorjem, ali pa bleščanje nasproti vozečih vozil v nočnem času (Legiša, 2003). 

V Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ul RS, št. 

81/2007) je bleščanje definirano kot fiziološko zmanjšanje sposobnosti 

človekovega vida zaradi sipanja svetlobe v očesni steklovini ali neugoden, 

psihološko pogojen občutek zaradi pogostega pogledovanja v vir svetlobe, ki ga 

povzroči razlika med svetlostjo vira svetlobe in svetlostjo okolice. 

V preteklosti je bilo na tisoče življenj izgubljenih prav zato, ker med vojno niso 

opazili ali videli napadalcev, ker jih je zaslepila naravna svetloba. Dandanes 

bleščanje svetilk sicer povzroča manj žrtev, saj veljajo stroga pravila glede 

namestitve, kvalitete in zasenčenosti žarometov na vozilih. Drugače pa je to 

urejeno pri zunanji razsvetljavi (Mohar, 2005).  
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Najpogostejši vzrok bleščanja je uporaba zastarele razsvetljave, svetilk z izbočeno 

kapo, zasenčenih svetilk z rahlo izbočenim steklom brez dodatnega ščitnika ter 

neustrezni nagib ekološko neoporečnih svetilk, ki je nad 0° (Mohar, 2005). 

V zadnjem obdobju se bleščanju posveča vedno več pozornosti. Uveljavlja se 

uporaba popolnoma zasenčenih svetilk (full cut-off), ki zmanjšajo bleščanje na 

minimum. Žal pa je teh v Sloveniji le okoli 3 % (glede na Siteco, 2005). Večina 

svetilk je torej še vedno nezasenčenih ali delno zasenčenih, kar je poglavitni 

razlog za bleščanje in svetlobno onesnaževanje (Mohar, 2005). 

Slika 19 prikazuje kako nezasenčena svetilka oddaja svetlobo. To lahko delimo na 

tri dele. Prvi del (I) je svetloba, ki jo svetilka oddaja nad vodoravnico. Ta svetloba 

najbolj ovira astronomska opazovanja ter povzroča svetlobno onesnaženje v 

velikem prostorskem obsegu. Drugi del (II) je svetloba, ki oklepa z vodoravnico 

kot do 10°. Ta svetloba povzroča največ bleščanja in tla zadane daleč od svetilke, 

pod majhnim kotom, s šibkim učinkom. Svetloba iz prvih dveh kategorij je vidna 

zelo daleč, ne igra koristne vloge in predstavlja zapravljanje električne energije. 

Za okolje so najbolj sprejemljive popolnoma zasenčene svetilke, ki oddajajo 

svetlobo v območje III (Legiša, 2003). 

 

Slika 19: Svetlobo, ki jo oddaja svetilka, lahko razdelimo na tri dele; koristna je le tista v območju 

III. 

Vir: http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/bleanje, 29. 7. 2011 

Z naraščanjem potrošništva postaja vedno večji problem tudi  bleščanje 

osvetljenih reklamnih panojev. Ti so pogosto 10 krat bolj osvetljeni, kot bi bilo 
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potrebno. S postavitvijo takšnih panojev je ogrožena tudi varnost voznikov na 

cesti. Bleščanje postaja vedno večji problem tudi s staranjem prebivalstva. Starejši 

ljudje imajo namreč slabše vidno zaznavanje in jih bleščeča svetloba še bolj ovira 

kot ostale. Njihova očesna roženica in leča namreč nista več povsem prozorni, kar 

privede do razpršitve svetlobe v očesu ter nastanka svetlobne koprene, ki moti vid. 

Največ količine svetlobe, ki nam ponoči vdira v stanovanje prihaja prav od 

nezasenčenih svetilk v obliki bleščanja. Da bi to preprečili bi morali preprosto 

zmanjšati nivo osvetljenost ter namestiti zasenčene svetilke, ki ne povzročajo 

bleščanja (Mohar, 2005). 

5.5.6 Ekonomske posledice 

Neustrezne svetilke, ki svetlobo spuščajo v nebo, in pretirana razsvetljava sta 

glavna vzroka svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji ter povzročata velike 

ekonomske posledice. Preobilna razsvetljava se kaže v tem, da Slovenci po 

nepotrebnem  porabimo vsako leto za približno 10 milijonov električne energije. 

Kar pomeni, da v kratkem razponu 10 let izgubimo kar 100 milijonov evrov, ki bi 

jih lahko porabili za kakšen drug namen. Samo Ljubljana izgubi letno več kot 1 

milijon evrov električne energije. Slovenija letno porabi za javno razsvetljavo 

okoli 90 kWh električne energije na prebivalca. Pred nami je glede na ta podatek v 

Evropi le še Belgija, ki letno porabi 107 kWh električne energije na prebivalca, 

vendar še to prekaša mesto Maribor s svojo letno porabo120 kWh električne 

energije na prebivalca. Žalostno pri vsem tem pa je, da večina sredstev, ki se 

porablja za javno razsvetljavo prihaja iz žepov davkoplačevalcev (http://www.te 

mnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 28. 7. 2011). 

5.5.7 Sociološki vpliv 

Janez Pezelj (2001) v svojem članku o antropocentričnem vidiku svetlobnega 

onesnaženja izpostavi, da je ključni problem današnjega časa pomanjkanje 

celovitega pristopa pri iskanju rešitev za perečo okoljevarstveno problematiko. 

Izpostavi zlasti problem potrošništva, nestrokovnosti in slovenske nečimrnosti, 

katere rezultat je, na videz obrobna in nepomembna problematika – svetlobno 

onesnažena Slovenija. Tako lahko tudi to obliko onesnaževanja štejemo kot 
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duhovno-vrednotno krizo, ki opozarja na človekovo sebičnost in ravnodušnost do 

narave. 

Takšen neprimeren odnos državljanov Slovenije se kaže tudi v nekontrolirani 

porabi električne energije za javno razsvetljavo, namesto da bi ta denar namenili 

za pomoč socialno ogroženih državljanov. Na žalost je še vedno prisotno lažno 

prepričanje, da večja razsvetljenost pomeni več varnosti. V resnici pa bleščanje 

svetilk povzroči nemalo število prometnih nesreč. Tudi stopnja kriminala ni nič 

manjša v bolj osvetljenih območjih. Mnenje javnosti je tudi, da več svetlobe 

pomeni višji standard življenja. Tudi to je zmotno, saj na primer Nemčija, ki je 

gospodarsko bolj razvita od Slovenije, porabi manj električne energije za javno 

razsvetljavo kot pa Slovenija (www.temnonebo.org, 28. 7. 2011). 

5.5.8 Pravne posledice 

Že leta 2005 je Slovenija skupaj z mnogimi drugimi razvitimi državami podpisala 

Kyotski sporazum, ki predvideva zmanjšanje emisij CO2 in drugih toplogrednih 

plinov v letih med 2008 in 2012 za 5 %. Na žalost se mnoge države tem 

vrednostim niso niti približale, k čimer je prispevala z večjo porabo električne 

energije tudi javna razsvetljava. Aneks omenjenega sporazuma predvideva še 

dodatno znižanje emisij za 20 % do leta 2020 (http://www.temnonebo.org, 28. 7. 

2011). 

Kot je že bilo povedano je Slovenija septembra 2007 sprejela Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki zagotavlja varovanje okolja in 

živih bitij pred škodljivimi učinki svetlobnega onesnaževanja. V Uredbi je 

napisano tudi, da je potrebno stanje nadzorovati. V rokah ustreznih pristojnih 

organov pa je tudi kaznovanje morebitnih kršiteljev. Pomembno je, da se vsak 

posameznik zaveda posledic nepravilne rabe razsvetljave, med katere spada tudi 

denarna kazen. 

5.5.9 Estetski vidik 

K estetskemu vidiku raznih stavb veliko prispeva značaj svetlobe, ki objekt 

osvetljuje. Pomembna sta tudi barva in smer, ki vplivata na njegovo dojemanje. 
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Način osvetlitve javnih površin je običajno v rokah arhitektov. Prav zato so ti v 

veliki meri odgovorni za uporabo primernih, zasenčenih svetilk ter usmeritev 

snopov svetlobe proti tlom in ne v nebo. Mnogi se žal ne zavedajo negativnih 

posledic, ki jih prinaša neprimerna razsvetljava. Pogosto uporabljajo premočno ali 

napačno montirano razsvetljavo, ki sveti naravnost v nebo. Pri dekorativni 

razsvetljavi kulturno-zgodovinskih spomenikov, fasad, stavb, zidov, dreves, 

reklamnih panojev in dekorativni hišni razsvetljavi je pomembno, da je vir 

svetlobe usmerjen navzdol, pri tem pa ni potrebna močna temveč kakovostna 

razsvetljava (Čelig, 2004). 

Estetski vidik postane še posebej izrazit v času novoletnih praznikov, ko je 

dovoljena dekorativna razsvetljava velikega števila cest in trgov. To kaže na 

veliko neozaveščenost ljudi, ki dajejo večjo prednost lepemu videzu kot pa 

varovanju nočnega neba ter konec koncev tudi našega zdravja (Čelig, 2004). 

5.6 Stanje svetlobnega onesnaženja po svetu, Evropi in v Sloveniji 

5.6.1 Svetlobno onesnaženje po svetu 

V začetku petdesetih let so se kot prve s problemom svetlobnega onesnaženja 

začele podrobneje ukvarjati Združene države Amerike. S hitrim porastom števila 

prebivalcev in večanjem njihove gostote v mestih, ki se nahajajo na jugovzhodu 

ZDA, se je hkrati pričela tudi nenadzorovana poraba električne energije za javno 

razsvetljavo, s tem pa je naraščala emisija umetne svetlobe. Kot prvi so na ta 

pojav opozorili astronomi, saj je umetna svetloba pričela ovirati astronomska 

opazovanja na tamkajšnjih observatorijih. Prvi poskus odprave tega problema 

izvira iz Arizone, kjer so že leta 1957 sprejeli prvo uredbo o nočni razsvetljavi. 

Leta 1976 je Mednarodna astronomska zveza sprejela resolucijo, v kateri opozarja 

na vplive svetlobnega onesnaženja na astronomska opazovanja. V ta namen je 

ustanovila posebno komisijo, ki je pripravila osnove za strokovno obravnavo 

problema. Navodila vsebujejo pregled virov onesnaževanja, metode za njihovo 

zmanjšanje ter potrebne ukrepe. Ta navodila so postala strokovna osnova za 

bodoč razvoj zakonodaje na tem področju (Mikuž, 1998). 
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 Leta 1988 je bila prav tako v ZDA ustanovljena Mednarodna zveza za temno 

nebo, ki združuje številne organizacije civilne družbe iz več kot 60 držav. Namen 

organizacije je predvsem globalno zmanjšanje svetlobnega onesnaženja, ne samo 

zaradi astronomskih opazovanj temveč tudi zaradi okoljevarstvenih, energetskih 

ter zdravstvenih razlogov. Organizacija je uspešna iz več vidikov, še zlasti zato, 

ker so v ZDA ter drugod po svetu številna mesta sprejela posebno zakonodajo, ki 

si prizadeva za zmanjševanje svetlobnega onesnaženja (Mikuž, 1998). 

 

Slika 20: Svetlobno onesnaženje neba po svetu 

Vir: http://www.lightpollution.it/download/mondo_ridotto0p25.gif, 27. 7. 2011 

Slika 20 prikazuje stanje svetlobnega onesnaženja po svetu. Iz slike je razvidno, 

da je to razširjeno na vseh poseljenih kontinentih. Najbolj svetlobno onesnažena 

so gospodarsko razvita območja. Sem spada celotni vzhodni del ZDA, skoraj 

celotna Evropa ter Japonska.  

5.6.2 Svetlobno onesnaženje v Evropi 

Evropa spada med tri največja območja svetlobnega onesnaženja na svetu. Prav 

celotna Evropa je na gosto posuta z izvori umetne svetlobe, razen Balkanski 

polotok, ki še ni dosegel iste stopnje razvitosti. Številni strokovnjaki so zato že 

zgodaj pričeli opozarjajo na dejstvo, da že čez 25 let (sedaj 17) na evropskem 

nebu ne bo več videti zvezd, v primeru če se bo ta trend osvetljevanja neba 

nadaljeval (Pezelj, 2003). 
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V številnih državah so že vzpostavljena društva, ki se ukvarjajo s preprečevanjem 

svetlobnega onesnaženja. Med najuspešnejše štejejo Campaign for Dark Sky v 

Veliki Britaniji, Dark Sky Switzerland v Švici, IAC La Palma na Kanarskih 

otokih, Light Pollution Program v Grčiji, Light Pollution in Italy v Italiji ter Le 

Comite National pour la Protestion du Ciel v Franciji. Cilj vseh teh združenj je 

instalacija nove javne razsvetljave, ki je bolj ekonomična in ne sveti nad 

vodoravnico (Pezelj, 2003). 

Kot primer uspešnega ukrepa naj omenimo obnovo javne razsvetljave v 

Strasbourgu leta 1993. Poskrbeli so namreč za senčnike in sprejeli odlok, da po 

23. uri ugasnejo reflektorje, ki osvetljujejo javne zgradbe. Na tak način so 

svetlobno onesnaženje zmanjšali za dve tretjini, prihranek energije pa je bil 30 

odstoten (Pezelj, 2003). 

 

Slika 21: Svetlobno onesnaženje po Evropi leta 1998 in napoved za leto 2025 

Vir: http://www.lightpollution.org.uk/images/europeGrowth.jpg, 27. 7. 2011 

Na Sliki 21 je razvidno, da je bila že leta 1998 stopnja svetlobne onesnaženosti po 

Evropi zelo velika. Največja onesnaženost, označena z rdečo in oranžno barvo, je 

bila v večjih mestih razvitih držav Srednje, Zahodne in Severne Evrope. Zelo 

velika stopnja onesnaženosti je tako prisotna v Belgiji, Nizozemski, Angliji, 

Franciji, Nemčiji in Italiji. Območja onesnaženosti sicer obsegajo prav vso 

Evropo, z izjemo Balkanskega polotoka. Skozi leta pa se je stanje vztrajno 
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slabšalo. Zgornja slika prikazuje tudi napoved italijanskega strokovnjaka s 

področja svetlobnega onesnaženja, dr. Pierantoni-ja Cinzano-ta. Ta del slike 

prikazuje še bolj alarmantno stanje že čez slabih 14 let, če se ne bomo uspešno 

zoperstavili temu problemu. 

5.6.3 Svetlobno onesnaženje v Sloveniji 

Svetlobno onesnaženje je na žalost prisotno tudi v Sloveniji. Na ta problem so tudi 

v Sloveniji kot prvi opozorili astronomi, ki pravijo, da je naše nebo še pravi 

dragulj v primerjavi z zahodnoevropskim in da bi ga bilo potrebno bolj ceniti. 

Astronoma dr. Tomaž Zwitter in Herman Mikuž ter mnogi drugi strokovnjaki zato 

zavestno opozarjajo na številne slabe navade ljudi. V Sloveniji se namreč 

uporablja vse preveč laserskih snopov reklamnih žarkov ter razkošna in močna 

razsvetljava kulturnozgodovinskih ter poslovnih objektov, ki so večinoma 

osvetljena od spodaj navzgor. Prav zaradi tega močno prispevajo k svetlobnem 

onesnaženju (Pezelj, 2003). 

 

Slika 22: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v posameznih občinah v Sloveniji 

Vir: http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 28. 7. 2011 

V Sloveniji vsako leto za javno razsvetljavo porabimo veliko količino električne 

energije (približno 90 kWh/preb.) kar zagotovo poglablja problem svetlobnega 

onesnaževanja. Slika 22 prikazuje, da od 33 občin kar 31 teh presega vrednost, ki 
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predstavlja povprečno porabo električne energije na prebivalca v Nemčiji (40 

kWh/preb.). Slovenija tako porablja za javno razsvetljavo približno 200 % več 

električne energije kot pa Nemčija. Ob tem naj dodamo še to, da je glede 

svetlobnega onesnaženja oz. električne porabe energije na prebivalca pred nami le 

še Belgija (107 kWh/preb.), ki je sicer najbolj svetlobno onesnažena evropska 

država (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 

28. 7. 2011). 

Med glavne onesnaževalce nočnega neba spadajo torej cestna razsvetljava, 

dekorativna razsvetljava cerkva in drugih kulturnozgodovinskih objektov, 

razsvetljava poslovnih objektov ter številni osvetljeni reklamni panoji. Glavni 

vzrok za svetlobno onesnaženje v Sloveniji sta uporaba neustreznih 

(nezasenčenih) svetilk in preobilna raba svetilk nasploh. S tem v Sloveniji vsako 

leto porabimo okoli 10 milijonov evrov električne energije, ki bi ji lahko porabili 

za kakšne druge namene. 

V boju proti svetlobnem onesnaženju so leta 2007 v Sloveniji sprejeli tudi uredbo, 

ki med drugim zapoveduje menjavo neustreznih svetil. To so številne občine že 

pričele upoštevati, vendar še zmeraj ostaja problem prenasičenosti. Torej 

prevelikega števila svetilk in uporaba teh tam, kjer to ni potrebno. 

K svetlobnem onesnaževanju v Sloveniji zagotovo največ prispevajo večja  

urbana območja, kot so Maribor, Celjska kotlina in Ljubljanska kotlina, posebno 

vlogo pa imajo tudi obalna območja (Mikuž, 2003). Zanimivo je še, da del umetne 

svetlobe pridobimo tudi od naših sosednjih držav, npr. od Hrvaške in Italije. 

Svetlobno kupolo Zagreba je na primer možno videti tudi s Pohorja.  

5.7 Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja 

Prav vsak posameznik lahko pripomore k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja 

če pri nameščanju zunanje razsvetljave na svojem domu sledi nekaterih 

preprostim smernicam. Ljudje se namreč pogosto premalo zavedamo posledic 

neustrezne razsvetljave. Ob primerni vključitvi pristojnih organov bi se stanje 

lahko izboljšalo še hitreje. 
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Glavni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja so naslednji 

(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje, 20. 7. 2011): 

• zunanje svetilke naj bodo montirane le kjer je to potrebno, prižgane takrat, 

ko je to potrebno in z ustrezno jakostjo; pretiravanje z razsvetljavo ima 

namreč negativne posledice za človeka in okolje, 

• uporaba kakovostne ulične razsvetljave; takšne, ki je zasenčena, svetloba, 

ki jo oddajajo svetlobni viri pa naj ne sega nad vodoravnico (cut-off 

svetilke), 

• po 23. uri naj bo javna razsvetljava ugasnjena; ugasnejo se naj tudi vsi 

osvetljeni reklamni in oglaševalni panoji; osvetljeni naj bodo le 

najpomembnejši kulturno-zgodovinski objekti; pri tem se naj uporabljajo 

rešetke za usmerjanje svetlobe; objekti naj bodo osvetljeni od zgoraj 

navzdol, 

• svetlobni snop dekorativne razsvetljave okoli stanovanjskih hiš naj bo 

usmerjen proti tlom in majhne intenzitete; v nočnih urah naj bo takšna 

razsvetljava ugasnjena, 

• uporaba senzorjev pri varnostni razsvetljavi, 

• upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja s 

strani podjetij in posameznikov.  

Poleg vseh naštetih ukrepov zagotovo obstaja še mnogo drugih. Največji vpliv na 

javnost, da naj te ukrepe prične uveljavljati, imajo zagotovo razne okoljevarstvene 

organizacije, društva (npr. astronomska, biološka) ter druge nevladne 

organizacije. Rezultat njihovega sodelovanja so številne akcije, ki pripomorejo k 

zmanjševanju onesnaževanja okolja. 

5.7.1 Društvo Temno nebo Slovenije 

Društvo Temno nebo Slovenije je bilo uradno ustanovljeno 22. septembra 2008. 

Pred tem je že več let delovalo kot civilna pobuda državljanov, ki so bili 

zaskrbljeni zaradi naraščajočega svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji. Na 

njihovo pobudo je vlada RS dne 30. avgusta 2007 sprejela Uredbo o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja s čimer se uvaja nadzor in nekatere 
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omejitve na področju zunanje razsvetljave. Člani društva skrbijo za stalen 

monitoring svetlobnega onesnaževanja, od leta 2005 pa tudi redno snemajo nebo 

na stalnih lokacijah ter spremljajo spremembe (http://www.temnonebo.org/o-

drutvu, 20. 7. 2011).  

 

Slika 23: Logotip društva Temno nebo Slovenije 

Vir: http://www.temnonebo.org, 20. 7. 2011 

Njihov glavni cilj je opozoriti na posledice uporabe nezasenčenih ali slabo 

zasenčenih svetlobnih teles, ki nekontrolirano svetijo v nebo. Trdijo, da so s tem 

resno ogrožena astronomska opazovanja, prisotne pa so tudi druge negativne 

posledice za okolje, živali in zdravje ljudi (http://www.temnonebo.org/o-drutvu, 

20. 7. 2011). Društvo med drugim predlaga naj ne osvetljujmo izven naselij, ne 

svetimo nad vodoravnico, uporabljajmo natrijeve svetilke, ki oddajajo malo 

modre in UV svetlobe, ter izklapljajmo luči na neprometnih območjih v času, ko 

večina ljudi spi. 

Društvo Temno nebo Slovenije, ki organizira številne mednarodne dogodke, je 

tudi članica dveh mednarodnih strokovnih združenj, in sicer Evropskega urada za 

okolje (European Environmental Bureau) in Svetovalne skupine za temno nebo 

(IUCN Dark Skies Advisory Group) (http://www.temnonebo.org /o-drutvu/ 

aktivnosti/ mednarodno-sodelovanje, 20. 7. 2011). 

5.7.2 Evropski projekt Life + 

Društvo temno nebo Slovenije je tudi eden izmed parterjev novega projekta za 

varovanje nočnega življenja živali. Evropski projekt, ki se imenuje Life + 

»Življenje ponoči – Projekt za zmanjšanje negativnih vplivov osvetljevanja 
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objektov kulturne dediščine in izboljšanje naravovarstvenega statusa nočnih 

živali«, se je začel septembra 2011 in bo predvidoma trajal vse do februarja 2014. 

Cilj projekta je bistveno izboljšati status nočnih živali, kot so netopirji in nočni 

metulji, z zmanjšanjem količine javne razsvetljave, zlasti razsvetljavo objektov 

kulturne dediščine (http://www.lifeatnight.si/, 29. 7. 2011). 
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6 SVETLOBNA ONESNAŽENOST NA ŠIRŠEM 
OBMOČJU SLOVENSKIH KONJIC 

6.1 Predstavitev izbranega območja 
 

 

Slika 24: Izbrano območje Slovenskih Konjic in širše okolice 

Vir: DTK 1:50.000 

Glede na novo regionalizacijo Slovenije spada celotno izbrano območje 

Slovenskih Konjic in njene širše okolice pod Dravinjske gorice. Na severu 

območje omejuje Pohorje, na jugozahodu Konjiška gora ter na vzhodu cesta 

Poljčane – Slovenska Bistrica.  

Dravinjske gorice so rahlo valovito gričevje, ki je svoje ime dobilo po reki 

Dravinji. Površje, ki zajema 281 km2,  je izjemno gozdnato (okoli 50 %) kar je 

povzročilo nemalo problemov pri opravljanju meritev in fotografij. Na območju 

prevladujejo predvsem nižje nadmorske višine, med 200 in 300 m, ter majhen 

naklon, okoli 7°.Večina naselij in obdelovalnih površin se nahaja na vršnih delih 

gričev in slemen, ki so precej uravnani (Orožen Adamič, Perko, 2001). 

Izbrano območje spada med kar pet občin, in sicer v občino Slovenske Konjice na 

jugozahodu, občino Zreče na severozahodu, občino Oplotnica na severu, občino 

Poljčane na skrajnem jugovzhodu, ter preostali del na severovzhodu v občino 

Slovenska Bistrica. Dve izmed teh spadata v Savinjsko statistično regijo (Zreče, 
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Slovenske Konjice), preostale tri pa v Podravsko statistično regijo. V podrobnejšo 

obravnavo glede porabe sredstev smo vključili le največjo izmed teh občin, ki še 

ni bila predelana v diplomskih delih in zavzema največji del obravnavanega 

območja, to je občino Slovenske Konjice.   

V tej diplomski seminarski nalogi smo se torej osredotočili na obravnavo občine 

Slovenske Konjice. Občina obsega površino 98 km2 in je štela na začetku leta 

2011, po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije, 14.414 prebivalcev 

(www.stat.si). Občina Slovenske Konjice je bila ustanovljena leta 1994 in obsega 

naselje Slovenske Konjice z okoliškimi manjšimi naselji. 

Slovenske Konjice so eno izmed najstarejših naselij na slovenskem, ki so pričela 

nastajati sredi 12. stoletja. Tako kot mnoga izmed teh, so tudi Konjice nastale pod 

gradom. Nastale so v dolini Dravinje, ki jo z ene strani omejujejo strma pobočja 

Konjiške gore, leži pa na naplavni ravnici ob Dravinji, ledenodobni terasi in na 

vršaju pod Konjiško goro. Naselje je pridobilo status mesta šele pred petdesetimi 

leti in se je skozi leta vztrajno širilo in v zadnjih desetletjih postalo pomembno 

upravno, industrijsko, obrtno, poslovno in oskrbno središče zahodnega dela 

Dravinjske doline. V zadnjem času se mesto širi proti vzhodu in jugovzhodu, kjer 

postavljajo tudi nova poslopja podjetij (Kladnik, 2003). 

V Slovenskih Konjicah se že nahaja kar nekaj velikih podjetij, ki so locirana na 

jugovzhodu mesta, ki so v glavnem locirana v industrijski coni na jugovzhodnem 

delu mesta. Nekatera izmed teh so Konus Konex, Kovinox, Koplast, Elektro 

Unimont, Ribič pvc okna in vrata, Kongrad, Konitex, Ecotip, Isokon, SG 

Automotive, Schefenacker in drugi. Veliko število teh obratov je v nočnem času 

tudi osvetljenih. Problematični so zlasti tisti, ki imajo izdatno osvetljene velike 

parkirne prostore z delno ali celo nezasenčenimi svetilkami. Na severozahodnem 

delu, ob Liptovski ulici, se nahaja trgovska cona, kjer so locirani večji 

nakupovalni centri, trgovine ter bencinske črpalke. Nekatere trgovine sicer že 

ugašujejo razsvetljavo parkirišč, ki v nočnem času ni koristna. Med te spadajo 

Lidl, Euro Spin, Tuš in drugi.  Slabo prakso pa ima velik nakupovalni kompleks 

Spar, skupaj z drugimi manjšimi trgovinami, ki svoje parkirišče razsvetljuje z 

neprimernimi reflektorji. 
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Druge občine na širšem območju Slovenskih Konjic so še občina Oplotnica, ki 

šteje 3.965 prebivalcev na površini 33 km2, občina Poljčane, ki šteje 4.567 

prebivalcev na površini 38 km2, občina Zreče, ki šteje 6.447 prebivalcev na 

površini 67 km2, ter del občine Slovenska Bistrica, ki šteje 24.919 prebivalcev na 

površini 260 km2. Vsi podatki so vzeti iz Statističnega urada RS, za leto 2011. 

Oplotnica je gručasto središčno naselje mestnega videza, ki šteje 1.352 

prebivalcev. Naselje leži na vznožju južnega dela Pohorja, na njegovem stiku s 

podpohorskim delom Dravinjskih goric, na obeh straneh potoka Oplotniščice. V 

okolici naselja so razvite različne kmetijske panoge, kot npr. vinogradništvo, 

poljedelstvo, sadjarstvo ter gozdarstvo (Orožen Adamič, Perko, 1996). Novejši 

del naselja se razvija ob cestah proti Čadramu, Slovenski Bistrici in Slovenskih 

Konjicam. V naselju večjih podjetij ni, saj je to naselje usmerjeno v kmetijske 

panoge. 

Poljčane, naselje s 1.153 prebivalci, se nahaja na jugu osrednjega dela 

Dravinjskih goric, v izteku doline potoka Brežnice, na križišču treh cest, ki so 

speljane po dolini reke Dravinje v smeri vzhod-zahod in po dolinah potokov Bele 

in Brežnice. Kraj je nastal leta 1957 z združitvijo Moharske vasi in Pekla, 

dandanes pa je v naselju kar nekaj uspešnih podjetij. Med te spada tudi lesno 

podjetje Lip Poljčane. V naselju se nahaja še železniška postaja, ki je osvetljena 

tudi ponoči, in nekaj večjih trgovin (Orožen Adamič, Perko, 1996). 

Zreče, največjo naselje Zreške občine, se nahaja na nadmorski višini 396 m, v 

naselju pa je bilo v začetku leta 2011 okoli 2.935 prebivalcev (ww.stat.si). To 

razloženo naselje leži na zahodnem obrobju terciarnih Dravinjskih goric in ga 

sestavljata starejši in novejši del, ki se širi na zreško Dobravo (Orožen Adamič, 

Perko, 1996). V zadnjem času postaja kraj s svojim zdraviliščem, Terme Zreče, in 

okolico vedno bolj turistično zanimivejši. Tudi zaradi ugodne lege v bližini 

Pohorja. Naselje ima izoblikovano tudi industrijsko cono, kjer se nahajajo večji 

proizvodni obrati. Med te sodijo tudi podjetja Unior Zreče in GKN Driveline 

Zreče, Ecopac predelava bioplastike, Swatycomet, in številna druga. 
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6.2 Viri svetlobnega onesnaženja na širšem območju Slovenskih 
Konjic 

Svetlobno onesnaženje je tako kot drugod po Sloveniji prisotno tudi na širšem 

območju Slovenskih Konjic. Največji svetlobni onesnaževalec tega območja je 

razsvetljava prometnic, razsvetljava kulturnih in zgodovinskih objektov, 

razsvetljava središč večjih naselij ter razsvetljava poslovno-industrijskih in 

trgovskih objektov. V manjšem delu prispevajo k svetlobnem onesnaženju tudi 

razsvetljene oglasne table, ki pa so na območju večinoma pravilno osvetljene ali 

temne s svetlimi napisi. Na terenu smo bili priča primerom dobre in slabe prakse.  

S sprejetjem Uredbe o omejevanju svetlobnega onesnaževanja leta 2007 so bile 

občine pozvane, naj se pričnejo ubadati s problematiko svetlobnega 

onesnaževanja. Zaradi velikega finančnega zalogaja, ki predstavlja menjava 

svetilk, se sanacije izvajajo postopoma. V marsikaterem kraju na območju lahko 

torej še vedno zasledimo neprimerno javno razsvetljavo, ki je bodisi zastarela ali 

neprimerna in prispeva velik delež umetne svetlobe k svetlobnemu 

onesnaževanju. Seveda obstajajo tudi primeri pravilne in strokovno nameščene 

razsvetljave, vendar so ti na žalost dokaj redki.  

Občina Slovenske Konjice sodi med redke občine, ki so pohitele z menjavo 

obstoječih potratnih in ekološko neprimernih uličnih svetilk. Čeprav je rok za 

menjavo obstoječe ulične razsvetljave šele leta 2016, so do marca tega leta (2011) 

v občini zamenjali od skupno 1650 uličnih svetilk že 256. Občina je za to 

namenila skupno 116 tisoč evrov (http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/ 

default.asp?kaj=3&id=2011031005627577). Že leta 2009 je bil pripravljen 

akcijski načrt zamenjave javne razsvetljave za celotno občino. Pri izbiri tipa 

svetilke se je občina odločila za domačega proizvajalca zunanje razsvetljave, t.j. 

Grah Automotive, d. o. o., ki je razvil svetilke na osnovi LED tehnologije. 

Uporaba teh svetilk pa je sporna, saj svetijo v hladnem barvnem spektru ter 

ovirajo življenje nočnih živali. V celoti je bila zamenjana razsvetljava na 

Liptovski cesti, ki pa sedaj še bolj ovira voznike zaradi prevelike stopnje 

osvetljenosti (http://www.slovenskekonjice.si/eu/index.php?option=com_content 

&task=view&id=753&Itemid=34, 6. 8. 2011).  
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Fotografija 4:Nočni pogled s Konjiške gore na jugozahodni del območja, Slovenske Konjice  

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 4 prikazuje jugozahodni del obravnavanega območja, ki je najbolj 

svetlobno onesnažen predel, kvečjemu zaradi številnih neprimernih svetilk v 

mestu Slovenske Konjice. Prav v samem območju mesta so lepo vidni glavni viri 

svetlobnega onesnaženja. Najbolj izstopa nakupovalna cona ob Liptovski cesti, ki 

je vidna v spodnjem levem kotu fotografije. Parkirišče je namreč osvetljeno celo 

noč, z neprimernimi reflektorji, ki svetijo tudi v nebo. Posledica uporabe 

nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk, ki se nahajajo v smeri Slovenske 

Bistrice, je lepo vidna na sliki v obliki šibkega sija neba nad severnim delom 

izbranega območja (vrh slike). Razviden je še učinek sporne razsvetljave 

Liptovske ceste, saj je prisotna močna svetloba bele barve, ki poteka v 

severovzhodni smeri od omenjenega nakupovalnega središča.  
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Fotografija 5: Pogled s Konjiške vasi na industrijsko cono Slovenskih Konjic. 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Na Fotografiji 5 je prikazan nočni pogled na industrijsko cono Slovenskih Konjic. 

Vendar se je največji svetlobni sij izoblikoval nad samim mestnim središčem, ki 

je na levi strani fotografije. Tam je namreč še zmeraj prisotno veliko število delno 

zasenčenih in nezasenčenih svetilk (»bučk«). V istem koncu je lepo razvidna tudi 

premočno osvetljena cerkev Svetega Jurija.  

 

Fotografija 6: Pogled s Konjiške gore proti Zrečam 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 6 prikazuje sij neba, ki se širi iz smeri Zreč. Vzrok za ta sij, ki je viden 

na levi strani fotografije, so številna podjetja, ki pretirano osvetljujejo svoje 

parkirne prostore, nepravilna cestna razsvetljava ter razsvetljava drugih objektov. 

Velik delež k svetlobnem onesnaževanju Zreč prispevajo tudi Terme Zreče, ki 

imajo celoten kompleks osvetljen prav vso noč. Njihovi parkirni prostori pa so 

osvetljeni z nezasenčenimi svetilkami v obliki »bučk«.  
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6.2.1 Cestna razsvetljava na širšem območju Slovenskih Konjic 

Na širšem območju Slovenskih Konjic k svetlobnem onesnaženju največ prispeva 

prav neprimerna cestna in ulična razsvetljava. V nekaterih večjih naseljih sicer že 

nameščajo popolnoma zasenčene svetilke, ki pa večinoma niso pravilno 

montirane, svetijo s premočno intenzivnostjo ali pa je njihovo število preveliko. V 

manjših naseljih in vaseh še vedno prevladujejo nezasenčene in delno zasenčene 

svetilke, ki jih ponekod v nočnem času ugašujejo. Na podeželju je najbolj pogost 

tip »hlevska svetilka«.  

Kot sem omenila, so v občini Slovenske Konjice z zamenjavo obstoječih uličnih 

svetilk začeli leta 2010. Ker je v Slovenskih Konjicah prisotno podjetje Grah 

Automotive, v mestu prevladuje njihov tip popolnoma zasenčenih svetilk, ki 

deluje na LED tehnologiji. To je razlog za preplah, saj so LED svetilke 

popolnoma neprimerne za javno razsvetljavo, čeprav so popolnoma zasenčene. 

Problem javne razsvetljave je pogosto tudi pregosta montaža svetilk ter prevelika 

moč svetilnosti. Ta trend se pojavlja tudi v manjših naseljih območja.  

 

Fotografija 7: Popolnoma zasenčene svetilke na krožnem križišču v naselju Loče 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 
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Fotografija 7 prikazuje osvetlitev krožnega križišča v manjšem naselju Loče, ki se 

nahaja vzhodno od Slovenskih Konjic. Križišče je sicer razsvetljeno s popolnoma 

zasenčenimi svetilkami, ki pa so postavljene prepogosto in so zato moteče tudi za 

voznike in pešce. Edina dobra plat je, da so postavljene pod pravim kotom in 

oddajajo svetlobo v rumenem delu spektra.  

 

Fotografija 8: Delno zasenčene in popolnoma zasenčene svetilke postavljene ob Partizanski cesti 

v Oplotnici 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Tudi v Oplotnici so že pričeli z namestitvijo ekološko prijaznejših svetilk. 

Fotografija 8 prikazuje eno izmed glavnih cest, ki jo osvetljujejo popolnoma 

zasenčene svetilke, ki svetlobo oddajajo v rumenem delu spektra. Te svetilke ne 

sevajo svetlobe v nebo in zato ne večajo svetlobnega onesnaženja. Žal pa je njihov 

pozitiven vpliv izničen, saj so na nasprotni strani ceste postavljene živosrebrne 

delno zasenčene svetilke, ki oddajajo motečo svetlobo in povzročajo bleščanje. Na 

levi strani ceste izstopa še delno zasenčena živosrebrna svetilka, ki lepo osvetljuje 

grmovje. Tukaj se kaže neracionalnost nameščanja javne razsvetljave. 
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Fotografija 9: Delno zasenčene živosrebrne svetilke v naselju Zbelovo 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Številna manjša naselja na izbranem območju imajo manj kakovostno javno 

razsvetljavo ali pa te sploh nimajo. To velja tudi za naselje Zbelovo, kjer je glavna 

cesta, ki poteka v smeri proti Poljčanam, osvetljena z delno zasenčenimi 

svetilkami (Fotografija 9). Dodatna slabost te razsvetljave je njena gosta 

namestitev ter hladna barva svetlobe, ki jo oddajajo svetilke. Primernejša barva 

svetlobe  bi bila v rumenem spektru. V ozadju, na desni strani ceste je moč videti 

tudi pretirano osvetljeno stavbo vrtca.   

 

 

 

Fotografija 10: Delno zasenčene svetilke ob glavni cesti v naselju Tepanje in cestninska postaja 

Tepanje 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 
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Fotografija 10 prikazuje osvetlitev ceste, ki poteka skozi naselje Tepanje, z delno 

zasenčenimi svetilkami, ki bleščijo in so za voznike moteče. Ker naselje leži v 

ravninskem delu, svetloba ki se širi nad vodoravnico onesnažuje obširno območje. 

K večjemu onesnaženju prispeva še cestninska postaja Tepanje ter razsvetljava 

uvoza in izvoza na avtocesto, v neposredni bližini naselja. Postaja in njena okolica 

je razsvetljena z delno zasenčenimi svetili, od katerih se svetloba neovirano širi 

tudi na kilometre daleč. 

 

Fotografija 11: Nezasenčene svetilke ob Škalski cesti v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 11 prikazuje neprimerno razsvetljavo ene izmed ulic v Slovenskih 

Konjicah. Ob Škalski cesti so postavljene nezasenčene svetilke v obliki »bučk« za 

katere je značilno, da več kot polovico svetlobnega toka oddajajo v nebo. V 

konkretnem primeru delno uhajanje svetlobe v nebo preprečujejo drevesa, vendar 

svetilke še vedno motijo voznike in pešce, saj povzročajo bleščanje. Moteče so 

tudi za nočne živali, ki okoli njih krožijo toliko časa, dokler na koncu ne poginejo. 
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Fotografija 12: Popolnoma zasenčene svetilke ob  Bistriški cesti v Poljčanah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 12 prikazuje primer dobre prakse javne razsvetljave cest, na primeru 

Bistriške ceste v Poljčanah. Vidimo, da cesto razsvetljujejo popolnoma zasenčene 

svetilke, ki svetlobo sevajo v rumenem delu spektra. To je ugodno tudi za žuželke, 

saj ta barva ne zaznavajo. V naselju Poljčane so z namestitvijo te ekološke 

razsvetljave pričeli šele leta 2011. Veliko stranskih ulic je torej še vedno 

razsvetljenih z delno zasenčenimi in nezasenčenimi svetilkami. 

6.2.2 Razsvetljava Slovenskih Konjic 

Razsvetljava Slovenskih Konjic je v večji meri neprimerna, saj so najpogosteje 

uporabljene nezasenčene, delno zasenčene in popolnoma zasenčene LED svetilke, 

ki veliko prispevajo k svetlobnem onesnaževanju. Še zlasti neprimerno razsvetljen 

del mesta je mestni trg, ki je razsvetljen samo z nezasenčenimi svetilkami v obliki 

»bučk«.  V večini manjših ulic je nameščena še javna in dekorativna razsvetljava 

v obliki delno zasenčenih svetilk. Redke izjeme so ulice, kjer so nameščene 

popolnoma zasenčene svetilke. Tudi pri teh pa se pojavi problem, saj jih večina 

temelji na LED tehnologiji.  
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Fotografija 13: Popolnoma zasenčene LED svetilke ob Liptovski ulici v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 13 prikazuje razsvetljavo Liptovske ulice, ki je glavna prometnica v 

mestu. Razvidno je, da na novo postavljene popolnoma zasenčene svetilke niso 

primerne. Prvič, temeljijo na LED tehnologiji, ki je med zagovorniki temnega 

neba znana po tem, da ni primerna za javno razsvetljavo. Drugič, svetijo v bolj 

hladnem delu spektra in zato privlačijo tudi žuželke, vplivajo pa tudi na občutje 

človeka. In še tretjič, njihova svetilna moč je nekajkrat previsoka in zato je poraba 

energije večja kot bi lahko bila. V ozadju se vidi še Grad Konjice, ki je prav tako 

neprimerno osvetljen, od spodaj navzgor, vendar na srečo le z dvema 

reflektorjema.  
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Fotografija 14: Nezasenčene svetilke v Usnjarski ulici v Slovenskih Konjicah ter preveč osvetljen 

zdravstveni dom 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 14 prikazuje Usnjarsko ulico v središču Slovenskih Konjic, ki je 

osvetljena z nezasenčenimi svetilkami v obliki »bučk«. Te svetilke spuščajo 

veliko svetlobe direktno v nebo ter porabljajo veliko električne energije. Na koncu 

ulice se nahaja tudi stanovanjsko območje, kjer svetloba ponoči tudi vdira v 

stanovanja. Na desni strani slike je moč videti tudi premočno osvetljen 

zdravstveni dom. Del, ki je viden na sliki, osvetljuje le eden reflektor velike 

intenzitete, ki svetlobo seva v beli barvi. Razsvetljava je torej popolnoma 

neprimerna. 
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Fotografija 15: Delno zasenčene svetilke na Starem trgu v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 15 prikazuje Stari trg v Slovenskih Konjicah, kjer se nahaja večina 

uradovalnih stavb. Stari trg je jedro starega naselja in je znan po svoji dekorativni 

zasnovi. Stari trg je v celoti osvetljen z delno zasenčenimi svetilkami, ki imajo, 

poleg razsvetljevanja tudi dekorativno funkcijo. Stanje na trgu kaže, da so se 

občani začeli zavedati problema prekomernega osvetljevanja, saj gorijo le svetilke 

na desni strani potoka, svetilke na levi pa so ugasnjene.  
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Fotografija 16: Nezasenčene svetilke na Mestnem trgu Slovenskih Konjic  

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 16 prikazuje Mestni trg v Slovenskih Konjicah, ki je v celoti osvetljen 

z nezasenčenimi svetilkami oblike »bučk«. To je najmanj primerna vrsta svetilk, 

ki je žal prevladujoč vir svetlobe v tem delu mesta. Za večje svetlobno 

onesnaževanje poskrbi še njihova nestrokovna namestitev, saj so nameščene 

pregosto, svetijo s preveliko močjo ter so nameščene v skupkih po tri svetilke na 

enem stebru. Zaradi tega se porabi na tisoče evrov za nekakovostno porabljeno 

energijo. 
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Fotografija 17: Preveč osvetljena  cerkev svetega Jurija v      

Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 17 prikazuje preveč osvetljeno cerkev svetega Jurija, ki se nahaja v 

starem jedru Slovenskih Konjic. Cerkev osvetljujejo štirje reflektorji, ki obratujejo 

s preveliko močjo. Dva reflektorja pred cerkvijo in eden za njo delujejo vso noč. 

Četrti reflektor, ki osvetljuje zadnji del cerkve pa se prižiga na vsake tri minute. S 

tem so vsaj nekoliko zmanjšali stopnjo osvetljenosti objekta. Kljub temu je to 

početje vprašljivo, saj se z nenehnim vklapljanjem in izklapljanjem reflektorja 

porabi tudi velika količina električne energije, zmanjša pa se tudi življenjska doba 

žarnic. Reflektorji nimajo nameščenih zaščitnih rešetk ter svetijo od spodaj 

navzgor. Zaradi tega del svetlobe sevajo naravnost v nebo ali pod majhnimi koti v 

okolico ter tako svetlobno onesnažujejo okolje.  
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Fotografija 18: Nezasenčene svetilke pred gimnazijo v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Na Fotografiji 18 je prikazana z nezasenčenimi svetilkami razsvetljena ploščad 

gimnazije Slovenske Konjice. To vrsto razsvetljave bi lahko definirali kot 

dekorativno, saj ne igra pomembnejše vloge. Ploščad je razsvetljena z osmimi 

svetilkami, ki so nameščene na metrskih stebričkih in sevajo svetlobo v modrem 

barvnem spektru. Takšna svetloba privlači žuželke, kar je bilo moč opaziti tudi na 

terenu. Nizko nameščene svetilke, ki povzročajo bleščanje, so moteče tudi za 

pešca in voznike. 
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6.2.3 Razsvetljava kulturnozgodovinskih objektov na širšem območju 
Slovenskih Konjic 

K svetlobnem onesnaženju na širšem območju Slovenskih Konjic veliko prispeva 

tudi razsvetljava kulturnozgodovinskih objektov. Največ k onesnaževanju 

prispevajo cerkve, saj jih je na območju veliko število. Skoraj vsako naselje, tudi 

manjše, ima vsaj eno cerkev, Slovenske Konjice pa celo dve. Cerkve so vso noč 

osvetljene z reflektorji, kar poveča tudi porabo električne energije. 

 

Fotografija 19: Nočna razsvetljava cerkve svete Ane v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 19 prikazuje razsvetljavo cerkve svete Ane, ki se nahaja na robu 

Slovenskih Konjic, pod Konjiško goro. Cerkev je s sprednje strani osvetljena z 

dvema reflektorjema, ki velik del svetlobe sevata v nebo. Sij svetlobe je viden na 

levem reflektorju, ki deluje celo noč in seva svetlobo rumenkaste barve. Desni 

reflektor deluje v nekaj minutnih intervalih in sveti z bolj belkasto svetlobo. Ta 

reflektor obkrožajo tudi številne žuželke. Na fotografiji je prikazana razsvetljava 

cerkve ko je prižgan le levi reflektor in ko sta prižgana oba. Razvidno je, da je 

svetlobno onesnaževanje bolj izrazito, če sta prižgana oba reflektorja (desna 

slika). Dodatno pa je negativno dejstvo, da desni reflektor sveti s preveliko močjo 

ter v prehladni barvi. S tem vpliva tudi na zmanjšanje biotske raznovrstnosti.  
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Fotografija 20: Z reflektorji osvetljen Grad Konjice, ki se nahaja na Konjiški gori 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Na Konjiški gori, ki se dviga jugozahodno od Slovenskih Konjic, se nahaja 

razvalina Gradu Konjice, ki ga prikazuje Fotografija 20. V nočnem času je 

razsvetljen le ohranjen stolp, ki je osvetljen le z dvema reflektorjema. Ta žal 

nimata nameščene zaščitne rešetke in zato velik del svetlobe sevata tudi v nebo.  
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Fotografija 21: Od spodaj navzgor osvetljena cerkev svetega Petra v naselju Žiče 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Cerkve so ene izmed najpogostejših objektov v Sloveniji, ki so preveč osvetljene 

brez kakršnekoli potrebe. Tudi cerkev v Žičah, ki jo prikazuje Fotografija 21, ni 

izjema. To majhno cerkev osvetljujejo kar štirje močni reflektorji, ki so usmerjeni 

precej proti nebu in svetijo tudi mimo cerkve. Reflektorji svetijo v rumenem 

barvnem spektru ter nimajo nameščenih zaščitnih rešetk. Trije od teh so prižgani 

vso noč, četrti pa sveti v intervalih nekaj minut. Cerkev Sv. Petra se nahaja v 

samem središču naselja, kjer se nahajajo tudi številne stanovanjske hiše. Svetloba, 

ki prihaja skozi njihova okna je zato v nočnem času precej moteča tudi za 

prebivalce.
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6.2.4 Razsvetljava oglasnih tabel na širšem območju Slovenskih 
Konjic 

Oglasne table vseh vrst se na širšem območju Slovenskih Konjic pojavljajo 

večinoma v obliki napisov nad ali ob trgovskih kompleksih. Posamezni t. i. 

»jumbo« plakati na območju niso razsvetljeni, kar je za svetlobno onesnaženo 

območje pohvalno. Namen oglasnih tabel je pritegniti pozornost kupcev. To 

poskušajo storiti s čim bolj vpadljivimi napisi, ki so pogosto tudi ponoči 

osvetljeni. Trgovci se ne zavedajo, da s tem prispevajo tudi k svetlobnem 

onesnaževanju. Sploh pa je oglaševanje v nočnem času, ko večina ljudi že spi 

popolnoma nesmiselno.  

 

Fotografija 22: Osvetljena oglasna tabla nad Mercator centrom tehnike, gradnje in pohištva v 

industrijski coni Slovenskih Konjic 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 22 prikazuje osvetljeno oglasno tablo nad Mercator centrom tehnike, 

gradnje in pohištva, ki se nahaja na obrobju Slovenskih Konjic, v industrijski 

coni. Ta oglasna tabla je prižgana vso noč in je neprimerna, saj oddaja precej 

svetlobe. Pohvalno je le, da veliko parkirišče pred centrom ponoči ni razsvetljeno. 

Razsvetljava ulice pa ni primerna, saj so uporabljene starejše delno zasenčene 

svetilke. Tudi samo pročelje trgovine ni primerno osvetljeno. Uporabljene so 

svetilke, ki svetlobo sevajo navpično navzgor in navzdol. Sicer so pomaknjene 

pod nadstrešnico, kar onemogoča nadaljnjo širjenje umetne svetlobe v nebo. 
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Fotografija 23: Osvetljena oglasna tabla podjetja Slatenšek, v podeželskem naselju Žiče 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Da se oglaševalska žilica širi tudi na podeželje dokazuje tudi zgornja osvetljena 

oglasna tabla podjetja Slatenšek, ki stoji ob podeželski cesti v Žičah. Oglasna 

tabla ni primerna, saj oddaja svetlobo v hladnem delu spektra. Neprimerna je tudi 

zaradi premočne osvetlitve, ki slepi voznike in posega v naravno okolje. Takšne 

table namreč privlačijo žuželke, kar lahko v daljšem obdobju zmanjša biotsko 

raznovrstnost območja. Oglasna tabla bi bila primernejša, če bi bil na temnem 

(črnem) ozadju, svetel napis.  

 

Fotografija 24: Primerno osvetljen napis nad trgovino Vodnar v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 
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Razsvetljava oglasne table je najbolj primerna, če je ta osvetljen od zgoraj 

navzdol, s svetilkami nižjih intenzitet. Primer takšne ustrezne razsvetljave je 

osvetljen napis nad trgovino Vodnar v Slovenskih Konjicah, ki je prikazan na 

Fotografiji 24. 

 

Fotografija 25: Ugasnjen oz. neosvetljen napis nad trgovino Spar v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Še bolje je če trgovine svoje oglasne table ali napise ponoči, ko trgovina ne 

obratuje, ugasnejo oz. ne razsvetljujejo. Takšen primer je trgovina Spar v 

Slovenskih Konjicah, prikazana na Fotografiji 25, kjer napis nad vhodom ni 

osvetljen. Žal pa to nima velikega učinka na splošno zmanjšanje svetlobne 

onesnaženosti, saj je parkirišče nakupovalnega območja osvetljeno s svetilkami, 

ki niso v skladu z Uredbo o svetlobnem onesnaževanju in svetijo tudi v nočnem 

času.  

6.2.5 Razsvetljava poslovno-industrijskih, trgovskih in drugih 
objektov na širšem območju Slovenskih Konjic 

K večanju svetlobnega onesnaženja veliko prispevajo tudi razni poslovno-

industrijski, trgovski in drugi objekti, ki so v nočnem času neprimerno osvetljeni. 

Na širšem območju Slovenskih Konjic je pogosta pretirana razsvetljava praznih 

parkirnih prostorov pred podjetji in trgovinami, ko te ne obratujejo. 
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Fotografija 26: Osvetljeno prazno parkirišče pred podjetjema Unior in GKN Driveline v Zrečah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Fotografija 26 prikazuje prazno parkirišče pred podjetjema Unior in GKN 

Driveline v Zrečah, ki je tudi v nočnem času osvetljeno z delno zasenčenimi 

svetilkami, čeprav v podjetjih ni delavcev. Ta svetloba ne koristi nikomur, 

povzroča pa veliko škode.  Pretirano razsvetljevanje praznih parkirišč je prisotno 

tudi zato, ker podjetja dobijo davek od razsvetljave povrnjen s strani države. Torej 

plačujejo cenejšo električno energijo, na varovanje okolja pa se ne ozirajo. 

 

Fotografija 27: Parkirišče Term Zreče, ki je razsvetljeno z nezasenčenimi svetilkami 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 
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Fotografija 27 prikazuje parkirišče Term Zreče, ki je celo noč osvetljeno z 

nezasenčenimi svetilkami. Te svetilke so v rabi pravzaprav po celotnem 

kompleksu term in zato v nočno nebo spuščajo veliko količino svetlobe. Zaradi 

tega so Terme Zreče eden glavnih svetlobnih onesnaževalcev v Zrečah. Na desni 

strani fotografije je viden tudi neprimeren napis, Terme Zreče, ki dodatno 

prispeva k svetlobnem onesnaženju.  

 

Fotografija 28: Z reflektorji osvetljeno parkirišče nakupovalnega centra v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Primer slabe prakse prikazuje Fotografija 28, ki je bila posneta pred 

nakupovalnim centrom v Slovenskih Konjicah. Parkirišče je z močnimi reflektorji 

osvetljeno tudi v nočnem času, ko trgovine ne obratujejo. Dodatno svetlobno 

onesnaževanje povzročajo še razni osvetljeni reklamni napisi in table nad 

trgovinami. 
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Fotografija 29: Neosvetljeno parkirišče trgovine Lidl v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Kot primer dobre prakse predstavljamo neosvetljeno parkirišče trgovine Lidl v 

Slovenskih Konjicah, prikazano na Fotografiji 29. Osvetljen je le vhod trgovine. 

Takšna praksa ugašanja luči na parkiriščih trgovin v nočnem času je lahko vzgled 

številnim trgovcem, ki še vedno pretiravajo z razsvetljavo, zlasti v nočnem času. 

Vendar pa tudi tukaj obstaja prostor za izboljšavo. Na parkirišču so namreč 

montirane delno zasenčene svetilke, ki bi, če bi bile prižgane, svetlobo sevale pod 

majhnimi koti tudi na kilometre daleč. Potrebna bi bila menjava svetilk s 

popolnoma zasenčenimi svetilkami.  
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Fotografija 30: Bencinski servis OMV v Slovenskih Konjicah, ki je ponoči osvetljen z delno 

zasenčenimi svetilkami 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Veliki onesnaževalci nočnega neba so tudi nekateri bencinski servisi, ki v nočnem 

času pretirano osvetljujejo svoje objekte. Tak primer, ki je prikazan na Fotografiji 

30, je tudi bencinski servis OMV, ki je celo noč razsvetljen z delno zasenčenimi 

svetilkami. Ta vrsta svetilk povzroča bleščanje, ki lahko ovira voznike. Zelo 

moteča je tudi neonsko zelena, dekorativna razsvetljava. Na levi strani slike je 

viden še pretirano osvetljen oglasni pano bencinskega servisa, ki porabi ogromno 

električne energije. 
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Fotografija 31: Neosvetljen bencinski servis Petrol v Slovenskih Konjicah 

(Foto: Bojana Ancelj, 6. 8. 2011) 

Primer dobre prakse je tudi bencinski servis Petrol, ki se trudi biti okolju prijazno 

podjetje. Fotografija 31 prikazuje bencinski servis Petrol v Slovenskih Konjicah, 

ki v nočnem času ni osvetljen. Osvetljena je le manjša oglasna tabla, vidna na 

desni strani slike. Podjetje Petrol je znano tudi po tem, da na svojih servisih 

namešča le popolnoma zasenčene svetilke proizvajalca Hoffmeister. 
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6.3 Svetlobna onesnaženost na izbranih merilnih mestih na širšem 
območju Slovenskih Konjic 

Meritve svetlobnega onesnaževanja sem opravila na širšem območju Slovenskih 

Konjic. Skrajna severna točka meritev je bila v Lačni Gori, južna v Mlačah, 

vzhodna v Spodnjih Poljčanah in zahodna v Spodnjem Zazjalu. 

Vse lastne meritve sem opravila s Sky Quality metrom (SQM), ki meri sij 

nočnega neba v magnitudah na kvadratno ločno sekundo (mag/arc sec2). 

 

Fotografija 32: Sky Quality Meter 

(Foto: Bojana Ancelj, 5. 1. 2011) 

Pri opravljanju lastnih meritev sem morala upoštevati naslednje pogoje: 

• odprt horizont, 

• jasna noč brez oblakov, saj ti odbijajo umetno svetlobo z Zemlje in zato 

podatki ne bi bili točni, 

• noč brez Lune in 

• meritve ne opravljamo v neposredni bližini svetilk (pod njimi). 

Ker sem v mojo diplomsko seminarsko nalogo vključila tudi primerjavo med 

stopnjo svetlobnega onesnaženja ob oblačnem in jasnem vremenu, sem  na 

izbranih merilnih mestih upoštevala nekoliko spremenjene pogoje: 

• nebo je moralo biti popolnoma prekrito z oblaki in 

• noč je morala biti brez Lune (razen če je bila oblačnost tako velika, da 

Luna ni vplivala na meritve), 

Ostali pogoji so ostali nespremenjeni. 
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Slika 25: Pravilna uporaba Sky Quality metra 

Vir: http://www.unihedron.com/projects/darksky/holding.php, 20. 7. 2011 

Slika 25 prikazuje pravilno rabo SQM merilca (Fotografija 32). Ob opravljanju 

meritve držimo merilec v roki v višini glave ali nad njo, tako, da naše telo ne 

vpliva na meritev. Paziti moramo, da je senzor usmerjen proti zenitu, nato 

stisnemo gumb. Pozorni moramo biti tudi na to, da v bližini ni večjih stavb, 

dreves, senc ali drugih ovir, ki bi lahko kakorkoli vplivale na dobljene rezultate 

meritev. SQM deluje tako, da izmeri koliko svetlobe, ki prihaja iz neba v območju 

80°, pravzaprav zadane senzor v samem merilcu. Naprava izmerjene vrednosti 

preračuna v magnitude na kvadratno ločno sekundo (mag/arc sec2), ki se nato 

izpiše na digitalnem zaslonu merilca. Višje vrednosti (okoli 21 mag/arc sec2) 

pomenijo, da je nebo nad izbrano lokacijo temno in manj svetlobno onesnaženo. 

Nižje vrednosti (okoli 15 mag/arc sec2) pomenijo ravno obratno, torej, da je nebo 

bolj svetlo in bolj svetlobno onesnaženo. Nižje vrednosti (med 15 in 19 mag/arc 

sec2) so značilne za bolj urbana območja, višje vrednosti (nad 20 mag/arc sec2) pa 

so značilne za redko poseljena in neposeljena območja. Razpon med dvema 

vrednostma (npr. med 15 in 16 mag/arc sec2) pomeni, da je nebo pri vrednosti 15 

mag/arc sec2 za dva in pol krat svetlejše kot pri vrednosti 16 mag/arc sec2. 
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Vir: DTK 1:50.000 
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Po pričakovanju so bile najnižje vrednosti na območju izmerjene v Slovenskih 

Konjicah in Poljčanah. Ti dve naselji namreč s svojo neustrezno cestno 

razsvetljavo  najbolj povečujeta svetlobno onesnaževanje. Najnižja vrednost 

meritev v jasnem vremenu je bila po pričakovanju izmerjena v Slovenskih 

Konjicah. SQM je prikazal najnižjo vrednost v bližini parkirišča enega izmed 

večjih trgovskih centrov v kraju, ki se nahaja ob Liptovski ulici, in sicer 15,18 

mag/arc sec2. Ta ulica je ena najbolj razsvetljenih v naselju, intenziteta svetilk in 

njihovo število pa je preveliko. Meritev v samem centru mesta, na Starem trgu, 

nisem opravljala vendar ne dvomim, da bi tudi tam merilec pokazal zelo nizke 

vrednosti. Stari trg je namreč v celoti osvetljen z delno zasenčenimi in 

nezasenčenimi svetilkami v obliki bučk, ki močno svetijo nad horizontalo in 

svetlobo sevajo naravnost v nebo. Druga najnižja vrednost, 17,51 mag/arc sec2, je 

bila izmerjena v Poljčanah, ob Dravinjski cesti, ki je bila v času meritev 

opremljena z delno zasenčenimi svetilkami. V večjih krajih se neposrednemu 

vplivu svetilk preprosto nisem mogla izogniti, saj so skoraj povsod postavljene 

pregosto ali previsoko in so zato lahko vplivale tudi na rezultate meritev. 

Ugotovila sem, da četudi meritev nisem izvajala direktno pod svetilko, je gotovo 

imela nekakšen vpliv na meritev in povzročila izmerjeno nižjo vrednost. 

Najvišja vrednost, 21,5 mag/arc sec2, izmerjena s SQM, je bila v vzhodnem delu 

območja, severno od Poljčan, v naselju Razgor pri Žabljeku. Druga najvišja 

vrednost, 21,44 mag/arc sec2, je bila izmerjena v naselju Dolgi vrh, ki se prav tako 

nahaja v vzhodnem delu območja, severno od Poljčan. Obe naselji ležita na 

dvignjenem terenu Dravinjskih goric, merilni mesti pa se nahajata v območju, kjer 

je bila v gozdnem območju dovolj velika jasa. Vrednosti v vzhodnem predelu 

območja so nekoliko višje zaradi dvignjenega površja ter manjših naselij, ki niso 

pretirano osvetljena.  

Površje širšega območja Slovenskih Konjic bi lahko v grobem delili na dva tipa 

površja, na nižinske uravnane predele (večji del so to doline rek) ter višje 

gričevnate predele (deli Dravinjskih goric). Izkazalo se je, da so bolj onesnaženi 

nižji uravnani predeli, kjer se nahajajo tudi večja naselja, kot so Zreče, Slovenske 

Konjice, Oplotnica, Poljčane pa tudi nekoliko manjša naselja Tepanje, Novo 
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Tepanje, Žiče, Loče in druga. Za nižinske predele je namreč značilno, da se tam 

umetna svetloba neovirano širi tudi več kilometrov daleč. Na višjih predelih 

Dravinjskih goric prevladujejo manjša razložena naselja, ki nimajo velikega 

števila umetnih virov svetlobe. Najdejo se tudi izjeme, kjer so ceste osvetljene z 

neprimernimi svetilkami, ki sipajo svetlobo v nebo. Površje celotnega območja je 

dokaj razgibano, saj se nadmorske višine gibljejo med 750 metri na zahodu in 250 

metri na vzhodu. Nadmorske višine se od zahoda proti vzhodu zmanjšujejo. 

Nekoliko bolj razgiban teren je na severozahodu, kjer površje prehaja v Zreško 

Pohorje ter na vzhodnem predelu, kjer je najvišji vrh Sveti Jernej. Na teh višinah v 

veliki meri prevladujejo gozdnate površine ter majhna razložena ali gručasta 

naselja. Najnižji predeli so dolina reke Dravinje, kjer se nahajajo Zreče, Slovenske 

Konjice, Loče idr., in doline njenih pritokov, kjer se nahajajo Oplotnica, Žiče in 

druga naselja. 

Vrednosti SQM so z oddaljevanjem od središč večjih naselij območja, kot so 

Slovenske Konjice, Zreče, Poljčane, Oplotnica, Slovenska Bistrica, naraščale. 

Temu botruje dejstvo, da vsa omenjena naselja ležijo v nižjih nadmorskih višinah, 

večji del v dolinah rek. Zaradi prisotnost naravnih »pregrad« pa je onemogočeno 

širjenje svetlobe pod zelo majhnimi koti iz večjih naselij. To potrjuje, da so 

najbolj onesnaženi predeli Dravinjskih goric doline rek ter druga nižinska 

področja, kjer je prisotna večja zgostitev poselitve.  

Na širšem območju Slovenskih Konjic je najbolj svetlobno onesnažen JZ in Z del. 

Povprečna vrednost sija neba na tem delu območja, kamor spadajo mesto 

Slovenske Konjice ter druga manjša okoliška naselja, kot so Breg pri Konjicah, 

Spodnje Preloge in Dobrava pri Konjicah, je 19,55 mag/arc sec2. Ta del območja 

zajema uravnano površje doline reke Dravinje, na katerem se nahaja tudi večje 

mesto, Slovenske Konjice. Zato ni presenetljivo, da so bile tukaj izmerjene 

najnižje vrednosti. Nižje vrednosti so bile izmerjene tudi v manjših naseljih v 

okolici Slovenskih Konjic, čeprav niso izdatno razsvetljena. Razsvetljava v teh 

manjših naseljih je neprimerna ter pogosto prižgana čez noč. Večinoma so v 

uporabi delno zasenčene svetilke. Del svetlobe prispeva tudi mesto Slovenske 

Konjice, od koder se svetloba širi iz neprimernih nezasenčenih in delno 
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zasenčenih svetilk pod majhnimi koti čez celotno ravnino. Manjši del svetlobe na 

tem območju prispeva tudi svetloba, ki se širi pod majhnimi koti nad vodoravnico 

navzdol po dolini reke Dravinje iz Zreč.  

K svetlobnemu onesnaženju veliko prispevata tudi dve manjši naselji, ki se 

nahajata v samem središču območja,  ob avtocesti Ljubljana–Maribor. Ti dve 

naselji sta Tepanje in Novo Tepanje, v katerih je edini vir svetlobe cestna 

razsvetljava. Svetilke so v teh dveh naseljih postavljene nekoliko pregosto in 

obratujejo s preveliko intenziteto. V času merjenja pa so bile instalirane delno 

zasenčene svetilke, ki med drugim povzročajo tudi bleščanje. Povprečna vrednost 

sija neba v tem območju je znašala 19,93 mag/arc sec2. Na takšno majhno 

vrednost v veliki meri vplivajo bližnji uvoz in izvoz na avtocesto, cestninska 

postaja Tepanje ter postajališče Tepanje, ki so osvetljeni celo noč, z delno 

zasenčenimi svetilkami in s preveliko intenziteto.  

Najmanj svetlobno onesnažen je V del območja, kjer prevladujejo manjša 

gručasta in razložena naselja, kot so Ličenca, Zgornja Brežnica, Prepuž, Levič, 

Žabljek in Križni vrh. Površje je na tem delu precej razgibano ter prekrito z 

gozdom. V bližini vasi so še polja in sadovnjaki. Javna razsvetljava na tem 

območju ni tako gosta kot v nekaterih večjih naseljih. V večini vasi pa jo po 

polnoči tudi ugasnejo. Povprečna vrednost sija neba tukaj znaša 21,03 mag/arc 

sec2. Nekoliko bolj osvetljeno je le naselje Razgor pri Žabljeku, kjer je nameščeno 

večje število svetilk. V bližini ene izmed teh delno zasenčenih svetilk je bila 

izmerjena vrednost 18,88 mag/arc sec2.  

Na S delu se nahaja le eno večje naselje, Oplotnica, ki je od Slovenskih Konjic 

oddaljena približno 5,5 kilometrov. Povprečna vrednost tega območja, od 

Oplotnice do Ugovca, je znašala 20,35 mag/arc sec2. Območje je sicer gosto 

poseljeno, saj je večinoma uravnano, nadmorske višine pa se gibljejo med 330 in 

370 metri. Na območju južno od Oplotnice prevladujejo njive in travniki, drugod 

pa površje pokriva gozd. Glede na to, da je tukaj območje razsvetljeno z dokaj 

nižjo intenziteto kot drugod, veliko svetlobe prihaja pod majhnimi koti iz 

nezasenčenih svetilk oddaljenih naselij. Horizont je bolj odprt proti jugu in s tem 

izpostavljen svetlobnim snopom iz Tepanj in Novih Tepanj. 
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Na J delu izbranega območja, kjer se nahajajo naselja Konjiška vas, Žiče, Loče ter 

Spodnja Pristava je bila povprečna izmerjena meritev sija neba 20,23 mag/arc 

sec2.  Najnižje izmerjene vrednosti so bile izmerjene v naselju Loče (17,86 

mag/arc sec2) in naselju Žiče (19,49 mag/arc sec2). Vrednosti so nizke zaradi 

nepravilne javne razsvetljave ter pretiranega razsvetljevanja kulturno 

zgodovinskih objektov. V osrednjem križišču Loč, kjer je bila izmerjena zgornja 

vrednost, je večje število svetilk postavljenih na majhnem območju. Rezultat je 

pretirana razsvetljenost naselja ter sipanje svetlobe v nebo. V naselju Žiče izstopa 

pretirana razsvetljava cerkve, ki jo razsvetljujejo reflektorji. Vrednosti v naselju 

Spodnja Pristava so višje zaradi višje nadmorske višine (okoli 400 m. n. v.) in 

zmerne javne razsvetljave. Drugih večjih naselij na jugu ni, območje pa na jugu 

omejuje tudi severno pobočje Konjiške gore, ki ni poseljeno in posledično nima 

virov svetlobnega onesnaženja. 

Višje povprečne vrednosti sija neba se pojavijo tudi na SZ območja, kjer 

prevladujejo višje nadmorske višine. Povprečna vrednost meritev je bila tam 

20,65 mag/arc sec2. Edino večje naselje na območju so Zreče, ki ga obkrožajo 

številna manjša naselja kot so Radana vas, Loška Gora pri Zrečah, Gračič, 

Zlakova, Zazjal, Polena, Stranice ter Križevec. Najnižje vrednosti so bile tukaj 

izmerjene prav v Zrečah, ki se nahaja na nižji nadmorski višini (395 metrov) kot 

pa okoliški kraji. Na zahodu proti Goleku se površje dviga do769 metrov 

nadmorske višine in na vzhodu do nadmorske višine 607 metrov na vrhu Brinjeve 

gore. Naselja, ki se nahajajo na bolj razgibanjem površju višjih nadmorskih višin 

so po obliki razložena in večinoma nimajo obširne javne razsvetljave. Povprečna 

vrednost sija neba na večjih nadmorskih višinah je tukaj znašala 20,83 mag/arc 

sec2, na nižjih višinah pa 20,31 mag/arc sec2. 

Povprečna vrednost sija neba na JV delu območja znaša 20,44 mag/arc sec2. 

Največje naselje na tem območju so Poljčane, kjer je povprečna vrednost meritev 

znašala 19,84 mag/arc sec2. Tukaj je poselitev gostejša in skladno s tem je 

gostejša tudi javna razsvetljava. Relief je na območju Poljčan dokaj uravnan, proti 

severozahodu pa se dviga ter je najvišje na Svetem Jerneju, okoli 360 m. n. v. Z 

izjemo Poljčan, tukaj prevladujejo predvsem manjše obcestne vasi in strjena 
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naselja, kjer so bile izmerjene vrednosti višje. Velik del površja na višjih 

nadmorskih višinah gričevja prekriva gozd.  

Preostanek območja se nahaja na SV, kjer se nahajajo večinoma manjša naselja 

med katerimi so največja Vrhole pri Slovenskih Konjicah, Spodnja Ložnica, 

Zgornja Ložnica, Cigonca ter mesto Slovenska Bistrica. Očitno je, da je tukaj 

največji vir svetlobnega onesnaženja Slovenska Bistrica, kar pa iz podatkov ni 

popolnoma jasno. Meritve so bile namreč opravljene na samem obrobju mesta. 

Povprečna vrednost sija neba na SV območja je 20,58 mag/arc sec2. Površje je 

dokaj uravnano, dokler se na južnem delu ne prične dvigati. S tem je omiljen vpliv 

Poljčan, ki svetlobo iz neprimernih svetilk pod majhnimi koti pošiljajo tudi do 

deset  kilometrov daleč. Večina merilnih mest se tukaj nahaja v dolini reke 

Ložnice, ki jo z obeh strani obdaja nekoliko dvignjen teren. To pa onemogoča 

pretirano svetlobno onesnaževanje območja.   

Glede na rezultate sem ugotovila, da je svetlobno najbolj onesnaženo mesto 

Slovenske Konjice, kjer je bila izmerjena tudi najnižja vrednost (15,18 mag/arc 

sec2). Povprečna vrednost meritev, opravljenih v tem mestu, znaša 19,36 mag/arc 

sec2. Precej svetlobno onesnažena so še središča drugih večjih naselij. V Zrečah je 

na primer povprečna vrednost znašala 19,83 mag/arc sec2, pri čemer je potrebno 

upoštevati, da so bile lokacije meritev na obrobju in ne v samem središču mesta. 

V Poljčanah je ob času meritev povprečna vrednost sija neba znašala 19,84 

mag/arc sec2, k čimer so največ pripomogle številne delno zasenčene svetilke 

postavljene ob glavni cesti Poljčane-Slovenska Bistrica. V Oplotnici so bile sicer 

izmerjene vrednosti nekoliko višje, vendar je povprečna vrednost še vedno nizka, 

19,92 mag/arc sec2.  Podobno povprečje je tudi v dveh manjših naseljih Tepanje 

in Novo Tepanje, kjer je povprečje vrednosti 19,93 mag/arc sec2. Glede na to, da v 

naselju večjih virov svetlobe, razen cestne razsvetljave ni, lahko trdimo, da del 

svetlobe zagotovo prihaja iz bližnje avtocestne cestninske postaje Tepanje, ki je 

ponoči pretirano osvetljena.  

Na Sliki 27 izofota povezuje kraje z isto vrednostjo sija neba. Rdeča barva, ki 

prehaja v oranžno in rumeno barvo, predstavlja nižje vrednosti sija neba in s tem 
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večjo svetlobno onesnaženost okolja. Različni odtenki modre barve pa 

predstavljajo višje vrednosti sija neba in s tem manjšo svetlobno onesnaženost. 

Meritve, ki so bile opravljene na širšem območju Slovenskih Konjic, so tako 

pokazale 3 večje »svetlobne otoke«, kamor spadajo Slovenske Konjice, Zreče in 

Poljčane. Dva manjša »otoka« sta se izoblikovala zaradi merjenja v pretirano 

osvetljenih križiščih dveh manjših naselij, in sicer naselij Loče in Razgor pri 

Žabljeku. Na izbranem območju pa je moč opaziti tudi štiri manjše zametke 

»svetlobnih otokov«, kamor spadajo naselja Žiče, Tepanje in Novo Tepanje, 

Oplotnica ter Slovenska Bistrica. »Svetlobni otok« Slovenske Bistrice je v 

realnosti dobro izoblikovan, vendar smo se v našem delu osredotočali na meritve 

sija neba v okolici Slovenskih Konjic.  

Največje izmerjene vrednosti se nahajajo v večjih svetlobnih otokih, kjer se 

vrednost giblje med 15,18 mag/arc sec2 in 20,92 mag/arc sec2. Najvišje vrednosti 

prevladujejo na dvignjenih predelih Dravinjskih goric, južno od avtoceste 

Slovenske Konjice-Slovenska Bistrica kjer ni velikih območij poselitve razen 

nekaj manjših naselij, večino površja pa prekriva gozd, ter na skrajnem 

severozahodu območja, na vzhodu in zahodu Zreč, kjer se površje polagoma 

dviga v zametke Zreškega Pohorja.  
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Slika 27: Sij neba prikazan na zgornji sliki prikazuje oblikovanje 3 večjih in 2 manjših svetlobnih 

otokov na širšem območju Slovenskih Konjic: Zreče, Slovenske Konjice,  Poljčane, Loče, Razgor 

pri Žabljeku; zametki svetlobnih otokov so še v naseljih Žiče, Oplotnica, Tepanje in Novo Tepanje 

ter Slovenski Bistrici. 
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Preglednica 3: Vrednosti sija neba na izbranih merilnih mestih v jasnem vremenu 

MERILNO 

MESTO 

LOKACIJA MERITVE SQM VREDNOST  

(mag/arc sec2) 

1 Spodnja Ložnica – gostilna 20,41 

2 Spodnja Ložnica 20,52 

3 Zgornja Ložnica  20,49 

4 Zgornja Ložnica - križišče 20,42 

5 Korplje 20,74 

6 Ugovec 20,68 

7 Straža pri Oplotnici 20,67 

8 Straža pri Oplotnici 20,73 

9 Zlogona Gara 20,76 

10 Zlogona Gara 20,65 

11 Čadram 20,58 

12 Oplotnica – cerkev 20,23 

13 Oplotnica 20,09 

14 Oplotnica – Mercator 19,90 

15 Oplotnica – središče  19,71 

16 Oplotnica – Loka 19,97 

17 Oplotnica – jug 20,28 

18 Oplotnica – polje 20,25 

19 Bezina 20,77 

20 Bezina 20,77 

21 Gračič – križišče 20,82 

22 Brinjeva gora 20,79 

23 Zreče – zunaj naselja (vzhod) 20,74 

24 Zreče – vzhod 20,79 

25 Zreče – vzhod 20,77 

26 Zreče – polje  20,49 

27 Zreče – središče 18,85 
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28 Zreče – parkirišče (sever) 20,15 

29 Zreče – severozahod 20,57 

30 Loška Gora pri Zrečah – vzhod 20,87 

31 Loška Gora pri Zrečah – zahod 20,99 

32 Spodnji Zazjal 21,01 

33 Lipa 20,82 

34 Stranice – križišče  20,86 

35 Križevec – vzhod 20,84 

36 Zreče – jug  20,79 

37 Dobrovolje – zahod  20,30 

38 Zeče 20,87 

39 Preloge pri Konjicah – sever 20,60 

40 Preloge pri Konjicah – jug 20,76 

41 Spodnje Preloge 20,48 

42 Spodnje Preloge – jugovzhod 20,50 

43 Slovenske Konjice – Liptovska ul. (sever) 19,94 

44 Slovenske Konjice – sever  19,78 

45 Slovenske Konjice – Rimska cesta 19,95 

46 Slovenske Konjice – Mlinska cesta 20,04 

47 Slovenske Konjice – Mlinska c. (most) 19,29 

48 Slovenske Konjice – križišče Škalske ceste  19,38 

49 Slovenske Konjice – staro središče  19,37 

50 Slovenske Konjice – nakupovalna cona  15,18 

51 Slovenske Konjice – Jkp D.O.O. 18,95 

52 Slovenske Konjice – stari trg 19,71 

53 Slovenske Konjice – industrijska cona 20,07 

54 Slovenske Konjice – industrijska cona 20,19 

55 Slovenske Konjice – odlagališče 19,05 

56 Slovenske Konjice – Hofer 20,20 

57 Slovenske Konjice – most (vzhod) 20,24 
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58 Tepanje – avtocestni uvoz 19,91 

59 Novo Tepanje – središče 19,95 

60 Zgornje Grušovje – jug  20,07 

61 Zgornje Grušovje – središče 19,74 

62 Vrhole pri Slovenskih Konjicah – jug  20,16 

63 Slovenska Bistrica – avtocesta 20,28 

64 Cigonca – most 20,58 

65 Cigonca – picerija 19,98 

66 Cigonca – avto-kleparstvo 21,05 

67 Videž – sever 20,79 

68 Videž – jug 21,07 

69 Žabljek – njiva 20,80 

70 Žabljek – križišče 21,11 

71 Žabljek – središče 21,11 

72 Levič – severovzhod 21,09 

73 Levič – jugozahod 21,12 

74 Ličenca 21,08 

75 Prepuž  21,01 

76 Sevec  21,19 

77 Preloge 21,28 

78 Zgornje Grušovje – jug  21,01 

79 Spodnje Grušovje – sever 21,07 

80 Spodnje Grušovje – jug 21,09 

81 Brezje pri Ločah  21,08 

82 Perovec – polje 20,91 

83 Zafošt – polje 20,99 

84 Draža vas – polje 21,17 

85 Spodnja Pristava – vzhod 21,12 

86 Žiče – križišče 21,00 

87 Žiče – sever 21,08 
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88 Žiče – cerkev 19,49 

89 Žiče – letališče 21,10 

90 Loče – rondo 17,86 

91 Loče – parkirišče  20,25 

92 Loče – ulica 19,63 

93 Mlače – zahod 21,11 

94 Mlače – jug 21,22 

95 Zbelovo 20,19 

96 Spodnji Jernej 21,34 

97 Sveti Jernej – jug 21,38 

98 Sveti Jernej – središče 20,78 

99 Sveti Jernej – vzhod 21,17 

100 Ponevnik – jug 21,04 

101 Zgornje Laže – zahod 21,25 

102 Zgornje Laže – križišče 21,05 

103 Spodnje Laže – sever (jasa) 21,32 

104 Spodnje Laže – center 21,20 

105 Spodnje Laže – jug 20,83 

106 Spodnje Laže – železnica  20,86 

107 Spodnje Laže - vzhod 21,11 

108 Lušečka vas – jug  21,21 

109 Čadramska vas 19,55 

110 Poljčane – bencinski servis Petrol 19,24 

111 Poljčane – Bistriška cesta (most) 18,77 

112 Poljčane – trgovina (Dravinjska cesta) 19,34 

113 Spodnje Poljčane – Dravinjska c. (zahod) 17,51 

114 Spodnje Poljčane – Dravinjska cesta 18,83 

115 Spodnje Poljčane – Vorančeva ulica 20,66 

116 Spodnje Poljčane – Čretniška ul. (sever) 20,76 

117 Spodnje Poljčane – Čretniška ul. (vzhod) 20,80 
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118 Spodnje Poljčane – Čretniška ul. (jug) 20,85 

119 Poljčane – Laporska cesta (križišče) 19,51 

120 Poljčane – Laporska cesta (sever) 20,65 

121 Poljčane – Laporska cesta (center) 20,92 

122 Poljčane – železniška postaja  18,58 

123 Poljčane – Bistriška cesta (sever) 20,19 

124 Spodnja Brežnica –jug 19,44 

125 Spodnja Brežnica – zahod 21,21 

126 Stanovsko – jug 21,18 

127 Poljčane – severozahod 21,15 

128 Poljčane – Na Bregu (zahod) 19,45 

129 Poljčane – Na Bregu  20,49 

130 Poljčane – Bevkova ulica 20,74 

131 Spodnja Brežnica – most 21,07 

132 Dolgi vrh – vzhod 21,44 

133 Dolgi Vrh – zahod  21,12 

134 Razgor pri Žabljeku – svetilke  18,88 

135 Razgor pri Žabljeku – središče 21,12 

136 Razgor pri Žabljeku – vzhod 21,50 

137 Razgor pri Žabljeku – železniški prehod 21,06 

138 Križni Vrh – jug 21,33 

139 Križni Vrh – križišče 21,26 

140 Križni Vrh – sever 21,36 

141 Videž – sever 21,11 

 Povprečje 20,45 

Vir: Lastne meritve 



 

91 

 

6.3.2 Primerjava svetlobne onesnaženosti na izbranih merilnih mestih 
na širšem območju Slovenskih Konjic v jasnem in oblačnem 
vremenu 

Namen meritev v oblačnem vremenu je bil ugotoviti kakšen vpliv ima povečana 

oblačnost na svetlobno onesnaženje. Oblaki namreč odbijajo umetno svetlobo z 

Zemlje nazaj na njo. Zaradi tega so noči takrat bolj svetle, sij neba pa je dosti bolj 

izrazit kot v jasni noči. Svetlobna onesnaženost je torej večja v oblačnih 

vremenskih pogojih. To dokazuje tudi primerjava podatkov meritev ob oblačnem 

in ob jasnem vremenu, ki je prikazana kartografsko in tabelarno. 

Na Sliki 28 in 29 izofota povezuje kraje z isto vrednostjo sija neba. Rdeča barva, 

ki prehaja v oranžno in rumeno barvo, predstavlja nižje vrednosti sija neba in s 

tem večjo svetlobno onesnaženost okolja. Različni odtenki modre barve pa 

predstavljajo višje vrednosti sija neba in s tem manjšo svetlobno onesnaženost. 

Spodnja slika (Slika 28) prikazuje vrednosti meritev sija neba z SQM ob jasnem 

vremenu. Povprečna vrednost meritev ob jasnem vremenu na izbranih merilnih 

mestih je 20,35 mag/arc sec2, kar je zmerna svetlobna onesnaženost. Iz slike je 

razvidno, da so najmanjše vrednosti v večjih naseljih kot so Slovenske Konjice, 

Novo Tepanje, Žiče, Loče ter Vrhole pri Slovenskih Konjicah. Našteta naselja se 

nahajajo na uravnanem površju, kjer je horizont dokaj odprt v vse smeri neba. V 

povprečju vrednosti v teh naseljih znašajo 19,81 mag/arc sec2. Največje vrednosti 

pa so v manjših naseljih, ki se nahajajo na višjih nadmorskih višinah. Tam je torej 

svetlobno onesnaženje najmanjše. Med ta naselja spadajo Bezina, Gračič, Levič, 

Ličenca, Sveti Jernej in Mali Breg. V teh naseljih je bila povprečna vrednost 

meritev sija neba 20,94 mag/arc sec2.  

Slika 29 prikazuje vrednosti meritev sija neba na izbranih lokacijah ob oblačnem 

vremenu. Če primerjamo obe karti je osnovna razporeditev nižjih in višjih 

vrednosti v osnovi enaka. Povprečna vrednost meritev ob oblačnem vremenu na 

izbranih merilnih mestih je 18,69 mag/arc sec2. Najmanjše vrednosti se zopet 

nahajajo v večjih naseljih kot so Slovenske Konjice, Novo Tepanje, Žiče, Loče ter 

Vrhole pri Slovenskih Konjicah. Ob oblačnem vremenu pa je bilo moč opaziti 

večji vpliv Slovenske Bistrice, ki močno onesnažuje severovzhodni del območja, 
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in sicer naselje Cigonco. Na Sliki 29 je veliko bolj izrazit tudi svetlobni otok 

Slovenskih Konjic. Povprečna vrednost na naštetih območjih znaša 18,25 mag/arc 

sec2. Največje vrednosti so zopet v manjših naseljih, ki se nahajajo v višje ležečih 

predelih. Med  ta naselja spadajo Bezina, Gračič, Levič, Ličenca, Sveti Jernej in 

Mali Breg. Povprečna meritev sija neba ob oblačnem vremenu je v teh naseljih 

znašala 19,24 mag/arc sec2, kar je zaskrbljujoče, saj v teh naseljih ni prisotnih 

veliko virov svetlobnega onesnaževanja. To pomeni, da svetloba prihaja od 

drugod. Svetloba, ki jo večja naselja spuščajo naravnost v nebo ali pod majhnimi 

koti, se torej od oblakov odbija  tudi nazaj na tista območja, ki prej te svetlobe 

niso prejemala. 

Primerjava je pokazala, da se je svetlobno onesnaženje celotnega območja ob 

oblačnem vremenu  drastično povečalo. Vrednost sija neba se je zmanjšala iz 

20,35 mag/arc sec2 na 18,69 mag/arc sec2. V povprečju se je vrednost na 

posameznem merilnem mestu torej zmanjšala za 1,66 enote. Svetlobno 

onesnaženje je tako doseglo kritično mejo, saj tako nizke vrednosti niso bile 

izmerjene niti na izbranih merilnih mestih ob jasnem vremenu, razen ene izjeme. 

V naselju Loče je bila namreč izmerjena ob jasnem vremenu vrednost 17,86 

mag/arc sec2, kar je posledica pretirane razsvetljave križišča. V oblačnem 

vremenu se je tudi ta vrednost znižala (17,64 mag/arc sec2). Prav na vseh merilnih 

mestih je bila vrednost, izmerjena ob oblačnem vremenu, nižja od tiste, izmerjene 

ob jasnem vremenu. Največji vpliv oblakov je bil zaznan v Slovenskih Konjicah, 

kjer so se vrednosti zmanjšale v povprečju za 2,2 enoti, ter v neposredni bližini 

Slovenske Bistrice, kjer so se vrednosti zmanjšale za 2,47 mag/arc sec2. 

Predvidevamo, da so ob oblačnem vremenu bolj jasne tudi posamezne svetlobne 

kupole naselij, ki jih lahko tudi fotografiramo. Te bodo predstavljene v 

nadaljevanju. Že sedaj pa lahko z gotovostjo trdimo, da odboj svetlobe od oblakov 

zagotovo močno prispeva k svetlobnemu onesnaženju. 
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Slika 28:Sij neba na izbranih merilnih točkah na širšem območju Slovenskih Konjic ob jasnem 

vremenu  
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Slika 29: Sij neba na izbranih merilnih točkah na širšem območju Slovenskih Konjic ob oblačnem 

vremenu
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Preglednica 4: Primerjava vrednosti sija neba na izbranih merilnih mestih ob jasnem in oblačnem 

vremenu 

MERILNO 

MESTO 

LOKACIJA MERITVE SQM VREDNOST  

(mag/arc sec2) 

 

 jasno oblačno razlika 

1 Spodnja Ložnica 20,52 19,06 1,46 

2 Bezina 20,77 19,34 1,43 

3 Gračič – križišče 20,82 19,03 1,79 

4 Slovenske Konjice – Mlinska 
cesta 

20,04 17,58 2,46 

5 Slovenske Konjice – križišče 
Škalske c. in Liptovske ul. 

19,38 17,66 1,72 

6 Slovenske Konjice – 
industrijska cona 

20,19 18,01 2,18 

7 Slovenske Konjice – Hofer 20,20 17,85 2,35 

8 Novo Tepanje - središče 19,95 18,31 1,64 

9 Vrhole pri Slovenskih 
Konjicah – jug  

20,16 19,32 0,84 

10 Cigonca – most  20,58 18,10 2,48 

11 Videž – sever  20,79 18,33 2,46 

12 Žabljek – njiva  20,80 19,07 1,73 

13 Levič – severovzhod  21,09 19,33 1,76 

14 Ličenca 21,08 19,34 1,74 

15 Žiče – cerkev 19,49 18,88 0,61 

16 Žiče – letališče 21,10 19,12 1,98 

17 Loče – rondo 17,86 17,64 0,22 

18 Mlače – zahod  21,11 19,22 1,89 

19 Zbelovo 20,19 19,28 0,91 

20 Sveti Jernej – središče  20,78 19,29 1,49 

 Povprečje 20,35 18,69 1,66 

Vir: Lastne meritve
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6.3.3 Rože svetlobnega onesnaževanja na izbranih merilnih mestih  

Roža svetlobnega onesnaževanja nam, podobno kot vetrna roža, prikazuje 

določene vrednosti, v tem primeru vrednosti sija neba, v vseh smereh neba, na 

nekem določenem območju. Meritve sija neba oz. svetlobnega onesnaževanja sem 

opravila s SQM, in sicer tako, da sem merilec usmerila pod kotom 50° v vse 

glavne in vmesne smeri neba. Smeri neba sem na grafih označila z mednarodnimi 

kraticami (N = sever, S = jug, E = vzhod in W = zahod). Posamezne meritve sem 

na eni lokaciji ponovila trikrat in nato izračunala njihovo povprečno vrednost. Pri 

izbiri lokacije sem morala upoštevati odprtost horizonta in jasno nebo brez 

prisotnosti Lune. Meritve sem opravila na petih lokacijah. Izbrane lokacije sem si 

izbrala glede na bližino večjih naselij, ki močno onesnažujejo nočno nebo. Prve tri 

lokacije so se  nahajale vzhodno (Draža vas), severovzhodno (Novo Tepanje) in 

severno (Markečica) od Slovenskih Konjic, druge dve lokaciji pa južno (Videž) in 

jugozahodno (Spodnja Ložnica) od Slovenske Bistrice. Vse lokacije ležijo v 

uravnanem območju nižjih nadmorskih višin. 

Slika 30 prikazuje rože svetlobnega onesnaževanja na širšem območju Slovenskih 

Konjic, in sicer na območju Draže vasi, Novega Tepanja ter Markečice. Na roži 

svetlobnega onesnaževanja v Markečici je vidno, da prevladujejo najnižje 

vrednosti v smeri sever in severovzhod, kar ni presenetljivo, saj se svetloba sem 

širi iz Oplotnice. Vrednosti proti zahodu in jugozahodu so nižje zaradi naravne 

pregrade, slemena Brinjeve gore, ki nekoliko ovira širjenje svetlobe. Na vzhodni 

strani tega slemena pa se nahajajo le manjša naselja, ki ne povzročajo velikega 

svetlobnega onesnaževanja. K izredno visokim vrednostim prispeva tudi nekoliko 

nižja nadmorska višina Oplotniškega polja ter odsotnost neposrednih večjih 

svetlobnih virov, ki bi lahko povečali svetlobno onesnaženje. Roža svetlobnega 

onesnaževanja v Novem Tepanju kaže, da so najnižje vrednosti na južni, 

jugovzhodni in jugozahodni strani neba. V teh smereh namreč ni večjih gričevij. 

Glavni viri svetlobnega onesnaževanja na tem predelu so naselji Tepanje in Novo 

Tepanje ter avtocestno postajališče in cestninska postaja Tepanje. Proti severu so 

vrednosti višje, saj tam prevladujejo manjša naselja, kjer ni večjih svetlobnih 

virov. Tretja roža, na območju Draže vasi, le še potrdi dejstvo, da so Tepanje, 
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Novo Tepanje ter cestninska postaja in avtocestno postajališče Tepanje eni izmed 

glavnih krivcev svetlobnega onesnaževanja tega območja. Najnižje vrednosti so 

torej v smeri proti severu, severovzhodu ter severozahodu, kjer pa svoj vpliv 

dodajo še Slovenske Konjice. Vrednosti proti vzhodu in jugovzhodu so višje, saj 

se viša tudi nadmorska višina, ki ovira širjenje svetlobe pod majhnimi koti. V teh 

smereh prevladujejo predvsem manjša naselja, ki niso pretirano osvetljena, velik 

del območja pa pokriva gozd in je torej neposeljeno.  

Slika 31 prikazuje roži svetlobnega onesnaževanja na območju Spodnje Ložnice 

in Videža, ki se nahajata v neposredni bližini velikega svetlobnega onesnaževalca, 

Slovenske Bistrice. Roža svetlobnega onesnaževanja v Spodnji Ložnici prikazuje, 

da so najnižje vrednosti izmerjene s SQM v smeri proti severu in severovzhodu. 

Torej, v smeri proti Slovenski Bistrici, kjer je veliko število virov umetne 

svetlobe. Nekoliko večje vrednosti so v smereh proti vzhodu, jugovzhodu in jugu, 

vendar pa so najvišje vrednosti v smeri jugozahod in zahod, kjer ni večjih 

poselitvenih območij. V teh smereh prevladujejo predvsem majhna naselja in vasi, 

veliko površja pa prekriva gozd. Druga roža svetlobnega onesnaževanja, ki 

vsebuje vrednosti, izmerjene v Videžu, prikazuje podobno stanje. Najnižje 

vrednosti so znova v smeri proti Slovenski Bistrici, torej v smeri sever in 

severozahod. Nižje vrednosti so še v smeri zahoda, kjer poteka avtocesta 

Ljubljana-Maribor ter glavna cesta med Slovenskimi Konjicami in Slovensko 

Bistrico. Ob tej cesti so postavljene mnoge cestne svetilke, ki svetlobo sevajo tudi 

nad vodoravnico in zato prispevajo k svetlobnem onesnaženju.. Najvišje vrednosti 

izmerjene s SQM so v smereh jug, jugovzhod in vzhod, kjer širjenje svetlobe 

ovira razgiban teren. V južni in jugovzhodni smeri večinoma prevladujejo manjša 

naselja, ki ne povzročajo znatnega svetlobnega onesnaževanja.  



 

 

Slika 30:Rože svetlobnega onesnaževanja na obmo
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:Rože svetlobnega onesnaževanja na območju Draže vasi, Novega Tepanja in Marke

 

ju Draže vasi, Novega Tepanja in Markečice 



 

 

Slika 31: Rože svetlobnega onesnaževanja na obmo
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: Rože svetlobnega onesnaževanja na območju Spodnje Ložnice in Videža

 

ju Spodnje Ložnice in Videža 
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6.4 Fotografiranje sija neba na izbranih mestih na širšem območju 
Slovenskih Konjic 

 

 

Fotografija 33: Improvizirano stojalo za fotografiranje sija nočnega neba 

(Foto: Bojana Ancelj, 5. 1. 2011) 

Fotografije sija neba na izbranih mestih na širšem območju Slovenskih Konjic 

sem napravila z digitalnim zrcalno-refleksnim fotoaparatom Nikon D5000 in 

improviziranim stojalom, ki ga prikazuje Fotografija 33. Da bi pridobili kar 

optimalne fotografije moramo na fotoaparatu ustrezno nastaviti občutljivost za 

svetlobo, označena s številko ISO, ter ustrezen čas osvetlitve. Ker sem vse 

fotografije sija neba opravljala v popolni temi sem vrednost ISO nastavila na 1600 

in čas osvetlitve, s pomočjo daljinskega upravljavca, na 3 minute.  

Tudi pri fotografiranju sija nočnega neba je potrebno upoštevati določene pogoje. 

Ti so: 

• popolnoma jasna noč, 

• odprt horizont in 

• noč brez Lune. 



 

101 

 

Tudi tukaj sem želela predstaviti kakšen vpliv ima povečana oblačnost na 

svetlobno onesnaženje. Oblaki namreč odbijajo umetno svetlobo z Zemlje nazaj 

na njo. Zaradi tega so noči takrat bolj svetle, sij neba pa je dosti bolj izrazit kot v 

jasni noči. Svetlobna onesnaženost prihaja bolj do izraza v oblačnih vremenskih 

pogojih. Na izbranih mestih sem torej fotografije sija neba ponovila še v 

oblačnem vremenu. Pri tem sem morala upoštevati naslednje pogoje: 

• odprt horizont, 

• nebo je moralo biti popolnoma prekrito z oblaki in 

• noč je morala biti brez Lune (razen, če je oblačnost bila tako velika, da 

Luna ni imela vpliva na fotografijo). 

Pri fotografiranju sija ob jasnem in oblačnem vremenu sem uporabila pri vseh 

fotografijah iste nastavitve ISO in isti čas osvetlitve. Na tak način sem pridobila 

fotografije, ki so med seboj primerljive. 

Fotografije sija neba v jasnem vremenu sem posnela v nočeh iz 22. 4. 2011 na 23. 

4. 2011 in iz 6. 5. 2011 na 7. 5. 2011, in sicer na 15 lokacijah na širšem območju 

Slovenskih Konjic. V oblačnem vremenu sem fotografije sija posnela v noči iz 18. 

6. 2011 na 19. 6. 2011, in sicer na izbranih 6 lokacijah. Med te spadajo območja, 

kjer je sij neba v jasnem vremenu bolj ali manj izrazit. 

Z iskanjem lokacij, kjer je odprtost horizonta ustrezna, da bi lahko opravila 

fotografiranje, nisem imela kakšnih večjih težav. Problematična je bila le okolica 

Poljčan, kjer je relief v bližnji okolici naselja bolj razgiban, primerna mesta pa so 

bodisi osvetljena ali pozidana. Zato na tem delu izbranega območja sija neba ni 

bilo možno fotografirati.  

Na fotografijah se je sij neba pokazal kot trak svetlobe ali svetlobna kupola na 

robovih fotografij, ob horizontu. Višina in obseg svetlobne kupole sta pokazala, 

do kakšne meje je nebo nad določenim območjem svetlobno onesnaženo. Večja 

višina in širina kupole pomeni večjo stopnjo onesnaženja in večji prostorski vpliv. 

Največje svetlobno onesnaženje je bilo v smeri večjih mest (izmed katerih so 

nekatera tudi zunaj izbranega območja). 
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Fotografije nočnega sija neba sem posnela s pomočjo omenjenega digitalnega 

fotoaparata in improviziranega stojala, ki je imelo v vznožju pritrjeno srebrno 

novoletno kroglico. Ta je služila kot konveksno zrcalo, saj se je v njej videlo 

celotno vidno nebo ter horizont. Fotoaparat sem na stojalo pritrdila tako, da je bil 

objektiv usmerjen navzdol proti novoletni kroglici. Stojalo s fotoaparatom sem 

nato s pomočjo zemljevida in kompasa orientirala glede na glavne smeri neba. 

Tako je sever na fotografiji vedno zgodaj, po računalniški obdelavi pa je vzhod 

vedno na levi strani, kar nam pokaže dejanski pogled v nebo. 

Posnete fotografije sem nato sprva obdelala v programu PhotoScape v3.5. 

Fotografije sem obrezala v obliko kroga, potem pa jih še horizontalno preslikala z 

uporabo posebne funkcije v programu. Tako sem zagotovila, da je na vseh 

fotografijah vzhod na levi strani. Fotografij nisem priredila, torej jih nisem svetila, 

niti nastavljala kontrastov. 

Na vsaki fotografiji sem v istem programu z mednarodnimi kraticami označila 

smeri neba (N = sever, S = jug, E = vzhod in W = zahod). V središče fotografije 

sem zapisala lokacijo fotografiranja, ob straneh pa kraje, od koder po vsej 

verjetnosti umetna svetloba prihaja pod zelo majhnimi koti in se na fotografiji 

kaže kot svetlobni trak ali kupola. 

Intenziteta svetlobne kupole je na fotografijah prikaza intenzitete svetlobne kupole 

prikazana z izofotami. To so črte, ki povezujejo točke z enakim sijem neba in 

kažejo tudi njegov obseg. Izris izofot sem pridobila s pomočjo programa Iris 

v5.59. Intenziteta svetlobnih kupol se v jasnem vremenu proti sredini fotografij 

(zenitu) zmanjšuje. Na fotografijah, ki sem jih posnela v oblačnem vremenu pa to 

ne velja. Izofote na teh potekajo prav po celotni fotografiji, kar pomeni, da 

svetlobno onesnaženje doseže tudi zenit. Značilno je še, da je višina in širina 

svetlobnih kupol v oblačnem vremenu večja. 



 

 

6.4.1 Sij noč
 

Slika 32: Lokacija fotografiranja v Cigonci

Vir: DTK 1:50.000 

Fotografija 34 prikazuje sij neba na obrobju naselja Cigonca

jugozahodno od Slovenske Bistrice, ki je znana po tem, dav veliki meri prispeva k 

onesnaževanju nočnega neba. Na fotografiji je vidnih ve

sijev, ki prihajajo od 

Slovenske Bistrice je tamkajšnja svetlobna kupola zelo izrazit

prispeva še svetloba iz Maribora.

in Zagreba na jugu in Slovenskih Konjic na 

manjši. Intenziteta svetlobnega onesnaženja se kaže tudi v tem, da v svetlobnih 

kupolah zvezde niso vidne.

Intenziteta svetlobne kupole v Cigonci

severovzhodu zelo visoko proti zenitu, drugje na horizontu pa se intenziteta kupol 

precej zmanjša. Notranje izofote so izoblikovane ob mo

zunanje pa se z manjšo mo

območju vseh strani neba, ampak je najizrazitejša prav na severovzhodu. 

Ocenjujem, da je kot med hori

svetlobna kupola na severovzhodu
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Sij nočnega neba v Cigonci 

fotografiranja v Cigonci 

prikazuje sij neba na obrobju naselja Cigonca. Naselje se

jugozahodno od Slovenske Bistrice, ki je znana po tem, dav veliki meri prispeva k 

čnega neba. Na fotografiji je vidnih več močnejših svetlob

 uličnih svetilk in reflektorjev. Zaradi majhne oddaljenosti od 

ovenske Bistrice je tamkajšnja svetlobna kupola zelo izrazita. K ve

prispeva še svetloba iz Maribora. Razvidni sta še svetlobni kupoli v smeri Polj

na jugu in Slovenskih Konjic na jugozahodu, ki pa sta po obsegu 

a svetlobnega onesnaženja se kaže tudi v tem, da v svetlobnih 

kupolah zvezde niso vidne. 

Intenziteta svetlobne kupole v Cigonci, ki jo prikazuje Fotografija 

zelo visoko proti zenitu, drugje na horizontu pa se intenziteta kupol 

ej zmanjša. Notranje izofote so izoblikovane ob močnejših virih svetlobe, 

zunanje pa se z manjšo močjo širijo proti zenitu. Zunanja izofota je prisotna na 

ju vseh strani neba, ampak je najizrazitejša prav na severovzhodu. 

Ocenjujem, da je kot med horizontom in skrajno točko, do koder še sega 

svetlobna kupola na severovzhodu okoli 45° ter na jugu in jugozahodu

 

. Naselje se nahaja 

jugozahodno od Slovenske Bistrice, ki je znana po tem, dav veliki meri prispeva k 

č čnejših svetlobnih 

nih svetilk in reflektorjev. Zaradi majhne oddaljenosti od 

K večjemu učinku 

Razvidni sta še svetlobni kupoli v smeri Poljčan 

zahodu, ki pa sta po obsegu 

a svetlobnega onesnaženja se kaže tudi v tem, da v svetlobnih 

, ki jo prikazuje Fotografija 35, sega na 

zelo visoko proti zenitu, drugje na horizontu pa se intenziteta kupol 

čnejših virih svetlobe, 

jo širijo proti zenitu. Zunanja izofota je prisotna na 

ju vseh strani neba, ampak je najizrazitejša prav na severovzhodu. 

čko, do koder še sega 

na jugu in jugozahodu okoli 10°. 
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Fotografija 34: Sij nočnega neba v Cigonci ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

Fotografija 35: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Cigonci ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 



 

 

Fotografija 

Fotografija 37: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Cigonci ob obla
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Fotografija 36: Sij nočnega neba v Cigonci ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Cigonci ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

vremenu 

 

čnem vremenu 
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Fotografija 36 prikazuje sij nočnega neba v naselju Cigonca ob oblačnem 

vremenu. Iz fotografije je lepo razvidno, da je nočno nebo ob oblačnem vremenu 

na isti lokaciji zaradi odboja umetne svetlobe od oblakov precej bolj svetlo kot ob 

jasnem vremenu. Zaradi tega je tudi svetlobno onesnaženje v oblačnem vremenu 

bolj intenzivneje ter ima večje prostorske razsežnosti. Nebo je najbolj svetlo v 

smeri severovzhoda, kjer nočno nebo osvetljuje veliko število svetilk in 

reflektorjev v mestu Slovenska Bistrica, vpliv pa ima tudi 'štajerska metropola' - 

Maribor. 

Intenziteta svetlobne kupole v Cigonci ob oblačnem vremenu (Fotografija 37) 

sega na severovzhodu vse do zenita in se širi še naprej proti jugozahodu. 

Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še sega intenzivna 

svetlobna kupola, znaša na severovzhodu okoli 70°. Nekoliko manjša intenziteta 

svetlobne kupole je še na jugu in jugozahodu, kjer znaša kot med horizontom in 

točko, do koder še sega svetlobna kupola, 30°. 

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Cigonca – Spodnja Ložnica = 2,2 km  

Cigonca – Zgornja Ložnica = 3,8 km  

Cigonca – Velenje = 35,1 km 

Cigonca – Slovenske Konjice = 11,6 km  

Cigonca – Tepanje = 7,7 km 

Cigonca – Ličenca = 4,5 km 

Cigonca – Videž = 1,7 km  

Cigonca – Poljčane = 6,9 km 

Cigonca – Zagreb  = 71,4 km 

Cigonca – Črešnjevec = 3,6 km  
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Cigonca – Ptuj = 24,3 km 

Cigonca – Pragersko = 7,7 km 

Cigonca – Slovenska Bistrica = 1,9 km 

Cigonca – Maribor  =  21, 1 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.2 Sij noč
 

Slika 33: Lokacija fotografiranja v Videžu

Vir: DTK 1:50.000 

Videž, ki se nahaja južno od Slovenske Bistrice,

osrednjega dela Dravinjskih goric.

delu naselja in v bližini ni bilo neposrednih virov svetlobe, razen ene same 

svetilke postavljene na križiš

38 kot močno bleščanje. Najve

smeri Slovenske Bistrice

kjer prihaja svetloba 

Slovenskih Konjic, Ve

Ptuja. 

Največja intenziteta svetlobne kupole v Videžu, ki jo prikazuje Fotografija 

na severovzhodu. Ocenjujem, da kot med horizontom in to

svetlobna kupola, znaša 20°.

sicer ocenjujem, da kot med horizontom in to

kupola, znaša 10°. Na 

znaša kot manj kot 5°.
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Sij nočnega neba v Videžu 

fotografiranja v Videžu 

, ki se nahaja južno od Slovenske Bistrice, je stara gručasta vas na severu 

osrednjega dela Dravinjskih goric. Lokacija fotografiranja je bila na neposeljenem 

delu naselja in v bližini ni bilo neposrednih virov svetlobe, razen ene same 

svetilke postavljene na križišču. Ta je vidna na severozahodnem delu

čanje. Največja svetlobna kupola je zopet na severovzhodu, v 

smeri Slovenske Bistrice in Maribora. Šibkejše svetlobne kupole so še 

kjer prihaja svetloba najverjetneje iz Poljčan ter Zagreba, na zahodu, iz smeri 

Slovenskih Konjic, Velenja in Zreč, ter na vzhodu, iz smeri naselja Pragersko in 

ja intenziteta svetlobne kupole v Videžu, ki jo prikazuje Fotografija 

na severovzhodu. Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do katere še sega 

svetlobna kupola, znaša 20°. Manjša svetlobna kupola je prisotna še na jugu, in 

sicer ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do katere še sega svetlobna 

Na jugozahodu, kjer je intenziteta svetlobne kupole najnižja, 

znaša kot manj kot 5°. 

 

časta vas na severu 

Lokacija fotografiranja je bila na neposeljenem 

delu naselja in v bližini ni bilo neposrednih virov svetlobe, razen ene same 

u. Ta je vidna na severozahodnem delu Fotografije 

ja svetlobna kupola je zopet na severovzhodu, v 

in Maribora. Šibkejše svetlobne kupole so še na jugu, 

an ter Zagreba, na zahodu, iz smeri 

, ter na vzhodu, iz smeri naselja Pragersko in 

ja intenziteta svetlobne kupole v Videžu, ki jo prikazuje Fotografija 39, je 

čko, do katere še sega 

Manjša svetlobna kupola je prisotna še na jugu, in 

ko, do katere še sega svetlobna 

jugozahodu, kjer je intenziteta svetlobne kupole najnižja, 



 

 

Fotografija 

Fotografija 39: 
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Fotografija 38: Sij nočnega neba v Videžu ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Videžu ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

nega neba v Videžu ob jasnem vremenu 

 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Videžu ob jasnem vremenu 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Videž  –  Zreče =  13, 1 km 

Videž  – Velenje =  34, 6 km 

Videž  – Slovenske Konjice =  10, 8 km  

Videž  – Poljčane = 5,6 km 

Videž  – Zagreb =  71, 5 km 

Videž  – Ptuj =  24,8 km  

Videž  – Pragersko = 8,5 km  

Videž  – Slovenska Bistrica = 3,3 km  

Videž  – Maribor = 22,4 km  

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.3 Sij noč
 

Slika 34: Lokacija fotografiranja v Ž

Vir: DTK 1:50.000 

Žabljek je razloženo naselje na severu osrednjega dela Dravinjskih goric, s 165 

prebivalci. Nahaja se približno 10 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic in 5 

kilometrov južno od Slovenske Bistrice. 

Svetlobna kupola je na 

severovzhodu v smeri Slovenske Bistrice. Na severozahodu svetlobna kupola ni 

izoblikovana zaradi manjših naselij, ki so v no

svetlobna kupola se nahaja še na jugu

številni viri svetlobe na jugovzhodu, kjer svetloba prihaja od cestnih svetilk v 

naselju Križni Vrh, ter na severozahodu, kjer je vir bleš

hišne razsvetljave. 

Intenziteta svetlobnih kupol, ki jo prikazuje Fotografija 

severovzhodnem območ

Ocenjujem, da kot med horizontalo in to

severovzhodu in jugovzhodu, znaša okoli 11°. Svetlobni kupoli manjše inten

se nahajata še na vzhodu in jugozahodu. Ocenjujem, da kot med horizontalo in 

točko, do koder še seže svetlobna kupola, tam znaša okoli 5°.
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Sij nočnega neba v Žabljeku 

fotografiranja v Žabljeku 

Žabljek je razloženo naselje na severu osrednjega dela Dravinjskih goric, s 165 

. Nahaja se približno 10 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic in 5 

kilometrov južno od Slovenske Bistrice.  

Svetlobna kupola je na Fotografiji 40 najbolj intenzivna na skrajnem 

severovzhodu v smeri Slovenske Bistrice. Na severozahodu svetlobna kupola ni 

izoblikovana zaradi manjših naselij, ki so v nočnem času slabše osvetljena. Druga 

svetlobna kupola se nahaja še na jugu, v smeri Poljčan. Na sliki 

številni viri svetlobe na jugovzhodu, kjer svetloba prihaja od cestnih svetilk v 

naselju Križni Vrh, ter na severozahodu, kjer je vir bleščanja ena samcata svetilka

Intenziteta svetlobnih kupol, ki jo prikazuje Fotografija 41, je najbolj izrazita na 

severovzhodnem območju Slovenske Bistrice in jugovzhodnem obmo

Ocenjujem, da kot med horizontalo in točko, do koder še seže svetlobna kupola na 

severovzhodu in jugovzhodu, znaša okoli 11°. Svetlobni kupoli manjše inten

se nahajata še na vzhodu in jugozahodu. Ocenjujem, da kot med horizontalo in 

ko, do koder še seže svetlobna kupola, tam znaša okoli 5°. 

 

Žabljek je razloženo naselje na severu osrednjega dela Dravinjskih goric, s 165 

. Nahaja se približno 10 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic in 5 

najbolj intenzivna na skrajnem 

severovzhodu v smeri Slovenske Bistrice. Na severozahodu svetlobna kupola ni 

asu slabše osvetljena. Druga 

čan. Na sliki so vidni še 

številni viri svetlobe na jugovzhodu, kjer svetloba prihaja od cestnih svetilk v 

čanja ena samcata svetilka 

1, je najbolj izrazita na 

ju Slovenske Bistrice in jugovzhodnem območju Poljčan. 

ko, do koder še seže svetlobna kupola na 

severovzhodu in jugovzhodu, znaša okoli 11°. Svetlobni kupoli manjše intenzitete 

se nahajata še na vzhodu in jugozahodu. Ocenjujem, da kot med horizontalo in 



 

112 

 

 

Fotografija 40: Sij nočnega neba v Žabljeku ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

Fotografija 41: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Žabljeku ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Žabljek – Cigonca = 2,2 km 

Žabljek – Videž = 0,9 km 

Žabljek – Žabljek = 0,9 km 

Žabljek – Razgor pri Žabljeku = 1,5 km 

Žabljek – Poljčane = 4,4 km 

Žabljek – Laporje = 2,1 km 

Žabljek – Križni Vrh = 0,5 km 

Žabljek – Vrhloga = 5,2 km  

Žabljek – Črešnjevec = 4,4 km 

Žabljek – Slovenska Bistrica = 4,5 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije 



 

 

6.4.4 Sij noč
 

Slika 35: Lokacija fotografiranja v Li

Vir: DTK 1:50.000 

Ličenca je gručasta vas sredi Dravinjskih goric, ki šteje približno 

Vas leži približno 8 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic. Na obmo

Ličence sta prisotni dve manjši svetlobni kupoli, ki se razprostirata na 

severovzhodu in jugovzhod

jugozahodu, v smeri središ

močne intenzitete, ki ustvarja 

delu je viden tudi zametek svetlobne kupole Slovenskih Konjic. 

ni večjih svetlobnih virov, ki bi onesnaževali no

naselja, površje pa se 

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje 

območju Slovenske Bistrice ter v smeri Polj

horizontom in točko, do koder še seže svetlobna kupola na severovzhodu in 

jugovzhodu, okoli 15

direktnih virih svetlobe. Prav zaradi teh virov ni mogo

kupolo Ličence in Slovenskih Konjic.

114 

Sij nočnega neba v Ličenci 

fotografiranja v Ličenci 

časta vas sredi Dravinjskih goric, ki šteje približno 193 prebivalcev. 

Vas leži približno 8 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic. Na obmo

prisotni dve manjši svetlobni kupoli, ki se razprostirata na 

severovzhodu in jugovzhodu. Najmočnejša svetlobna kupola se kaže na 

jugozahodu, v smeri središča vasi Ličenca. Tam je prisotna cestna

ne intenzitete, ki ustvarja intenzivno svetlobno kupolo. Na njenem severnem 

zametek svetlobne kupole Slovenskih Konjic. Na severozahodu 

jih svetlobnih virov, ki bi onesnaževali nočno nebo, saj prevladujejo manjša 

naselja, površje pa se začne počasi dvigovati proti Pohorju. 

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje Fotografija43, je najbolj izrazita na 

ju Slovenske Bistrice ter v smeri Poljčan. Ocenjujem, da znaša kot med 

čko, do koder še seže svetlobna kupola na severovzhodu in 

15°.  Na jugozahodu je notranja močnejša izofota opazna

direktnih virih svetlobe. Prav zaradi teh virov ni mogoče realno oceniti svetlobno 

ence in Slovenskih Konjic. 

 

193 prebivalcev. 

Vas leži približno 8 kilometrov vzhodno od Slovenskih Konjic. Na območju 

prisotni dve manjši svetlobni kupoli, ki se razprostirata na 

nejša svetlobna kupola se kaže na 

prisotna cestna razsvetljava 

Na njenem severnem 

Na severozahodu 

no nebo, saj prevladujejo manjša 

, je najbolj izrazita na 

an. Ocenjujem, da znaša kot med 

ko, do koder še seže svetlobna kupola na severovzhodu in 

čnejša izofota opazna pri 

e realno oceniti svetlobno 
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Fotografija 42: Sij nočnega neba v Ličenci ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

Fotografija 43: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Ličenci ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 



 

 

Fotografija 

Fotografija 45: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Li
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Fotografija 44: Sij nočnega neba v Ličenci ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Ličenci ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

vremenu 

 

čnem vremenu 
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Na Fotografiji 45 lahko  vidimo, da je intenziteto svetlobnih kupol preprosto 

nemogoče oceniti, da pa je vendar veliko bolj izrazita kot ob jasnem vremenu. 

Zunanje izofote ni moč oceniti, saj sega do samega zenita, od same debeline 

oblakov pa je odvisno tudi, kje bo svetloba najizrazitejša. Tako je osvetljeno prav 

celotno nočno nebo. Ponekod ob horizontu, kjer so oblaki redkejši oz. temnejše 

barve, svetloba iz naselij ne pride do izraza. Edina intenziteta, ki jo je moč 

primerjati s tisto ob jasnem vremenu, je tista svetlobne kupole Slovenske Bistrice, 

ki je v oblačnem vremenu večja za 15°.  Ocenjujem, da tam znaša kot med 

horizontom in točko, do koder seže svetlobna kupola, okoli 30°.  

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Ličenca – Tepanje = 4,2 km  

Ličenca – Slovenske Konjice = 8,2 km  

Ličenca – Ličenca = 0,3 km 

Ličenca – Žiče = 5,3 km 

Ličenca – Loče = 5,6 km 

Ličenca – Sveti Jernej = 2,7 km  

Ličenca – Zbelovo = 5,2 km 

Ličenca – Poljčane = 5,1 km 

Ličenca – Križni Vrh = 3,1 km  

Ličenca – Laporje = 4,7 km  

Ličenca – Videž = 2,8 km  

Ličenca – Cigonca = 4 km  

Ličenca – Slovenska Bistrica = 6 km  

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.5 Sij noč
 

Slika 36: Lokacija fotografiranja v 

Vir: DTK 1:50.000 

Draža vas  je razpotegnjeno, v jedru gru

prebivalcev. Vas leži južno od 

Tepanje in vzhodno od samega naselja Slovenske Konjice.

vidni številni viri svetlobe, v obliki nepravilne in pregoste cestne razsvetljave. Ti 

na južni strani prihajajo iz sam

avtocestnega postajališč

Tepanje ter istoimenske cestninske postaje

katero ne vplivajo ti neposredni viri, se nahaja na severovzhodu v smeri 

Slovenske Bistrice. Svetlobno onesnaženje je sicer prisotno v vseh smereh neba. 

Vidni sta še svetlobni kupoli Polj

Konjic pa je zaradi prisotnosti direktnih virov svetlobe manj izrazita.

Intenziteta svetlobnih kupol, ki jo prikazuje 

Zaradi direktnih virov svetlobe je dejansko stanje na sever

jugozahodu nemogoč

je torej v severovzhodni smeri in na vzhodu. Ocenjujem, da tukaj znaša kot med 

horizontom in točko, do koder še seže svetlobna kupola, okoli 8°. V smeri Polj

sega najvišja izofota do 10°, vendar 
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Sij nočnega neba v Draži vasi 

fotografiranja v Draži vasi 

Draža vas  je razpotegnjeno, v jedru gručasto naselje, ki šteje približno 518 

prebivalcev. Vas leži južno od avtocestnega postajališča ter cestninske postaje

Tepanje in vzhodno od samega naselja Slovenske Konjice. Na Fotografiji 46

vidni številni viri svetlobe, v obliki nepravilne in pregoste cestne razsvetljave. Ti 

na južni strani prihajajo iz same Draže vasi, na severu iz Novega

avtocestnega postajališča ter na severozahodu od cestne razsvetljave 

istoimenske cestninske postaje. Najizrazitejša svetlobna kupola, na 

katero ne vplivajo ti neposredni viri, se nahaja na severovzhodu v smeri 

Slovenske Bistrice. Svetlobno onesnaženje je sicer prisotno v vseh smereh neba. 

bni kupoli Poljčan in Zagreba. Svetlobna kupola Slovenskih 

pa je zaradi prisotnosti direktnih virov svetlobe manj izrazita.

Intenziteta svetlobnih kupol, ki jo prikazuje Fotografija47, je relativno nizka. 

Zaradi direktnih virov svetlobe je dejansko stanje na severu, severozahodu in 

du nemogoče opredeliti. Največja merljiva intenziteta svetlobni

torej v severovzhodni smeri in na vzhodu. Ocenjujem, da tukaj znaša kot med 

čko, do koder še seže svetlobna kupola, okoli 8°. V smeri Polj

sega najvišja izofota do 10°, vendar svetlobna kupolo ni jasno izoblikovan

 

asto naselje, ki šteje približno 518 

ča ter cestninske postaje 

Fotografiji 46 so 

vidni številni viri svetlobe, v obliki nepravilne in pregoste cestne razsvetljave. Ti 

e Draže vasi, na severu iz Novega Tepanja ter 

od cestne razsvetljave naselja 

. Najizrazitejša svetlobna kupola, na 

katero ne vplivajo ti neposredni viri, se nahaja na severovzhodu v smeri 

Slovenske Bistrice. Svetlobno onesnaženje je sicer prisotno v vseh smereh neba. 

an in Zagreba. Svetlobna kupola Slovenskih 

pa je zaradi prisotnosti direktnih virov svetlobe manj izrazita. 

, je relativno nizka. 

u, severozahodu in 

svetlobnih kupol 

torej v severovzhodni smeri in na vzhodu. Ocenjujem, da tukaj znaša kot med 

ko, do koder še seže svetlobna kupola, okoli 8°. V smeri Poljčan 

ni jasno izoblikovana.  



 

 

Fotografija 

Fotografija 47: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Draži vasi ob jasnem vremenu
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Fotografija 46: Sij nočnega neba v Draži vasi ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Draži vasi ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

nega neba v Draži vasi ob jasnem vremenu 

 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Draži vasi ob jasnem vremenu 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Draža vas – Novo Tepanje = 1,9 km 

Draža vas – Tepanje = 1,6 km  

Draža vas – Slovenske Konjice = 4,7 km  

Draža vas – Draža vas = 0,6 km  

Draža vas – Žiče = 2,1 km  

Draža vas – Zagreb =  72,1 km 

Draža vas – Poljčane = 7,5 km 

Draža vas – Ptuj =  31, 3 km  

Draža vas – Slovenska Bistrica = 9,3 km  

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.6 Sij noč
 

Slika 37: Lokacija fotografiranja v Ži

Vir: DTK 1:50.000 

Žiče so gručasto naselje, ki ležijo jugovzhodno od Slovenskih Konjic, štejejo 

približno 568 prebivalcev ter so znane

naselju se nahaja tudi mo

Fotografiji 48 je lepo razvidna svetlobna kupola Polj

kupola Slovenske Bistric

Novo Tepanje na severozahodu ter svetlobna kupola Slovenskih Konjic in naselja 

Žiče na zahodu. Na fotografiji je mo

prihajajo iz naselja Ži

prispeva tudi neprimerna osvetlitev tamkajšnje cerkve.

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje Fotografija 

območju Žič in Slovenskih Konjic. Notranja mo

direktnih virih svetlobe. Ocenjujem, da kot med horizontom in to

sega svetlobna kupola na zahodu, 

nato proti vzhodu se intenziteta svetlobne kupole postopoma manjša. Na 

severovzhodu tako znaša kot, do koder še seže svetlobna kupola, približno 5°. 

Nad območjem Poljčan znaša ta kot približno 13°.   
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Sij nočnega neba v Žičah 

fotografiranja v Žičah 

často naselje, ki ležijo jugovzhodno od Slovenskih Konjic, štejejo 

približno 568 prebivalcev ter so znane po svoji povezavi z Žiškem samostanu. V 

naselju se nahaja tudi močno osvetljena Župnijska cerkev svetega

je lepo razvidna svetlobna kupola Poljčan na vzhodu, svetlobna 

kupola Slovenske Bistrice na severovzhodu, svetlobna kupola naselij 

na severozahodu ter svetlobna kupola Slovenskih Konjic in naselja 

Na fotografiji je moč opaziti tudi direktne vire svetlobe, ki 

prihajajo iz naselja Žiče. K svetlobnemu onesnaženju nad naseljem veliko 

tudi neprimerna osvetlitev tamkajšnje cerkve. 

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje Fotografija 49, je najbolj izrazita na 

č in Slovenskih Konjic. Notranja močnejša izofota

direktnih virih svetlobe. Ocenjujem, da kot med horizontom in toč

sega svetlobna kupola na zahodu, znaša 20°. V smeri od zahoda proti severu in 

nato proti vzhodu se intenziteta svetlobne kupole postopoma manjša. Na 

u tako znaša kot, do koder še seže svetlobna kupola, približno 5°. 

jem Poljčan znaša ta kot približno 13°.    

 

asto naselje, ki ležijo jugovzhodno od Slovenskih Konjic, štejejo 

iškem samostanu. V 

osvetljena Župnijska cerkev svetega Petra. Na 

čan na vzhodu, svetlobna 

naselij Tepanje in 

na severozahodu ter svetlobna kupola Slovenskih Konjic in naselja 

 opaziti tudi direktne vire svetlobe, ki 

snaženju nad naseljem veliko 

, je najbolj izrazita na 

nejša izofota je opazna pri 

direktnih virih svetlobe. Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še 

20°. V smeri od zahoda proti severu in 

nato proti vzhodu se intenziteta svetlobne kupole postopoma manjša. Na 

u tako znaša kot, do koder še seže svetlobna kupola, približno 5°. 



 

 

Fotografija 

Fotografija 49:
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Fotografija 48: Sij nočnega neba v Žičah ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Žičah ob jasnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 22. 4. 2011) 

 

ah ob jasnem vremenu 

 

ah ob jasnem vremenu 



 

 

Fotografija 

Fotografija 51: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Ži
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Fotografija 50: Sij nočnega neba v Žičah ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Žičah ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

nem vremenu 

 

čnem vremenu 
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Na Fotografiji 51 lahko opazimo, da je intenziteta svetlobne kupole v oblačnem 

vremenu zopet dosti bolj izrazita kot ob jasnem vremenu.  Posebej izrazita je 

postala svetlobna kupola Slovenskih Konjic in naselja Žiče, ki se je zelo približala 

zenitu. Ocenjujem, da se je tam kot povečal za približno 30°. Kot med horizontom 

in točko, do koder še seže svetlobna kupola na severozahodu, znaša torej približno 

50°. Zanimivo je še, da se je izoblikovala nova svetlobna kupola na jugu. 

Ocenjujem, da tam kot med horizontom in točko, do koder še seže svetlobna 

kupola, znaša približno 20°. Morebitni vzrok tega onesnaženja bi lahko bilo mesto 

Krško, ki je sicer oddaljeno kar 39 kilometrov.  

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Žiče – Draža vas = 2,2 km 

Žiče – Novo Tepanje = 4,5 km 

Žiče – Tepanje = 4,1 km 

Žiče – Slovenske Konjice = 7 km 

Žiče – Žiče = 0,9 km 

Žiče – Šentjur = 12,7 km 

Žiče – Loče = 1,3 km  

Žiče – Poljčane = 7 km 

Žiče – Sveti Jernej = 2,7 km 

Žiče – Križni Vrh = 7,7 km  

Žiče – Slovenska Bistrica = 11 km 

Žiče – Spodnje Grušovje = 4,7 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.7 Sij noč
 

Slika 38: Lokacija fotografiranja v Bregu pri Konjicah

Vir: DTK 1:50.000 

Breg pri Konjicah je 

neposredni bližini mesta Slovenske Konjice, in šteje približno 132 prebivalcev.

Na Fotografiji 52 so vidne tri ve

prihaja iz ulične razsvetljave 

severo- in jugovzhoda ter iz severozahoda, in sicer kot posledice uhajanja umetne 

svetlobe izpod neustreznih svetilk pod manjšimi koti na ve

prihaja svetloba večinoma iz Slovenske Bistrice in 

Slovenskih Konjic in Zre

svetlobna kupola je presenetljivo na 

oddaljene le 2 kilometra, Slovenska Bistrica pa kar 11 kilometrov. Razvidno

torej, da se učinki svetlobe na daljše razdalje seštevajo (prišteje se še svetloba iz 

naselij Tepanje in Novo

Intenziteta svetlobne kupole je najmanjša na jugovzhodu. Ocenjujem , da kot med 

horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola, znaša 10°. Ve

intenziteta svetlobne kupole je na severozahodu, kjer ocenjujem, da kot med 

horizontom in točko, do kod

severovzhodu je kot še ve
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Sij nočnega neba v Bregu pri Konjicah 

Lokacija fotografiranja v Bregu pri Konjicah 

Breg pri Konjicah je razpotegnjena vas v dolini reke Dravinje, ki se nahaja v 

neposredni bližini mesta Slovenske Konjice, in šteje približno 132 prebivalcev.

so vidne tri večje svetlobne kupole in neposredni vir svetlobe, ki 

čne razsvetljave v Konjiški vasi. Svetlobne kupole prihajajo iz 

in jugovzhoda ter iz severozahoda, in sicer kot posledice uhajanja umetne 

svetlobe izpod neustreznih svetilk pod manjšimi koti na večje razdalje. Na 

prihaja svetloba večinoma iz Slovenske Bistrice in naselja Tepanj

Slovenskih Konjic in Zreč ter na JV iz smeri Poljčan in naselja

svetlobna kupola je presenetljivo na SV, kljub temu, da so Slovenske Konjice 

oddaljene le 2 kilometra, Slovenska Bistrica pa kar 11 kilometrov. Razvidno

činki svetlobe na daljše razdalje seštevajo (prišteje se še svetloba iz 

in Novo Tepanje, cestninske postaje ter postajališča

Intenziteta svetlobne kupole je najmanjša na jugovzhodu. Ocenjujem , da kot med 

čko, do koder še sega svetlobna kupola, znaša 10°. Ve

intenziteta svetlobne kupole je na severozahodu, kjer ocenjujem, da kot med 

čko, do koder še seže svetlobna kupola, znaša 14°. Na 

severovzhodu je kot še večji, in sicer znaša približno 17°. 

 

razpotegnjena vas v dolini reke Dravinje, ki se nahaja v 

neposredni bližini mesta Slovenske Konjice, in šteje približno 132 prebivalcev. 

je svetlobne kupole in neposredni vir svetlobe, ki 

vasi. Svetlobne kupole prihajajo iz 

in jugovzhoda ter iz severozahoda, in sicer kot posledice uhajanja umetne 

čje razdalje. Na SV 

Tepanje, na SZ iz 

naselja Žiče. Največja 

, kljub temu, da so Slovenske Konjice 

oddaljene le 2 kilometra, Slovenska Bistrica pa kar 11 kilometrov. Razvidno je 

inki svetlobe na daljše razdalje seštevajo (prišteje se še svetloba iz 

, cestninske postaje ter postajališča). 

Intenziteta svetlobne kupole je najmanjša na jugovzhodu. Ocenjujem , da kot med 

ko, do koder še sega svetlobna kupola, znaša 10°. Večja 

intenziteta svetlobne kupole je na severozahodu, kjer ocenjujem, da kot med 

er še seže svetlobna kupola, znaša 14°. Na 
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Fotografija 52: Sij nočnega neba v Bregu pri Konjicah ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 53: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Bregu pri Konjicah ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 



 

 

Fotografija 54

Fotografija 55: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Bregu pri Konjicah ob obla
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54: Sij nočnega neba v Bregu pri Konjicah ob oblačnem vremenu

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Bregu pri Konjicah ob obla

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

čnem vremenu 

 

Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Bregu pri Konjicah ob oblačnem vremenu 
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Na Fotografiji 54, ki prikazuje sij nočnega neba v Bregu pri Konjicah ob 

oblačnem vremenu, je lepo razvidno, da je noč precej bolj svetla kot je bila na isti 

lokaciji ob jasnem vremenu. Precej svetlobe se od oblakov odbije na območju 

Slovenske Bistrice, naselij Tepanje in Novo Tepanje na severovzhodu. V ozadju 

se je na jugu, na drugi strani Konjiške gore, izoblikovala nova svetlobna kupola, 

ki v jasnem vremenu ni bila tako izrazita. Predvidevam, da ta svetloba uhaja iz 

neprimernih svetilk iz najbližjega večjega mesta na jugu, Šentjurja. 

Intenziteta svetlobne kupole v Bregu pri Konjicah ob oblačnem vremenu sega 

precej bolj visoko proti zenitu. Kljub temu, da je močno osvetljeno celotno nebo, 

je še vedno mogoče razločiti svetlobno kupolo Slovenske Bistrice, naselij Tepanje 

ter Novo Tepanje. Ocenjujem,  da kot med horizontom in točko, do koder še sega 

svetlobna kupola, znaša približno 40°. Na novo se pojavi še manjša svetlobna 

kupola na jugu. Kot med horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola 

na tem območju, znaša okoli 10°.    

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Breg pri Konjicah – Oplotnica = 6,5 km  

Breg pri Konjicah – Breg pri Konjicah = 0,5 km  

Breg pri Konjicah – Zreče = 6,5 km 

Breg pri Konjicah – Slovenske Konjice = 2,3 km  

Breg pri Konjicah – Konjiška vas = 0,6 km  

Breg pri Konjicah – Žiče = 2,5 km 

Breg pri Konjicah – Poljčane = 9,8 km 

Breg pri Konjicah – Nova vas pri Konjicah = 1 km 

Breg pri Konjicah – Slovenska Bistrica = 11 km 

Breg pri Konjicah – Tepanje = 2,8 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.8 Sij noč
 

Slika 39: Lokacija fotografiranja v naselju Gabrovlje

Vir: DTK 1:50.000 

Gabrovlje je manjše 

šteje le 74 prebivalcev. Naselje se nahaja 

Konjice. Na Fotografiji 56

straneh neba. Najbolj je izrazita na severozahodu, kjer se nahaja naselje Z

jugovzhodu, v smeri Slovenskih Konjic in Polj

direktni viri svetlobe, ki prihajajo od cestne razsvetljave naselja Gabrovlje. 

Nekoliko manj izrazita svetlobna kupola se nahaja še na jugozahodu

Celja, in na severovzhodu

širjenje svetlobnega 

Proti severu se površje polag

strani ni prisoten izrazit sij ne

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na jugovzhodnem  in 

severozahodnem delu, kjer ocenjujem, da kot med horizontom in to

še seže svetlobna kupola, znaša okoli 30°. Manj intenzivna svetlobna kupola je še 

na severovzhodu, kjer j

Ocenjujem, da kot med horizontom in to

znaša 20°. 
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Sij nočnega neba v naselju Gabrovlje 

Lokacija fotografiranja v naselju Gabrovlje 

 naselje, ki leži na južnem pobočju slemena 

šteje le 74 prebivalcev. Naselje se nahaja ob cesti, ki povezuje Zreč

Fotografiji 56 je razvidno, da je svetlobna kupola prisotna na vseh 

raneh neba. Najbolj je izrazita na severozahodu, kjer se nahaja naselje Z

jugovzhodu, v smeri Slovenskih Konjic in Poljčan. Na jugovzhodu so prisotni tudi 

direktni viri svetlobe, ki prihajajo od cestne razsvetljave naselja Gabrovlje. 

Nekoliko manj izrazita svetlobna kupola se nahaja še na jugozahodu

a severovzhodu, v smeri Slovenske Bistrice in Oplotnice. Sicer pa 

 onesnaženja na jugozahodu nekoliko ovira Konjiška

se površje polagoma dviguje proti Pohorju, tako da tudi iz severne 

strani ni prisoten izrazit sij neba. 

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na jugovzhodnem  in 

severozahodnem delu, kjer ocenjujem, da kot med horizontom in toč

še seže svetlobna kupola, znaša okoli 30°. Manj intenzivna svetlobna kupola je še 

na severovzhodu, kjer je enakomerno razporejena čez ves vzhodni del. 

Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še seže svetlobna kupola, 

 

 Brinjeve gore in 

ob cesti, ki povezuje Zreče in Slovenske 

je razvidno, da je svetlobna kupola prisotna na vseh 

raneh neba. Najbolj je izrazita na severozahodu, kjer se nahaja naselje Zreče, in 

an. Na jugovzhodu so prisotni tudi 

direktni viri svetlobe, ki prihajajo od cestne razsvetljave naselja Gabrovlje. 

Nekoliko manj izrazita svetlobna kupola se nahaja še na jugozahodu, v smeri 

v smeri Slovenske Bistrice in Oplotnice. Sicer pa 

na jugozahodu nekoliko ovira Konjiška gora. 

da tudi iz severne 

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na jugovzhodnem  in 

severozahodnem delu, kjer ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder 

še seže svetlobna kupola, znaša okoli 30°. Manj intenzivna svetlobna kupola je še 

čez ves vzhodni del. 

ko, do koder še seže svetlobna kupola, 



 

130 

 

 

Fotografija 56: Sij nočnega neba v naselju Gabrovlje ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 57: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v naselju Gabrovlje ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Gabrovlje – Zreče = 2,2 km  

Gabrovlje – Velenje = 23,1 km 

Gabrovlje – Celje = 17,2 km 

Gabrovlje – Gabrovlje = 0,1 km 

Gabrovlje – Slovenske Konjice = 2 km 

Gabrovlje – Poljčane = 13,7 km  

Gabrovlje – Slovenska Bistrica = 3 km 

Gabrovlje – Oplotnica = 4,5 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.9 Sij noč
 

Slika 40: Lokacija fotografiranja v naselju Dobrovlje

Vir: DTK 1:50.000 

Dobrovlje je novejše naselje, ki se nahaja v neposredni bližini Zre

malo manj kot 3000 prebivalcev in so najve

je približno 371 prebivalcev. Na vzhodni in severovzhodni strani naselja se nahaja 

pobočje slemena Brinjeve gore, teren pa se na severu dviga proti Pohorju. Te 

naravne pregrade zagotovo ovirajo širjenje svetlobe iz nezasen

majhnimi koti. Na F

večji dve se nahajata na jugovzho

Zagreb, in na severozahodu, v smeri Zre

jugozahodu, kjer se nahaja Celje

Intenziteta svetlobne kupole v Dobrovljah ob jasnem vremenu, ki jo prikazuje 

Fotografija 59, je najbolj izrazita 

oblikovana prav na obmo

med horizontom in to

Intenziteta svetlobne kupole na jugov

horizontalo in točko, do ko

svetlobne kupole na jugozahodu je majhna, kot med horizontalo i

koder še seže svetlobna kupola, znaša 
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Sij nočnega neba v naselju Dobrovlje 

Lokacija fotografiranja v naselju Dobrovlje 

je novejše naselje, ki se nahaja v neposredni bližini Zre

malo manj kot 3000 prebivalcev in so največje naselje v njihovi okolici. V naselju 

prebivalcev. Na vzhodni in severovzhodni strani naselja se nahaja 

Brinjeve gore, teren pa se na severu dviga proti Pohorju. Te 

naravne pregrade zagotovo ovirajo širjenje svetlobe iz nezasenčenih svetilk pod 

majhnimi koti. Na Fotografiji 58 je moč razločiti tri svetlobne kupole. In sicer, 

ji dve se nahajata na jugovzhodu, v smeri Slovenskih Konjic, Polj

Zagreb, in na severozahodu, v smeri Zreč. Manjša svetlobna kupola je vidna še na 

, kjer se nahaja Celje.  

Intenziteta svetlobne kupole v Dobrovljah ob jasnem vremenu, ki jo prikazuje 

je najbolj izrazita na območju Zreč. Močnejša notranja izofota je 

oblikovana prav na območju, kjer se nahaja center mesta Zreče. Ocenjujem, da kot 

med horizontom in točko, do koder še seže svetlobna kupola, znaša 17°. 

Intenziteta svetlobne kupole na jugovzhodu je nekoliko manjša

čko, do koder še seže svetlobna kupola, znaša 14°. Intenziteta 

svetlobne kupole na jugozahodu je majhna, kot med horizontalo i

koder še seže svetlobna kupola, znaša okoli 5°. 

 

je novejše naselje, ki se nahaja v neposredni bližini Zreč, ki štejejo 

je naselje v njihovi okolici. V naselju 

prebivalcev. Na vzhodni in severovzhodni strani naselja se nahaja 

Brinjeve gore, teren pa se na severu dviga proti Pohorju. Te 

naravne pregrade zagotovo ovirajo širjenje svetlobe iz nezasenčenih svetilk pod 

iti tri svetlobne kupole. In sicer, 

du, v smeri Slovenskih Konjic, Poljčan in mesta 

. Manjša svetlobna kupola je vidna še na 

Intenziteta svetlobne kupole v Dobrovljah ob jasnem vremenu, ki jo prikazuje 

čnejša notranja izofota je 

če. Ocenjujem, da kot 

ko, do koder še seže svetlobna kupola, znaša 17°. 

zhodu je nekoliko manjša. Kot med 

znaša 14°. Intenziteta 

svetlobne kupole na jugozahodu je majhna, kot med horizontalo in točko, do 
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Fotografija 58: Sij nočnega neba v naselju Dobrovlje ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 59: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v naselju Dobrovlje ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Fotografija 60: Sij nočnega neba v naselju Dobrovlje ob oblačnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

Fotografija 61: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v naselju Dobrovlje ob oblačnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 
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Nočno nebo nad naseljem Dobrovlje je ob oblačnem vremenu precej bolj svetlo 

kot pa ob jasnem vremenu. Prav vse prej omenjene svetlobne kupole so bolj 

izrazite, zlasti na območju naselja Zreče in Slovenskih Konjic. 

Intenziteta svetlobne kupole ob oblačnem vremenu, ki jo prikazuje Fotografija 61, 

je najbolj izrazita nad naseljem Zreče. V primerjavi z intenziteto svetlobne kupole 

ob jasnem vremenu, je ta za skoraj 50° bližje zenitu. Tako ocenjujem, da kot med 

horizontom in točko, do koder seže svetloba na severozahodu, znaša 67°. Res pa 

je, da je ob oblačnem vremenu celotno nebo veliko svetlejše in so zato podatki 

nekoliko popačeni. Intenziteta na jugovzhodu se je po mojih ocenah povečala za 

približno 15°. 

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Dobrovlje – Zreče = 1,8 km  

Dobrovlje – Radana vas = 0,6 km 

Dobrovlje – Velenje = 23 km 

Dobrovlje – Celje = 17,3 km 

Dobrovlje – Dobrovlje = 0,3 km 

Dobrovlje – Slovenske Konjice = 2,8 km 

Dobrovlje – Zagreb = 77,5 km 

Dobrovlje – Poljčane = 14,2 km  

Dobrovlje – Slovenska Bistrica = 13 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije 



 

 

6.4.10 Sij noč
 

Slika 41: Lokacija fotografiranja v Dobrnežu

Vir: DTK 1:50.000 

Dobrnež je manjše gruč

šteje 112 prebivalcev. 

posneta na glavni cesti Slovenske Konjice

na bližnji cesti potekala 

signalizacijo, ki je vidna na severu. Drugi direktni vir

cestne razsvetljave v naselju Tepanje ter ob cesti, ki vodi v Slovenske Konjice.  

Na fotografiji sta izraziti dve ve

Tepanje in Novo Tepanj

manjša, na jugovzhodu

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje Fotografija 

kjer znaša kot med horizontom in to

Nekoliko manjša svetlobna kupola se nahaja na vzhodu. Tukaj znaša kot med 

horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola, 15°. Manj izrazita 

intenziteta svetlobne kupole 

svetloba, okrog 10°.  
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Sij nočnega neba v Dobrnežu 

Lokacija fotografiranja v Dobrnežu 

Dobrnež je manjše gručasto naselje v neposredni bližini Slovenskih Konjic, ki 

šteje 112 prebivalcev. Fotografija 62, ki prikazuje sij nočnega neba, je bila 

posneta na glavni cesti Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica. V č

na bližnji cesti potekala gradbena dela, ki so bila tudi označena s svetlobno 

signalizacijo, ki je vidna na severu. Drugi direktni viri svetlobe prihaja

cestne razsvetljave v naselju Tepanje ter ob cesti, ki vodi v Slovenske Konjice.  

Na fotografiji sta izraziti dve večji svetlobni kupoli, na vzhodu iz smeri 

Tepanje ter na zahodu iz smeri Slovenskih Konjic

manjša, na jugovzhodu, kjer se nahajata naselji Žiče ter Poljčane.  

Intenziteta svetlobne kupole, ki jo prikazuje Fotografija 63, je največ

kjer znaša kot med horizontom in točko, do katere še seže svetlobna kupola, 20°. 

ša svetlobna kupola se nahaja na vzhodu. Tukaj znaša kot med 

čko, do koder še sega svetlobna kupola, 15°. Manj izrazita 

intenziteta svetlobne kupole je na jugovzhodu, kjer znaša kot, do koder še seže 

 

 

asto naselje v neposredni bližini Slovenskih Konjic, ki 

čnega neba, je bila 

Slovenska Bistrica. V času slikanja so 

dela, ki so bila tudi označena s svetlobno 

i svetlobe prihajajo še od 

cestne razsvetljave v naselju Tepanje ter ob cesti, ki vodi v Slovenske Konjice.  

ji svetlobni kupoli, na vzhodu iz smeri naselij 

ter na zahodu iz smeri Slovenskih Konjic, in ena 

 

jvečja na zahodu, 

ko, do katere še seže svetlobna kupola, 20°. 

ša svetlobna kupola se nahaja na vzhodu. Tukaj znaša kot med 

ko, do koder še sega svetlobna kupola, 15°. Manj izrazita 

na jugovzhodu, kjer znaša kot, do koder še seže 
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Fotografija 62: Sij nočnega neba v Dobrnežu ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 63: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Dobrnežu ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Dobrnež – Vešenik = 1,1 km 

Dobrnež – Slovenske Konjice = 1,8 km 

Dobrnež – Žiče = 3,7 km 

Dobrnež – Draža vas = 3 km 

Dobrnež – Dobrnež = 0,8 km 

Dobrnež – Tepanje = 2,2 km 

Dobrnež – Novo Tepanje = 3 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije 



 

 

6.4.11 Sij noč
 

Slika 42: Lokacija fotografiranja v Novem Tepanju

Vir: DTK 1:50.000 

Novo Tepanje je razloženo naselje, ki je od Slovenskih Konjic oddaljeno za 4,7 

km v severovzhodni smeri. Naselje je nadaljevanje Tepanja in leži ob glavni cesti 

Slovenske Konjice–Slovenska Bistrica ter v neposredni bližini avtocestnega 

postajališča in cestninske postaje 

svetlobe, ki prihajajo iz Petrolove bencinske 

avtocestnem postajališč

Fotografiji 64. Poleg manjše svetlobne 

je vidna še svetlobna kupola bolj oddaljene Slovenske Bistrice na severovzhodu. 

Najmanjše svetlobno onesnaženje je v severozahodni smeri

ovira nekoliko dvignjen in z gozdom porasel predel

Intenziteta svetlobne kupole je gotovo najmo

(bencinski servis, drugi objekti avtocestnega postajališ

Ocenjujem, da kot med horizontom in to

severovzhodu in jugozahodu, zna

svetlobne kupole nemogo

Svetlobna kupola Tepanj

vidna na nekaterih drugih fotografijah.
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Sij nočnega neba v Novem Tepanju 

Lokacija fotografiranja v Novem Tepanju 

vo Tepanje je razloženo naselje, ki je od Slovenskih Konjic oddaljeno za 4,7 

km v severovzhodni smeri. Naselje je nadaljevanje Tepanja in leži ob glavni cesti 

Slovenska Bistrica ter v neposredni bližini avtocestnega 

nske postaje Tepanje. Na sliki je moč videti neposredne vire 

svetlobe, ki prihajajo iz Petrolove bencinske črpalke in neustreznih svetilk na 

postajališču ter povzročajo največjo svetlobno kupolo, vidno na 

. Poleg manjše svetlobne kupole Slovenskih Konjic na jugozahodu 

je vidna še svetlobna kupola bolj oddaljene Slovenske Bistrice na severovzhodu. 

Najmanjše svetlobno onesnaženje je v severozahodni smeri, kjer širjenje svetlobe 

ovira nekoliko dvignjen in z gozdom porasel predel. 

nziteta svetlobne kupole je gotovo najmočnejša iz direktnih virov svetlobe 

, drugi objekti avtocestnega postajališča, cestne svetilke)

Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še sega svetloba na 

severovzhodu in jugozahodu, znaša okoli 10°. Na južni strani je intenziteto 

svetlobne kupole nemogoče oceniti zaradi prisotnosti neposrednega vira svetlobe. 

vetlobna kupola Tepanja in Novega Tepanja, cestninske postaje in postajališ

vidna na nekaterih drugih fotografijah. 

 

vo Tepanje je razloženo naselje, ki je od Slovenskih Konjic oddaljeno za 4,7 

km v severovzhodni smeri. Naselje je nadaljevanje Tepanja in leži ob glavni cesti 

Slovenska Bistrica ter v neposredni bližini avtocestnega 

č videti neposredne vire 

neustreznih svetilk na 

jo svetlobno kupolo, vidno na 

kupole Slovenskih Konjic na jugozahodu 

je vidna še svetlobna kupola bolj oddaljene Slovenske Bistrice na severovzhodu. 

, kjer širjenje svetlobe 

nejša iz direktnih virov svetlobe 

ča, cestne svetilke). 

ko, do koder še sega svetloba na 

ša okoli 10°. Na južni strani je intenziteto 

e oceniti zaradi prisotnosti neposrednega vira svetlobe. 

, cestninske postaje in postajališča je 
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Fotografija 64: Sij nočnega neba v Novem Tepanju ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 65: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Novem Tepanju ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Novo Tepanje – Brdo = 2,6 km 

Novo Tepanje – Slovenske Konjice = 4,7 km 

Novo Tepanje – Tepanje = 1 km  

Novo Tepanje – Novo Tepanje = 0,2 km 

Novo Tepanje – Spodnje Grušovje = 1,3 km 

Novo Tepanje – Prepuž = 3,5 km  

Novo Tepanje – Videž = 6 km  

Novo Tepanje – Zgornje Grušovje = 1 km  

Novo Tepanje – Slovenska Bistrica = 7,5 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.12 Sij noč
 

Slika 43: Lokacija fotografiranja v Pobrežu

Vir: DTK 1:50.000 

Pobrež je manjše razloženo naselje

in naseljem Novo Tepanje

naselij, Oplotnice, Zreč

neba, je lepo razvidno, da so bolj izrazite svetlobne kupole prisotne na vseh 

straneh neba, razen na severozahodu. N

nahajajo naselja Novo Tepanje, Tepanje, Polj

manj izraziti svetlobni kupoli sta prisotni še na vzhodu in jugozahodu. Sem 

svetloba prihaja iz več

Konjice na jugozahodu)

leži v dokaj uravnanem okolju, je to obmo

onesnaženosti. 

Kljub temu, da je svetlobna kupola prisotna skoraj v vseh smereh

intenziteta ne sega daleč

do koder še sega svetlobna kupola na jugovzhodu, znaša 

kupole na vzhodu in jugozahodu je nekoliko manjša. Ocenjujem, da kot, do ko

še seže svetlobna kupola na tem obmo
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Sij nočnega neba v Pobrežu 

Lokacija fotografiranja v Pobrežu 

Pobrež je manjše razloženo naselje z 148 prebivalci, ki se nahaja med Oplo

in naseljem Novo Tepanje. Naselje je približno enako oddaljeno od ve

naselij, Oplotnice, Zreč in Slovenskih Konjic. Na Fotografiji 66, ki prikazuje sij 

neba, je lepo razvidno, da so bolj izrazite svetlobne kupole prisotne na vseh 

straneh neba, razen na severozahodu. Najbolj je izrazita na jugovzhodu, kjer se 

nahajajo naselja Novo Tepanje, Tepanje, Poljčane ter mesto Zagreb. Nekoliko 

manj izraziti svetlobni kupoli sta prisotni še na vzhodu in jugozahodu. Sem 

svetloba prihaja iz večjih krajev (Slovenska Bistrica in Ptuj na vzhodu, Slovenske 

Konjice na jugozahodu), pod manjšimi koti, iz neustreznih svetilk. Ker naselje 

leži v dokaj uravnanem okolju, je to območje še bolj izpostavljeno svetlobni 

Kljub temu, da je svetlobna kupola prisotna skoraj v vseh smereh

intenziteta ne sega daleč proti zenitu. Ocenjujem, da kot med horizontom in to

do koder še sega svetlobna kupola na jugovzhodu, znaša 20°. Intenziteta svetlobne 

kupole na vzhodu in jugozahodu je nekoliko manjša. Ocenjujem, da kot, do ko

še seže svetlobna kupola na tem območju, znaša okoli 12°.  

 

, ki se nahaja med Oplotnico 

. Naselje je približno enako oddaljeno od večjih urbanih 

, ki prikazuje sij 

neba, je lepo razvidno, da so bolj izrazite svetlobne kupole prisotne na vseh 

ajbolj je izrazita na jugovzhodu, kjer se 

ane ter mesto Zagreb. Nekoliko 

manj izraziti svetlobni kupoli sta prisotni še na vzhodu in jugozahodu. Sem 

na vzhodu, Slovenske 

iz neustreznih svetilk. Ker naselje 

je še bolj izpostavljeno svetlobni 

Kljub temu, da je svetlobna kupola prisotna skoraj v vseh smereh neba, pa njena 

 proti zenitu. Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, 

20°. Intenziteta svetlobne 

kupole na vzhodu in jugozahodu je nekoliko manjša. Ocenjujem, da kot, do koder 
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Fotografija 66: Sij nočnega neba v Pobrežu ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 67: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Pobrežu ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Pobrež – Oplotnica = 3 km 

Pobrež – Velenje =  26,9 km  

Pobrež – Zreče = 5,4 km  

Pobrež – Slovenske Konjice = 3,7 km 

Pobrež – Zagreb = 73,3 km 

Pobrež – Tepanje = 2,1 km 

Pobrež – Poljčane = 10,7 km 

Pobrež – Novo Tepanje = 2,2 km 

Pobrež – Ptuj = 32,6 km 

Pobrež – Slovenska Bistrica = 9 km 

Pobrež – Hoče-Slivnica = 20,5 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.13 Sij noč
 

Slika 44: Lokacija fotografiranja v Marke

Vir: DTK 1:50.000 

Markečica je manjše naselje, ki se nahaja 1,4 km južno od Oplo

prebivalcev. Na Fotografiji 68

naselja Oplotnice in dejanski viri svetlobnega onesnaževanja v obliki 

zasenčenih cestnih svetilk. Na vzhodu je vidna svetlobna kupola Slovenske 

Bistrice, na zahodu svetlobna kupola Zre

kupola naselja Tepanj

Slovenskih Konjic. 

Intenziteta svetlobne kupole je najmo

iz Oplotnice ter na jugovzhodu, kjer prihaj

Ocenjujem, da kot med horizontom in to

na JV, znaša okoli 15°. Intenziteta svetlobnih kupol Slovenske Bistrice in 

Slovenskih Konjic je znatno manjša. Ocenjujem, da kot med horizontom in 

do koder še sega svetlobna kupola, znaša okoli 10°. Na severovzhodni strani je ta 

kot zaradi prisotnosti neposrednega vira svetlobe nemogo
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Sij nočnega neba v Markečici 

Lokacija fotografiranja v Markečici 

ica je manjše naselje, ki se nahaja 1,4 km južno od Oplotnice in šteje 117 

Fotografiji 68 se na severovzhodnem delu vidi svetlobna kupola 

naselja Oplotnice in dejanski viri svetlobnega onesnaževanja v obliki 

cestnih svetilk. Na vzhodu je vidna svetlobna kupola Slovenske 

Bistrice, na zahodu svetlobna kupola Zreč in Velenja, na jugovzhodu svetlobna 

Tepanje, Poljčan in Zagreba, ter na jugozahodu svetlobna kupola 

Intenziteta svetlobne kupole je najmočnejša na območju direktnih virov svetlobe 

iz Oplotnice ter na jugovzhodu, kjer prihaja svetloba večinoma iz Zagreba. 

Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola 

na JV, znaša okoli 15°. Intenziteta svetlobnih kupol Slovenske Bistrice in 

Slovenskih Konjic je znatno manjša. Ocenjujem, da kot med horizontom in 

do koder še sega svetlobna kupola, znaša okoli 10°. Na severovzhodni strani je ta 

kot zaradi prisotnosti neposrednega vira svetlobe nemogoče oceniti.

 

tnice in šteje 117 

se na severovzhodnem delu vidi svetlobna kupola 

naselja Oplotnice in dejanski viri svetlobnega onesnaževanja v obliki delno 

cestnih svetilk. Na vzhodu je vidna svetlobna kupola Slovenske 

n Velenja, na jugovzhodu svetlobna 

an in Zagreba, ter na jugozahodu svetlobna kupola 

ju direktnih virov svetlobe 

činoma iz Zagreba. 

ko, do koder še sega svetlobna kupola 

na JV, znaša okoli 15°. Intenziteta svetlobnih kupol Slovenske Bistrice in 

Slovenskih Konjic je znatno manjša. Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, 

do koder še sega svetlobna kupola, znaša okoli 10°. Na severovzhodni strani je ta 

če oceniti. 
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Fotografija 68: Sij nočnega neba v Markečici ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 69: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Markečici ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Zračne razdalje (zaokrožene): 

Markečica – Zreče  =  4,3 km 

Markečica – Velenje =  25,8 km 

Markečica – Slovenske Konjice = 4,2 km 

Markečica – Tepanje = 3,9 km  

Markečica – Zagreb =  75,9 km 

Markečica – Poljčane =  12,3 km 

Markečica – Slovenska Bistrica = 10 km 

Markečica – Oplotnica = 1,4 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.14 Sij noč
 

Slika 45: Lokacija fotografiranja v Vinarju

Vir: DTK 1:50.000 

Vinarje je manjša razložena vas na podeželju Dravinjskih goric, s približno 

prebivalci. Ob mesta Slovenske Konjice 

naselje je Slovenska Bistrica na vzhodu.

neba v Vinarju, ki je najbolj in

Slovenska Bistrica, in na jugozahodu, kjer sij prihaja iz Slovenskih Konjic, 

Novega Tepanja, Zreč

še na jugu, kjer sta glavna onesnaževalca Polj

severozahodnem delu svetlobnih kupol ni mo

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na vzhodu in jugozahodu. 

Ocenjujem, da kot med horizontom in to

na vzhodu in jugozahodu, znaš

kupole je prisotna še na jugu, kjer ocenjujem, da kot, do koder še sega svetlobna 

kupola, znaša okoli 9°.
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Sij nočnega neba v Vinarju 

Lokacija fotografiranja v Vinarju 

razložena vas na podeželju Dravinjskih goric, s približno 

prebivalci. Ob mesta Slovenske Konjice je oddaljena 8 km. Njim najbližje ve

naselje je Slovenska Bistrica na vzhodu. Na Fotografiji 70 je prikazan sij no

neba v Vinarju, ki je najbolj intenziven na vzhodu, kjer se nahaja mesto  

Slovenska Bistrica, in na jugozahodu, kjer sij prihaja iz Slovenskih Konjic, 

Novega Tepanja, Zreč in tudi Velenja. Malo manjša svetlobna kupola je prisotna 

še na jugu, kjer sta glavna onesnaževalca Poljčane in mesto Zagreb. Na severu in 

severozahodnem delu svetlobnih kupol ni moč opaziti. 

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na vzhodu in jugozahodu. 

Ocenjujem, da kot med horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola

na vzhodu in jugozahodu, znaša okoli 15°. Nekoliko manjša intenziteta svetlobne 

kupole je prisotna še na jugu, kjer ocenjujem, da kot, do koder še sega svetlobna 

kupola, znaša okoli 9°. 

 

razložena vas na podeželju Dravinjskih goric, s približno 245 

Njim najbližje večje 

je prikazan sij nočnega 

tenziven na vzhodu, kjer se nahaja mesto  

Slovenska Bistrica, in na jugozahodu, kjer sij prihaja iz Slovenskih Konjic, 

 in tudi Velenja. Malo manjša svetlobna kupola je prisotna 

o Zagreb. Na severu in 

Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na vzhodu in jugozahodu. 

ko, do koder še sega svetlobna kupola 

a okoli 15°. Nekoliko manjša intenziteta svetlobne 

kupole je prisotna še na jugu, kjer ocenjujem, da kot, do koder še sega svetlobna 
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Fotografija 70: Sij nočnega neba v Vinarju ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 71: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Vinarju ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 



 

150 

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Vinarje – Velenje =  30,1 km  

Vinarje – Zreče = 9 km  

Vinarje – Slovenske Konjice = 7,8 km 

Vinarje – Novo Tepanje = 3,8 km  

Vinarje – Tepanje = 4,6 km 

Vinarje – Vinarje = 0,6 km 

Vinarje – Zagreb =  74,5 km 

Vinarje – Poljčane = 9,4 km 

Vinarje – Spodnja Ložnica = 2,4 km 

Vinarje – Slovenska Bistrica = 5,1 km 

Vinarje – Maribor =  22 km 

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije



 

 

6.4.15 Sij noč
 

Slika 46: Lokacija fotografiranja v Spodnji Ložnici

Vir: DTK 1:50.000 

Fotografija 72 prikazuje sij no

približno 2,8 km jugozahodno od Slovenske Bistrice in ima 

prebivalcev. Na severo

kupola Slovenske Bistrice in Maribora. Tudi tukaj je najve

svetlobo prevelika količ

še na jugu in na zahodu. Na jugu se nahaja s

Zagreba, na zahodu 

Konjic. 

Intenziteta svetlobne kupole je najmo

največje število svetlobnih onesnaževalcev. Ocenjujem, da je kot med horizont

in točko, do koder še sega svetlobna kupola na severovzhodni

in zahodu je intenziteta svetlobnih kupol manjša. Ocenjujem, da kot med 

horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola na jugu, 

zahodu, znaša 5°. 
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Sij nočnega neba v Spodnji Ložnici 

fotografiranja v Spodnji Ložnici 

prikazuje sij nočnega neba v naselju Spodnja Ložnica, ki se nahaja 

približno 2,8 km jugozahodno od Slovenske Bistrice in ima 

. Na severovzhodnem delu fotografije je jasno razvidna svetlobna 

kupola Slovenske Bistrice in Maribora. Tudi tukaj je največji one

svetlobo prevelika količina svetilk javne razsvetljave. Manjši svetlobni kupoli sta 

in na zahodu. Na jugu se nahaja svetlobna kupola Poljč

Zagreba, na zahodu pa še manjša svetlobna kupola Zreč, Velenja in

Intenziteta svetlobne kupole je najmočnejša iz severovzhodne smeri, kjer je tudi 

je število svetlobnih onesnaževalcev. Ocenjujem, da je kot med horizont

er še sega svetlobna kupola na severovzhodni strani, 20°. Na jugu 

in zahodu je intenziteta svetlobnih kupol manjša. Ocenjujem, da kot med 

čko, do koder še sega svetlobna kupola na jugu, 

 

nega neba v naselju Spodnja Ložnica, ki se nahaja 

približno 2,8 km jugozahodno od Slovenske Bistrice in ima približno 173 

jasno razvidna svetlobna 

čji onesnaževalec s  

ina svetilk javne razsvetljave. Manjši svetlobni kupoli sta 

vetlobna kupola Poljčan ter morebiti 

č, Velenja in Slovenskih 

nejša iz severovzhodne smeri, kjer je tudi 

je število svetlobnih onesnaževalcev. Ocenjujem, da je kot med horizontom 

strani, 20°. Na jugu 

in zahodu je intenziteta svetlobnih kupol manjša. Ocenjujem, da kot med 

ko, do koder še sega svetlobna kupola na jugu, znaša10°; in na 
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Fotografija 72: Sij nočnega neba v Spodnji Ložnici ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 

 

Fotografija 73: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Spodnji Ložnici ob jasnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 7. 5. 2011) 
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Fotografija 74: Sij nočnega neba v Spodnji Ložnici ob oblačnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 

 

Fotografija 75: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Spodnji Ložnici ob oblačnem vremenu 

(Foto: Bojana Ancelj, 18. 6. 2011) 
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Fotografija 74 prikazuje sij nočnega neba v naselju Spodnja Ložnica ob oblačnem 

vremenu. Na tej fotografiji so prej omenjene svetlobne kupole večjih mest še  bolj 

razvidne, saj je nočno nebo ob oblačnem vremenu na isti lokaciji zaradi odboja 

umetne svetlobe od oblakov precej bolj svetlo kot ob jasnem vremenu. Močna 

umetna svetloba se kaže z izrazito oranžno obarvanostjo oblakov. Nebo je torej 

najbolj svetlo v smeri severovzhoda, kjer nočno nebo osvetljuje veliko število 

svetilk in reflektorjev mesta Slovenska Bistrica, k večjemu onesnaženju pa 

prispeva tudi Maribor, ki je od naselja oddaljen kar 21 kilometrov. Manjši kupoli 

sta še na jugu in zahodu, s tem, da je svetlobna kupola Zreč, Velenja in 

Slovenskih Konjic mnogo bolj izrazita ob oblačnem vremenu, kot pa je bila ob 

jasnem vremenu. 

Intenziteta svetlobne kupole v Spodnji Ložnici ob oblačnem vremenu (Fotografija 

75) sega na severovzhodu daleč proti zenitu. Ocenjujem, da kot med horizontom 

in točko, do koder še sega intenzivna svetlobna kupola, znaša na severovzhodu 

okoli 50°. Nekoliko manjša intenziteta svetlobne kupole je še na zahodu, kjer 

znaša kot med horizontom in točko, do koder še sega svetlobna kupola, 25°. 

Svetlobna kupola na jugu pa dosega kot 8°. 

 

Zračne razdalje (zaokrožene): 

Spodnja Ložnica – Zreče = 11,4 km 

Spodnja Ložnica – Velenje =  33,3 km 

Spodnja Ložnica – Slovenske Konjice = 9,7 km 

Spodnja Ložnica – Poljčane = 8 km 

Spodnja Ložnica – Zagreb = 72,5 km 

Spodnja Ložnica – Slovenska Bistrica = 2,8 km 

Spodnja Ložnica – Maribor =  21,3 km  

Vir: Spletni Atlas okolja, Google Earth in zemljevid Slovenije 
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Fotografije nočnega neba so prav tako kot meritve pokazale, da je nočno nebo na 

izbranih lokacijah močno svetlobno onesnaženo. Zanimivo in hkrati skrb 

zbujajoče je dejstvo je, da so svetlobno onesnažene tudi številne podeželske vasi 

(Pobrež, Ličenca ipd.), ki so od večjih poselitvenih območij oddaljene tudi nekaj 

kilometrov. Glavni vzrok takšnega stanja je svetloba, ki se iz večjih naseljih sipa 

iz neprimerne (nezasenčene in delno zasenčene svetilke) ali napačno nameščene 

razsvetljave, ki svetlobo sipajo pod zelo majhnimi koti in tako onesnažujejo zelo 

veliko območje, ki je od vira onesnaženja lahko oddaljeno tudi več kot 100 

kilometrov. Ne smemo pa izključiti niti neposrednih virov svetlobe, ki so na 

nekaterih lokacijah povečali svetlobno kupolo.  

Kljub uvedbi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja se ljudje še 

vedno premalo zavedamo kakšne so posledice takšnega lahkomiselnega ravnanja. 

Še vedno prepogosto in po nepotrebnem nameščamo neustrezne svetilke, s čimer 

le še dodatno prispevamo k svetlobnem onesnaževanju. Tudi na širšem območju 

Slovenskih Konjic temu ni nič drugače. Opaziti je mogoče veliko primerov 

neustrezne razsvetljave, ki je pogosto uporabljena tudi tam, kjer ni potrebna. Ljudi 

bi morali ozavestiti o vseh posledicah, ki jih pušča nekontrolirana razsvetljava 

nočnega okolja in morda bi se čez nekaj let stanje le izboljšalo. 

Največji viri svetlobnega onesnaženja na izbranem območju so sledeča naselja: 

Slovenske Konjice, Zreče, Velenje, Tepanje, Novo Tepanje, Slovenska Bistrica, 

Poljčane ter Zagreb. To pa je zaskrbljujoče dejstvo, saj je prav na vsaki izmed 

fotografij sija neba, kot vir svetlobe označeno vsaj eno izmed naštetih naselij. V 

večini primerov jih je bilo prisotnih celo več hkrati. Na izbranih lokacijah nisem 

nikjer zasledila, da bi bila noč popolnoma temna. 
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6.5 Stroški porabe električne energije in stroški vzdrževanja javne 
razsvetljave v Slovenskih Konjicah  

Javna razsvetljava je eden največjih porabnikov električne energije, ki največ 

prispeva k porastu občinskih stroškov. S tem problemom se v današnjem času, ko 

je še zmeraj pogosto prepričanje, da večja stopnja razsvetljave pomeni večji 

razvoj, spopada že večina občin v Sloveniji. Občina Slovenske Konjice ni nobena 

izjema. Zagotovo je želja vsakega občana zmanjšanje teh stroškov, kar pa lahko 

dosežemo z montažo primernih ekoloških svetilk, uvedbo ustreznih pravil glede 

časa obratovanja in na sploh z zmanjšanjem moči svetilk na takšno stopnjo, kot je 

potrebna. 

V splošnem lahko stroške za javno razsvetljavo razdelimo na dva dela. Na stroške 

vzdrževanja in stroške porabljene tokovine oz. porabljene električne energije. V 

občini Slovenske Konjice zajema javna razsvetljava plačilo vzdrževanja, novih 

instalacij in porabe električne energije v samem mestu Slovenske Konjice in v 

njenih okoliških naseljih, ki spadajo v omenjeno občino.  

6.5.1 Stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo občine 
Slovenske Konjice v letu 2010 

Stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo v občini Slovenske 

Konjice v letu 2010 so se spreminjali skozi mesca v mesec. To je popolnoma 

običajno, saj v poletnem času ulic običajno ne osvetljujemo v istem časovnem 

intervalu kot pozimi. Poleti so namreč dnevi daljši, javna razsvetljava pa se vklopi 

kasneje.  

Preglednica 5  in Graf 1 prikazujeta stroške porabe električne energije za javno 

razsvetljavo občine Slovenske Konjice v letu 2010 po posameznih mesecih. 

Podatkov o vzdrževanju javne razsvetljave po mesecih v letu 2010 na občini ni 

bilo mogoče dobiti, smo pa zato uporabili podatke o porabi električne energije, od 

katere smo odšteli notranjo razsvetljavo uradnih stavb v mestu.  

Preglednica 5 prikazuje mesečne stroške porabe električne energije za javno 

razsvetljavo v občini Slovenske Konjice v letu 2010. Celotni stroški električne 
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energije so znašali leta 2010 kar 131.778,34 evrov, kar je za občino precej velik 

finančni zalogaj. Po pridobljenih podatkih so največji stroški porabe prevladovali 

v mesecu februarju, kjer je znašal znesek 17.283,64 evrov, ter januarju, kjer je 

znesek znašal 13.325,66 evrov. Presenetljivo je, da stroški električne energije v 

mesecu decembru niso večji, saj je takrat mesto okrašeno z dekorativno praznično 

razsvetljavo.  

Preglednica 5: Mesečni stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo v občini Slovenske 

Konjice v letu 2010 

Mesec Stroški porabe električne energije za 
javno razsvetljavo v letu 2010 (EUR) 

Januar 13.325,66 

Februar 17.283,64 

Marec 12.954,00 

April 10.642,93 

Maj 11.320,02 

Junij 9.803,83 

Julij 9.040,78 

Avgust 9.228,46 

September 9.674,64 

Oktober 6.923,58 

November 13.308,83 

December 8.271,97 

SKUPAJ 131.778,34 

Vir: Zaključni računi občine Slovenske Konjice leta 2010 

Na Grafu 1 je lepo razvidno, da se stroški skozi leto manjšajo in so najnižji v 

poletnih mesecih, ko se svetilke zaradi daljšega dneva prižgejo pozneje, kar 

zmanjša čas njihovega delovanja in stroške njihove porabe. Zanimivo je, da 

meseca januar in december ne izstopata iz povprečja, čeprav bi pričakovali, da bi 

zaradi uporabe prazničnih dekoracij poraba električne energije narasla. Morda 

razlog tiči v tem, da v celotni občini bolj intenzivno okrasijo le središče 



 

 

Slovenskih Konjic, medtem ko pa okoliška naselja in vasi takšnega razsipnega 

okraševanja ne doživijo. Seveda ne izlo

podatkov do kakšne napake in bi morale biti dejanske vrednosti stroškov za januar 

in december mnogo višje. 

Graf 1: Mesečni stroški porabe elektri

Konjice v letu 2010 

Vir: Zaključni računi občine Slovenske Konjice leta 2010
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Slovenskih Konjic, medtem ko pa okoliška naselja in vasi takšnega razsipnega 

okraševanja ne doživijo. Seveda ne izločujem možnosti, da je prišlo pri zbiranju 

podatkov do kakšne napake in bi morale biti dejanske vrednosti stroškov za januar 

in december mnogo višje.  

ni stroški porabe električne energije za javno razsvetljavo v ob

bčine Slovenske Konjice leta 2010 

Stroški javne razsvetljave v občini Slovenske Konjice

Precej velik strošek za občino predstavlja tudi vzdrževanje javne razsvetljave, ki 

zajema menjavo svetilk, žarnic, manjša popravila, namestitev prazni

razsvetljave na obstoječe drogove javne razsvetljave, demontažo te razsvetljave 

ter namestitev novih instalacij. Te stroške bi lahko 

zmanjšali z uporabo ekoloških svetilk, nižjim nivojem osvetljev

omejitev osvetljevanja v nočnem času ter bolj razumnim razsvetljevanje

času. Sicer pa največji del stroškov predstavlja poraba elektri

energije za javno razsvetljavo. 

Mesec

Stroški porabe električne energije za javno 
razsvetljavo v občini Slovenske Konjice v letu 2010

Slovenskih Konjic, medtem ko pa okoliška naselja in vasi takšnega razsipnega 
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podatkov do kakšne napake in bi morale biti dejanske vrednosti stroškov za januar 
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V Preglednici 6 so navedeni podatki o stroških porabe električne energije za javno 

razsvetljavo, skupnih stroških za javno razsvetljavo (stroški porabe električne 

energije in stroški vzdrževanja), podatki o dolžini javnih cest v občini Slovenske 

Konjice v kilometrih ter podatki o številu prebivalcev v omenjeni občini od leta 

2004 do leta 2011. Podatki  za leto 2011 so nepopolni, saj prikazujejo trenutno 

stanje porabe, v obdobju od januarja do julija tega leta. To preglednico 

dopolnjujejo še podatki iz Preglednice 7, kjer so navedeni še stroški javne 

razsvetljave na kilometer javne ceste ter stroški javne razsvetljave, ki so 

izračunani na prebivalca v občini, za obdobje od leta 2004 do leta 2010. Na 

podlagi danih podatkov smo poskušali ugotoviti, ali je za povečanje stroškov 

javne razsvetljave v letih 2004–2011 morebiti krivo povečanje javnih cest ali 

povečanje števila prebivalcev.  

 

Preglednica 6:Skupni podatki o stroških električne energije za javno razsvetljavo v evrih, skupnih 

stroških javne razsvetljave v evrih, dolžinah javnih cest v kilometrih ter številu prebivalcev v 

občini Slovenske Konjice v letih 2004–2011 

Leto Elektri čna 
energija (EUR) 

Stroški JR skupaj v 
OSK (EUR) 

Javne 
ceste (km) 

Prebivalci v 
OSK  

2004 70.566,31 93.677,20 250,6 km 13.937 

2005 80.199,26 104.760,88 250,6 km 13.938 

2006 90.846,40 126.021,30 365,7 km 14.006 

2007 122.955,41 161.553,25 345,0 km 14.098 

2008 123.029,12 146.684,03 345,0 km 14.398 

2009 121.044,16 173.683,06 345,0 km 14.346 

2010 131.778,34 194.679,97 345,0 km 14.423 

*2011 76.570,88 99.345,41 345,0 km 14.414 

Vir: Zaključni računi občine Slovenske Konjice 2004–2011, www.stat.si, 3. 8. 2011 

*podatki za leto 2011 so od meseca januarja do vključno julija 
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Preglednica 7: Podatki o stroških javne razsvetljave na kilometer javne ceste in stroških javne 

razsvetljave na prebivalca v občini Slovenske Konjice v letih 2004–2010   

Leto Stroški JR na 
kilometer javne 

ceste (EUR) 

Stroški JR na 
prebivalca v 
OSK (EUR) 

2004 373,81 6,72 

2005 418,04 7,52 

2006 344,60 9,00 

2007 468,27 11,46 

2008 425,17 10,19 

2009 503,43 12,11 

2010 564,29 13,50 

Vir: Zaključni računi občine Slovenske Konjice 2004–2010, www.stat.si, 3. 8. 2011 

Ugotovila sem, da v občini Slovenske Konjice število prebivalcev v glavnem 

skozi vsa leta narašča. Leta 2011 tako v občini Slovenske Konjice živi 14.414 

prebivalcev, kar je skoraj 500 ljudi več, kot jih je bilo tukaj leta 2004. Nekoliko se 

je povečala tudi dolžina javnih cest, zlasti med letoma 2005 in 2006, ki pa je nato 

zopet upadla. Vzrok tega je lahko tudi reklasifikacija določenih cest znotraj 

občine in sprememba statističnega vzorca. Celotna dolžina javnih cest se je od leta 

2004 do leta 2011 povečala za 94,4 kilometra. Takšno povečanje dolžine javnih 

cest je zagotovo imelo vpliv tudi na povečano porabo električne energije za javno 

razsvetljavo. Večina cest v občini je namreč opremljena z javno razsvetljavo, 

bodisi je to potrebno ali ne. Glavni krivec za povečanje javne razsvetljave pa je 

kljub temu število prebivalcev, saj se je dolžina javnih cest povečala le med leti 

2005 in 2007, stroški pa so naraščali tudi po tem, ko se je gradnja novih cest 

umirila. Skoraj v celotnem obdobju pa je število prebivalcev naraščalo in se tako 

povečalo za 477 prebivalcev. 

Iz Grafa 2, ki prikazuje skupne stroške za javno razsvetljavo v občini Slovenske 

Konjice v obdobju od leta 2004 do 2010 , je razvidno, da so stroški od leta 2004 

do leta 2007 enakomerno naraščali. Leta 2008 je bil zabeležen rahel upad, ki pa ni 
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ustavil nadaljnjega večanja stroškov v letih 2009 in 2010, ko je račun za plačilo 

stroškov javne razsvetljave znašal vrtoglavih 194.679,97 evrov. V teh letih so bili 

stroški tako veliki zaradi investicije v izboljšave javne razsvetljave. Občina je 

namreč veliko sredstev namenila za namestitev popolnoma zasenčenih LED 

svetilk v nekaterih ulicah občine. Žal pa te svetilke okolju niso najbolj prijazne. 

Skrb zbujajoč podatek, ki na grafu ni prikazan, je še ta, da so v prvih šestih 

mesecih leta 2011 skupni stroški javne razsvetljave že presegli celoletne stroške 

javne razsvetljave leta 2004. Vzrokov za tako visok znesek plačila stroškov javne 

razsvetljave je lahko veliko. Eden izmed njih je gotovo neracionalna poraba 

električne energije. V samem mestu Slovenske Konjice so ulice v nočnem času 

pretirano osvetljene, uporabljajo pa se večinoma energijsko potratne svetilke. V 

mestu so v letu 2010 ob glavni prometnici sicer postavili novo razsvetljavo, kjer 

so uporabili popolnoma zasenčene svetilke, vendar te temeljijo na LED 

tehnologiji ter v okoljevarstvenem vidiku niso primerne. Poleg tega so jih 

namestili poleg obstoječih delno zasenčenih svetilk, ki pa jih več ne uporabljajo. 

Poleg tega so v drugih ulicah v naselju še vedno v uporabi neustrezne svetilke, ki 

porabljajo veliko količino električne energije. Torej tudi namestitev novih svetilk 

prispeva k povečanju stroškov vzdrževanja javne razsvetljave. Opazili smo še, da 

je razsvetljava na širšem območju Slovenskih Konjic marsikje postavljena 

pregosto, tudi tam kjer sploh ni potrebna. Tako so osvetljene tudi mnoge 

podeželske ceste, kjer v bližini ni hiš in ni pločnika. Dva izmed morebitnih 

razlogov za povečanje stroškov javne razsvetljave sta še povečanje cen električne 

energije po letu 2008 ter menjava infrastrukture javne razsvetljave zaradi uvedbe 

Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Na grafu je označen tudi 

trend naraščanja v obliki linearne premice, ki nakazuje, da so stroški za javno 

razsvetljavo v obdobju 2004–2010 naraščali precej enakomerno. 

Kot sem omenila, podatki za tekoče leto še niso dostopni v celoti, vendar lahko 

glede na delne podatke, ki jih je občina zbrala v mesecih med januarjem in 

julijem, vidimo, da se je stanje glede na prejšnje leto malce izboljšalo. V letu 2010 

so namreč bili stroški porabe električne energije, v prvih sedmih mesecih, za 

7.799,98 evrov večji kot pa stroški v prvih sedmih mesecih leta 2011. Stroški so 

se torej v istem časovnem intervalu zmanjšali iz 84.370,86 evrov v letu 2010 na 
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76.570,88 evrov v letu 2011. Temu je delno pripomogla instalacija novih svetilk 

n bolj racionalna poraba električne energije. Takšno zmanjšanje stroškov je 

zagotovo spodbudno. Upajmo, da se bo nadaljevalo tudi do konca leta in dalje.

Skupni stroški za javno razsvetljavo v občini Slovenske Konjice v obdobju 2004

čine Slovenske Konjice 2004–2011, www.stat.si, 3. 8. 2011 

Stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Slovenske Konjice v obdobju 

čine Slovenske Konjice 2004–2010, www.stat.si, 3. 8. 2011 
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Zgornji Graf 3 prikazuje kako naraščajo stroški razsvetljave na kilometer j

ini Slovenske Konjice. Na grafu sta vidna tudi dva upada stroškov, prvi 

leta 2006 in drugi leta 2008, ko se je dolžina javnih cest povečala. Od leta 2004 do 

leta 2010 so torej stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v 

Slovenske Konjice v glavnem naraščali, kar prikazuje tudi trend naraš

obliki  linearne premice. Leta 2010 so ti  stroški znašali 564,29 evrov in so se od 

čali za 190,48 evrov.  

Stroški javne razsvetljave na prebivalca v občini Slovenske Konjice v obdobju 2004

čine Slovenske Konjice 2004–2010, www.stat.si, 10. 8. 2011 

Stroški javne razsvetljave na prebivalca v občini Slovenske Konjice, prikazani na 

Grafu 4, prikazujejo vztrajen porast v obdobju od 2004 do 2010. V tem 

število prebivalcev povečalo za 477 ljudi, kar pa ni privedlo do zmanjšanja 

razsvetljavo. Ti so vztrajno naraščali skozi celotno obdobje. 

ila javne razsvetljave na prebivalca v občini so leta 2004 znašali pi

6,72 evrov. V obdobju šestih let pa se je ta znesek podvojil in je leta 2010 znašal 

y = 1,0964x + 5,6838

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Leto

javne razsvetljave na prebivalca v obč
Slovenske Konjice v obdobju 2004-2010

ave na kilometer javne 

ini Slovenske Konjice. Na grafu sta vidna tudi dva upada stroškov, prvi 

čala. Od leta 2004 do 

leta 2010 so torej stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini 

trend naraščanja v 

. Leta 2010 so ti  stroški znašali 564,29 evrov in so se od 

 

ini Slovenske Konjice v obdobju 2004–2010 

ini Slovenske Konjice, prikazani na 

Grafu 4, prikazujejo vztrajen porast v obdobju od 2004 do 2010. V tem času se je 

alo za 477 ljudi, kar pa ni privedlo do zmanjšanja 

ali skozi celotno obdobje. 

ini so leta 2004 znašali pičlih 

se je ta znesek podvojil in je leta 2010 znašal 

javne razsvetljave na prebivalca v občini 
2010

Stroški JR na 
prebivalca v 
OSK

Linearna 
(Stroški JR na 
prebivalca v 
OSK)



 

164 

 

7 SKLEP 

Svetlobno onesnaženje je skrb zbujajoč pojav, ki se ga veliko ljudi še vedno ne 

zaveda. V večjem obsegu se je pričelo šele z tehničnim in gospodarskim 

razvojem, ko so ljudje umetno svetlobo namenili tudi za razsvetljavo javnih 

površin. Kapitalističen način življenja pa je situacijo še poslabšal (gradnja 

trgovskih in zabaviščnih centrov). Dandanes številne organizacije, ki želijo 

ohraniti temno nebo, vedno bolj opozarjajo na posledice, ki jih ta vrsta 

onesnaževanja povzroča na okolju in živih bitjih. Največje svetlobno onesnaženje 

je prisotno na območju večjih mest, v zadnjem času pa postajajo vedno bolj 

svetlobno onesnažena tudi podeželska naselja. Čeprav je Slovenija leta 2007 že 

sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja še vedno spada 

med tiste evropske države, ki so močno svetlobno onesnažene. 

Svetlobno onesnaževanje v osnovi povzroča nekontrolirano uhajanje svetlobe iz 

umetnih virov izven cilja osvetlitve. Glavni vzroki, ki v veliki meri pospešeno 

povečujejo svetlobno onesnaževanje, so uporaba nezasenčenih in delno 

zasenčenih svetilk in njihova nestrokovna montaža, pretiravanje z razsvetljavo in 

vsesplošno osvetljevanje, razsvetljava reklamnih panojev, odsotnost stroke in 

davčna politika. Da bi izboljšala nastalo stanje je Slovenija leta 2007 sprejela 

zgoraj omenjeno Uredbo. Cilj Uredbe je obvarovanje narave in ljudi pred 

škodljivimi posledicami umetne svetlobe, ki se širi v nočnem času. V njej je 

določeno, da svetlobna telesa (v večini primerov) ne smejo sevati svetlobe nad 

vodoravnico. Zahteva tudi zamenjavo vseh neustreznih svetilk, za kar so določeni 

tudi roki prilagoditve. Če bi Uredbo dosledno upoštevali bi lahko s tem zmanjšali 

svetlobno onesnaževanje, omilili njegove negativne učinke ter ohranili biotsko 

raznovrstnost. 

Med glavne vire svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaženost, sodi javna 

razsvetljava cestnih površin, razsvetljava kulturnih in zgodovinskih objektov, 

razsvetljava poslovnih stavb in objektov, razsvetljava reklamnih panojev, 

dekorativna razsvetljava bivalnega okolja ter svetlobni viri visoke intenzitete. V 

Sloveniji je največji vir javna razsvetljava cest, kjer so v veliki večini uporabljene 
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delno zasenčene svetilke (okoli 90 %), ki svetlobo sevajo tudi pod zelo majhnimi 

koti nad vodoravnico in onesnažujejo prostorsko veliko območje. Na srečo se 

stanje počasi izboljšuje, veliko občin pa je že sprejelo načrte za zamenjavo javne 

razsvetljave z ekološko sprejemljivo razsvetljavo. Drug velik vir svetlobe 

predstavlja tudi razsvetljava cerkva. V Sloveniji se namreč cerkve nahajajo v 

skoraj vsakem naselju, tudi v manjših naseljih na podeželju. Te so običajno 

razsvetljene z reflektorji, ki del svetlobe sevajo naravnost v nebo, mimo objekta.  

Svetlobno onesnaženje ima veliko negativnih posledic. Med te štejemo oviranje 

astronomskih opazovanj in raziskav, oviranje naravnega bioritma nočnih živali, 

pretirano porabo neobnovljivih energetskih virov in večanje učinka tople grede, 

motnje spanja ter motnje tvorbe melatonina, kar lahko povzroči nekatere vrste 

raka, bleščanje v prometu, in seveda tudi velike denarne kazni za nespoštovanje 

Uredbe. 

Med ljudmi žal še vedno prevladuje prepričanje, da več svetlobe pomeni večjo 

stopnjo razvoja in višji standard življenja. Žal temu ni tako. Razsvetljava v 

nočnem času je potrebna, vendar v zmernih količinah, tam kjer jo potrebujemo in 

kadar jo potrebujemo. 

Za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja lahko poskrbimo tudi sami z 

upoštevanjem določenih ukrepov, kot so ugašanje razsvetljave po 23. uri, 

nameščanje svetilk, ki ne svetijo nad vodoravnico, namestitev reflektorjev, ki 

svetijo v tla ter nasploh upoštevanje vseh členov Uredbe. Najbolj aktivno društvo 

v Sloveniji, ki se ukvarja s tem problemom, je društvo Temno nebo Slovenije. 

Društvo skuša širšo javnost opozoriti na omenjeno problematiko ter njene 

negativne posledice za okolje in ljudi. Društvo je sodelovalo tudi pri projektu  

Life +, ki se je začel leta 2010 in je namenjen varovanju nočnega življenja raznih 

živali. 

Po analizi meritev, ki sem jih opravila na terenu, sem ugotovila, da je tudi širše 

območje Slovenskih Konjic svetlobno onesnaženo. Najnižje izmerjene meritve so 

bile po pričakovanju izmerjene v največjem naselju območja, mestu Slovenske 

Konjice, kjer so se vrednosti gibale med 15,18 in 20,2 mag/arc sec2, kar 
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predstavlja izredno svetlo nebo. Višje vrednosti so bile značilne za območja na 

nekoliko višjih nadmorskih višinah vzhodnega in severozahodnega dela območja, 

kjer je relief bolj razgiban, poselitev pa redkejša. Tukaj so bile vrednosti med 

18,88 in 21,5 mag/arc sec2.  

Na obravnavanem območju sem opazila izoblikovanje treh večjih svetlobnih 

otokov: Slovenske Konjice, Zreče in Poljčane; ter dveh manjših svetlobnih 

otokov: Loče in Razgor pri Žabljeku, ki so posledica neprimerne javne 

razsvetljave na celotnem območju. Opazila sem še izoblikovanje štiri manjših 

zametkov svetlobnih otokov: Žiče, Tepanje in Novo Tepanje, Oplotnica ter 

Slovenska Bistrica. 

Intenzivnost svetlobne onesnaženosti je odvisna tudi od samih vremenskih 

razmer. Zato sem v delo vključila tudi meritve, ki so opravljene ob oblačnem 

vremenu. Oblaki predstavljajo nekakšno oviro, ki preprečuje uhajanje umetne 

svetlobe v vesolje. Svetloba se zato odbija nazaj proti Zemlji, kar privede do bolj 

svetlih noči. Ugotovila sem, da se je ob oblačnem vremenu svetlobna 

onesnaženost povečala. Izmerjene vrednosti so se v povprečju zmanjšale za kar 

1,66 enote. Največji vpliv oblakov je bil po pričakovanju v Slovenskih Konjicah, 

kjer so se vrednosti zmanjšale za 2,47 enote.  

Vpliv oblakov potrjujejo tudi posnetki sija neba, ki sem jih posnela ob jasnem in 

oblačnem vremenu. Na posnetkih je pogosto najbolj izrazita svetlobna kupola 

Slovenskih Konjic, Poljčan ter Slovenske Bistrice, odvisno kateremu naselju smo 

bližje in od odprtosti horizonta. Kot, ki ga oklepa svetlobna kupola s horizontom, 

se je na svetlobno najbolj onesnaženem območju gibal do 45° v jasnem in 70° v 

oblačnem vremenu. V podeželskih naseljih, ki se nahajajo v Dravinjskih goricah, 

je prevladoval nekoliko manjši kot, ki ga vrh svetlobne kupole oklepa s 

horizontom. Večinoma se je gibal med 10° in 20°.  

Največji problem svetlobnega onesnaževanja na celotnem območju predstavlja 

javna razsvetljava cest ter kulturnozgodovinskih objektov. Po pregledu na terenu 

sem ugotovila, da v manjših podeželskih naseljih prevladuje uporaba delno 

zasenčenih svetilk, ki sevajo v rumeni ali beli svetlobi. Večja naselja kot so 
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Poljčane, Slovenske Konjice in Zreče so sicer že začele z montažo popolnoma 

zasenčenih svetilk ob glavnih cestah (v letih 2010-2011), vendar drugod v naseljih 

še vedno prevladuje raba delno zasenčenih in tudi nezasenčenih svetilk. Najbolj 

alarmantno stanje je v mestu Slovenske Konjice, kjer je večina ulic ter novo in 

staro mestno središče osvetljeno z nezasenčenimi svetilkami tipa »bučk« ali pa z 

delno zasenčenimi svetilkami, ki so nameščene prenizko in svetijo voznikom 

naravnost v oči. Še bolj pa je nesprejemljiva namestitev LED svetilk, ki sicer 

veljajo kot popolnoma zasenčene, vendar oddajajo svetlobo v hladnem barvnem 

spektru ter povzročajo tudi bleščanje. Drug največji vir svetlobnega 

onesnaževanja območja je razsvetljava cerkva, ki so na tem območju, kot tudi po 

Sloveniji, skoraj v vsakem naselju. Te so razsvetljene od spodaj navzgor z 

reflektorji, ki so postavljeni v prevelikem številu ter obratujejo z preveliko močjo. 

Pogosto svetlobo sevajo v beli svetlobi, ki močno privlači žuželke. Velik delež 

nekvalitetne svetlobe prispevajo tudi trgovski centri ter poslovni objekti. Večina 

teh je razsvetljenih tudi v nočnem času, ko ne obratujejo. Izjeme so avstrijski 

trgovski centri, kot sta Lidl in Hofer, ki parkirišča v nočnem času ne osvetljujejo. 

Tem se pridružuje vedno več trgovin, ki prav tako ne osvetljuje praznih parkirišč, 

npr. Kik, Tuš v Slovenskih Konjicah. Primer dobre prakse so še bencinski servisi 

Petrol, ki imajo v obratovalnem času objekte v celoti osvetljene z popolnoma 

zasenčenimi svetilkami, ponoči pa niso osvetljeni. 

Svetlobno onesnaženje povzroča posledice tudi na občinskih proračunih, saj  

javna razsvetljava poveča tudi porabo električne energije ter jo je potrebno 

vzdrževati. Prevladujočo stanje so potrdili tudi podatki občine Slovenske Konjice, 

ki zavzema večji del območja. Razviden je trend naraščanja stroškov za javno 

razsvetljavo, ki vključujejo tudi vzdrževanje ter posodabljanje instalacij, ter 

naraščanje samih stroškov električne energije. Stroški plačila so od leta 2004 

konstantno naraščali in v letu 2010 dosegli vrednost 194.679,97 evrov, kar je za 

101.002,77 evrov več, kot so za njo porabili leta 2004. Delno so se stroški 

povečali zaradi večjega števila prebivalcev, novogradenj ter povečanja dolžine 

javnih cest. Del stroškov pa je predstavljala tudi investicija v novo razsvetljavo, ki  

je prisotna tudi na Liptovski ulici v Slovenskih Konjicah. Žal te svetilke delujejo 

na LED tehnologiji in so zato ekološko nesprejemljive, saj svetijo v beli svetlobi, 
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poleg tega pa povzročajo bleščanje. Zaskrbljujoče stanje predstavljajo tudi podatki 

o stroških javne razsvetljave na prebivalca v občini Slovenske Konjice. Ti so se 

od leta 2004 do 2010 povečali za kar 6,78 evrov. Stroški na prebivalca so se kar 

podvojili. Podobno stanje je tudi glede na podatke preračunane na kilometer javne 

ceste v občini. Ti so se od leta 2004 do 2010 povečali za kar 190,48 evrov na vsak 

kilometer javne ceste. Glavni vzrok tega je predvsem potratna poraba električne 

energije, uporaba neprimernih svetilk, zvišanje cen električne energije ter 

zamenjava infrastrukture javne razsvetljave zaradi zahtev Uredbe o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja.    

Kljub temu, da se v določenih občinah že spopadajo z problematiko neprimerne 

javne razsvetljave, bi se morali prav vsi zavedati, da lahko tudi sami prispevamo k 

zmanjšanju tega problema. Veliko pa leži v rokah omenjenih občin pa tudi večjih 

trgovskih centrov ter podjetij, ki še vedno pretiravajo z nočno razsvetljavo svojih 

poslopij. Če kmalu ne bodo sprejeti potrebni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega 

onesnaževanja se bomo kmalu soočali z večjimi problemi, kot so mrtve žuželke. 

Naučiti se moramo torej sobivanja z naravo ter ohranjati njene lepote tudi za 

bodoče generacije, saj imajo tudi te pravico videti lepote tega sveta, ki so danes še 

prisotne. Ena teh je tudi temno nočno nebo, polno zvezd, galaksij ter utrinkov.  
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