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Kje so (krajinski) arhitekti? 
 



Izhodiščni problem 

Poleg tega slepo sledimo pravilom. V konkretnih 
projektih šteje skoraj izključno služenje sistemu. V 
primeru neskladja z dejanskimi potrebami te zelo 

redko prevladajo nad sistemom, celo ob dejstvu, da 
osvetljevalski standard velja samo kot priporočilo. 

Jemljemo si pravico totalnega preobražanja okolja 
 
 



V kakšnem svetu si želimo živeti? 

Ali bomo živeli v POPOLNOMA  
TEHNICIZIRANEM SVETU ali 
bomo spoštovali tudi NARAVO 

in ESTETIKO  



Problem je cestna razsvetljava 







 

 

Zunanja razsvetljava postaja eden 
največjih dejavnikov hude 

degradacije okolja in krajine 
 

Slovenija nima celovitih politik 
 

Gre pa za globalen problem 



 

 
 

Osvetljujemo na preveč lokacijah, 
preveč obsežno, preveč intenzivno in 

brez krajinske presoje 



Negativni vidiki zunanje razsvetljave 
 Praktični vidiki 

 Vplivi na živa bitja, vključno z ljudmi; poraba energije 

 Vplivi na človekove aktivnosti, npr. astronomijo 

 Okoljska estetika 
 Ohranjanje kulturne krajine 

 Estetske rešitve 

 Okoljska etika 
 Ohranjanje naravnega okolja; ali smemo popolnoma 

antropizirati Zemljo? 

 Ali smemo osvetliti vsako vas, stransko ulico, povezovalno 
cesto, križišče, avtocestni priključek …? 

 Eno ključnih vprašanj 21. stoletja! 
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Trenutno stanje 
 Obseg javne razsvetljave se skokovito povečuje; vseobsegajoč 

prodor tudi na podeželje 
 Osvetljevanje je glede na potrebe pretirano 

 Pretirani predpisi in interni pravilniki 
 Neustrezna izvedba; neznanje, želja po večjem zaslužku, zastarelost 
 Osvetljevanje tudi tam, kjer so potrebe minimalne 

 Kapitalski interesi niso ustrezno uravnoteženi s prispevki drugih 
interesov 

 Tehnični vidiki niso uravnoteženi z estetskimi in okoljskimi 
vidiki 

 Osvetljevanje je v Sloveniji bistveno intenzivnejše kot npr. v 
Avstriji in Nemčiji 

 Posebej problematične so državne ceste 
 Občine imajo premalo znanja 
 Svetlobno onesnaževanje v zavesti, krajinsko onesnaževanje ne 



 

 

Celoten naziv problema ni 
svetlobno onesnaževanje 

 

Celoten naziv je 
degradacija okolja in krajine z 

zunanjo razsvetljavo 



 

Cestna razsvetljava ne sme dominirati 
nad naselji in krajino! 



 

Že sami stebri cestne razsvetljave 
spremenijo karakter območja iz 

podeželskega v predmestno, zato naj se 
postavljajo samo, če je res nujno! 



 
 

Uporaba luči z ravnim dnom in 
tehnologijo LED ne zadošča 

 

Potrebujemo omejitve in priporočila 
glede 

dovoljenih lokacij, svetlosti, višine 
drogov, prostorske razporeditve, 
barve svetlobe, oblike stebrov in 

svetilk 



 

 

 

Z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja 

(2007) se je tehnično omejilo 
svetlobno onesnaževanje, vendar 

to ne zadošča 



Primer 1 



Obravnavano območje    vir: Google Maps 



Osvetlitev enostavnega križišča … 



… in šolskega obračališča 



… z druge perspektive 



Svetlobno onesnaževanje 



Degradacija  
krajine 



Ni estetsko    
(6 m visoko, sivi 

 drogovi, ni dizajna) 



Kakšen dizajn za kakšno lokacijo? 



nova 

stara 

Kakšen dizajn za kakšno lokacijo? 



Zmanjšana varnost/preglednost 



Več nivojev napak 
 Ni celovitih trajnostnih politik, ni ustreznih omejitev 

kje se sme osvetljevati, ni niti monitoringa 

 Neustrezna prostorska umestitev 

 Vprašljiva izbira obsega osvetlitve 

 Zelo problematični pristopi na državnih cestah 

 Vprašljivi tehnični predpisi (standard,  …) 

 Napake pri projektiranju 

 Napake pri izvedbi 

 Svetilke z okoljsko spornim spektrom svetlobe (4000 K) 

 Oblikovna neustreznost drogov in svetilk 



 

 

Standard SIST EN 13201 ni edini 
vzrok katastrofalne situacije, je pa 

v samem jedru problema 
 

Zahteve standarda so vsaj za 
določene tipe lokacij pretirane in 

neuresničljive brez hudih 
degradacijskih vplivov 



 

 

 

Ob istem standardu je stanje v 
Avstriji popolnoma neprimerljivo 

 

To po eni strani kaže, da standard 
ni edini problem, vseeno pa je 
močno sporen tudi standard 

 



Primer 2 



Rabimo tako visoko/sploh rabimo? 

 

regionalna cesta Škofja Loka - Kranj 

 

 

 

 



Primer 3 



Res potrebno? Primerno za to lokacijo? 

 

lokalno krožišče na Sorškem polju 

 

 

 

 



Primer 4 



Okoljsko vzdržno? 

cesta Novo Mesto – Srebrniče 

(več km, večinoma po neposeljenem 
območju) 

 

 

 

 



Primer 5 



Obravnavano območje    vir: Google Maps 

Regionalna cesta 3. reda 
Jagnjenica/Radeče 

 

 

 

 



Pred rekonstrukcijo    vir: Google Drive 

Okoljska etika: ni osvetljevanja 

Okoljska estetika: max. 4 m; 1 m stebrički? 

EN 13201 – samo pločnik: min. pribl. 0,6 lx 

EN 13201 – cela cesta: min. pribl. 5 lx 

Potrebe, če se osvetli: max. = 0,1 lx, min. = 0,01 lx  



Dejanska izvedba 



Primer 6 



Pred rekonstrukcijo    vir: Google Drive 

Avtobusna postaja Kot pri Igu 

 

 

 

 



Projekt osvetlitve 



Primer 7 



Pred rekonstrukcijo    vir: Google Drive 

Goričica pod Krimom 

 

 

 

 



Projekt osvetlitve 



Primer 8 



Okoljsko vzdržno? 

 

Pot za pešce in kolesarje: Bonovec-
Seničica 

 

 

 

 



Primer 9 



Tipična slovenska vas 

Ali res niso mogoči nižji stebri? 

8-9 m 

Projektant: zahteve po standardu, se 
ne diskutira! 



Primer 10 



Obravnavano območje    vir: Google Maps 



Obravnavano območje 



Obravnavano območje 



Obravnavano območje    vir: Google Drive 



Primerljiv projekt 



Obravnavano območje    vir: Google Drive 



Predvidena osvetlitev po „ekstremno racionalni 
verziji projekta“    vir: Google Drive 

3 luči, 6 m 

4 luči, 
6 m 

2 luči, 
6 m 

2 luči, 6 m 

8 luči, 6 m, razdalja. 50 m 
3 luči, 6 m 

Varnostne potrebe: 0 novih luči 

SIST EN 13201: 80-90 luči 

+ > 50, če osvetlimo tudi 
naselji 



Primer 11 



Kakšne so resnične potrebe? 

0,1 lx 

Bi to bilo v številnih primerih dovolj? 

0,01 lx 
Polna Luna = 0,1-0,2 lx 

EN 13201: minimum med svetilkama 
ne sme biti manj kot 0,4 lx 



 

 

Koncept pametne razsvetljave je lahko 
(tudi) nevaren, ker se bo zlorabljal kot 

izgovor za nove projekte 
 

Namesto da se sploh ne bi osvetljevalo 
oz. bi se pozno ponoči ugašalo, celo 
noč še vedno močno nad potrebami, 

zvečer pa še bolj ekstremno nad 
potrebami 



Primer 12 



Kje se še osvetljuje? 

Jezersko, mimo Planšarskega jezera 

 

 

 

 



Ključna ugotovitev 
 

Preveliko število projektov in 
tehnokratska uporaba pretiranega 

standarda SIST EN 13201, v 
odsotnosti ustreznih 

okoljevarstvenih in krajinsko 
arhitekturnih prispevkov, povzročajo 
hudo in vseobsegajočo degradacijo 

celotne države! 
 



Vprašanja pred projekti 

 Ali razsvetljavo sploh potrebujemo? 

 Ali potrebujemo toliko luči na cestni objekt? 

 Ali potrebujemo tolikšno osvetljenost? 

 Smo izbrali pravi spekter svetlobe? 

 Ali je estetsko primerno? 



Konkretni ukrepi 
 Prepoved osvetljevanja izven naselij, razen v izjemnih 

primerih 

 Razsvetljava dovoljena samo v primeru dovolj velikih 
potreb (ne v/na majhnih vaseh, stranskih ulicah, 
povezovalnih cestah, avtocestnih priključkih, križišča 
samo če je res nujno) 

 Ne uporabljati standarda EN 13201 na podeželju; samo 
kot priporočilo za skrajno zgornjo mejo 

 Prepoved svetlobe nad 2500 K  *? 

 Omejitev višine stebrov na podeželju 

 Obvezno sodelovanje okoljevarstvenikov in arhitektov 



 

 

Avstrijska krajina skoraj ni prizadeta 
 

Slovenska krajina je na poti k 
popolni degradaciji 

 

Severnoitalijanska krajina je že 
popolnoma degradirana 

 

Hrvaška začenja slovensko pot 



Kateri predpisi so problematični? 
 Standard razsvetljave: (SIST) EN 13201 in 

spremljajoča priporočila 

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja in spremljajoče politike 

 Uredba o zelenem javnem naročanju (zahteva EN 
13201) 

 Pravilnik o projekt. cest (osvetliti vsa križišča, …) 

 Nacionalna arhitekturna politika ter iz nje 
izhajajoča zakonodaja in priporočila 

 Občinski elaborati 



Kaj storiti? 
 Priprava ustreznejših predpisov in priporočil za 

nacionalni in lokalni nivo (tudi evropski!) 

 Izobraževanje pristojnih in javnosti 

 V prvi vrsti odgovorni Ministrstvo za okolje in 
prostor, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS 
za infrastrukturo, DARS, Ministrstvo za javno 
upravo, urbanistična stroka, lokalne skupnosti, 
inšpekcije … 


