
OMEJITEV OBSEGA CESTNE RAZSVETLJAVE 

 

Stanje: Z intenzivnim širjenjem cestne razsvetljave se sistematično degradira naravno okolje in videz 

krajine. Najbolj izrazit negativni vpliv, ki je tudi najbolj izpostavljen in obravnavan, je svetlobno 

onesnaževanje. Drugi pomemben vidik problema, vizualna degradacija oz. nepotrebna ter nedopustna 

urbanizacija krajine (z umetno svetlobo in samimi drogovi), je skoraj v celoti spregledan. V Sloveniji, 

podobno kot v marsikakšni drugi državi, toda za razliko od večine držav Srednje Evrope (Nemčija, 

Avstrija, Švica, Slovaška, Češka), specifično gre za skoraj popolnoma nekontrolirano sistematično širjenje 

in sistematično pretirane ter krajinsko neprilagojene projekte. 

Obseg cestne razsvetljave se je v zadnjem desetletju skokovito povečeval, njeno širjenje pa v zadnjih letih 

dobiva še dodatne pospeške. Problem dobiva dimenzije okoljske in krajinske katastrofe, ki močno 

preobraža celotno državo. 

Videti je, da se v Sloveniji zelo striktno spoštuje predpise in priporočila, tudi neobvezujoče (standard oz. 

priporočilo SIST EN 13201). Zelo malo je samoiniciativnosti in prevzemanja odgovornosti za racionalne 

rešitve, ki odstopajo od priporočil osvetljevalskega standarda. Številni projekti so pretirani namerno oz. je 

problem v prepuščanju projektiranja dobaviteljem opreme, s tem da je obsežno in intenzivno osvetljevanje 

lahko v veliki meri tudi namerno vgrajeno v sistem (npr. osvetljevanje avtocestnih priključkov, določila 

Pravilnika o gradnji cest, zahteva po upoštevanju standarda SIST EN 13201 v Uredbi o zelenem javnem 

naročanju). 

V Sloveniji je opazna šibkost urbanizma, kar je eden glavnih vzrokov trenutnega stanja, oz. je 

nekontrolirano širjenje cestne razsvetljave samo eden od vidikov problema neurejenega urbanizma. V teh 

razmerah je industrija razsvetljave popolnoma prevladala in razen okoljevarstvenikov nima omembe 

vrednih sogovornikov. Ministrstvo za okolje in prostor javno priznava, da o tej problematiki nima 

ustreznega znanja. 

Posebej je problematično stanje na državnih cestah, za katere sta odgovorna Direkcija RS za infrastrukturo 

in DARS. 

 

Predlog 1: Poskrbi se, da se pri postavljanju razsvetljave poleg argumenta prometne varnosti enakovredno 

upošteva ekološke in krajinske vplive, s posebnim poudarkom na oceni kumulativnih učinkov. Uvede se 

obvezna okoljska in krajinska presoja vseh projektov javne razsvetljave. 

Predlog 2: Obseg osvetljevanja cestnih objektov se zmanjša na raven v sosednji Avstriji. Še dodatno se 

pogoji za osvetljevanje zaostrijo z upoštevanjem najnovejših spoznanj. Prepove se osvetljevanje izven 

naselij, razen v izjemnih primerih. 

Predlog 3: Z odstranitvijo odvečnih svetilk in njihovo krajinsko prilagoditvijo se srednjeročno v skladu s 

predhodnima točkama sanirajo že degradirana območja. 

 

Utemeljitev: Gre za civilizacijski problem z zelo močnim neposrednim okoljskim odtisom (neposredni 

vplivi na živa bitja in človekove dejavnosti, popolno preobražanje videza planeta) ter močnimi posrednimi 

vplivi zaradi porabe energije (napajanje svetilk, proizvodnja drogov in svetilk). Samo deloma gre za 

zagotavljanje varnosti v cestnem prometu ter splošno zagotavljanje varnosti na naseljenih območjih 

(predvsem mesta) in izpostavljenih lokacijah. V vedno večjem obsegu gre za sistematično osvetljevanje 

vseh cest in poti v vseh naseljih, ter celo povezav med njimi. Osvetljuje se tudi tam, kjer varnostnih potreb 

ni, doprinos k udobju pa je minimalen ali celo negativen. Naravna temna noč v naseljih vseh tipov je 

postala nenormalno in nedopustno stanje. S temi trendi se nadaljuje kljub dejstvu, da kumulativni učinki 

popolnoma preobražajo naše okolje. Obseg osvetljevanja po številu instaliranih svetilk za vsaj faktor 10 

presega nivo, ki ne bi predstavljal opaznih vplivov na okolje in krajino. V Sloveniji je stanje bistveno 

slabše, kot v naprednejših sosednjih državah. 



Ob tem, da je malokateri okoljski problem tako opazen in vseprisoten, s primernim pristopom gre za eno 

najlažje rešljivih okoljskih tem. Razmisleki o tem problemu pa ponujajo idealna izhodišča za nastavitev 

splošne perspektive v zvezi z odnosom do okolja. 


