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Povzetek analize svetlobnega onesnaženje 2007 – 2018 

Kazalniki svetlobnega onesnaženja 
 

 

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 

109/07, 62/10 in 46/13) je stopila v veljavo 22.9.2007 (v nadaljevanju Uredba). 

 

Dokument je pomenil izjemni dosežek v svetovnem merilu, saj je bilo to prva resna 

zakonodajo na planetu Zemlja, ki je obetala, da se lahko svetlobno onesnaženje drastično 

zmanjša. V drugih državah sveta so prodajalci razsvetljave običajno blokirali vsak poskus 

okoljevarstvenikov, v izjemnih primerih pa so prodajalci razsvetljave napisali zakonodajo, ki 

je bila v posmeh zdravi pameti in je seveda omogočala neovirano prodajo izdelkov. 

 

Uredba je obetala, da se svetlobno onesnaženje zmanjša celo za 80 %, pri čemer bi se poraba 

energije za javno razsvetljavo zmanjšala iz 84 kWh (2006) na količino pod 50 kWh, kar je 

bila leta 2006 poraba na prebivalca na leto v Nemčiji. 

 

Prva tri leta veljavnost Uredbe so bili rezultati zelo obetavni. Številne občine so zamenjale 

nezasenčene svetilke s zasenčenimi visokotlačnimi natrijevi svetilkami. Ugasnili so manjše 

reklamne panoje z zunanjo razsvetljavo. Vsi ti ukrepi so prispevali k približno 10 % 

zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja. 

 

Leta 2010 se je na trgu množično pojavila LED razsvetljava. Proizvajalci so forsirali okolju in 

ljudem zelo škodljive modro-bele LED z barvno temperaturo 4000 K. Te svetilke približno 3- 

krat bolj svetlobno onesnažujejo okolje kot stare, visokotlačne natrijeve sijalke (2200 K). 



2 
 

Medtem je industrija razvila tudi okolju prijazne LED svetilke (amber 1750 K) in PC amber 

(phosphor-converted amber, 2000 K ali 2200 K). 

 

Ne glede na to, da smo člani društva Temno nebo Slovenije v medijih (TV, radio, 

časopisi, brošure, predavanja) v tem obdobju več stokrat opozarjali, da je LED 4000 K 

zelo škodljiva za okolje in ljudi, se v vsem tem obdobju do 2018 ni namestila niti ena (!!) 

amber svetilka. Izjema je samo Blejski grad in nekaj osvetlitev cerkva, kar pa v skupni 

količini razsvetljave ni omembe vredna količina. 

 

Situacijo je močno poslabšal Pravilnik o projektiranju cest (2006), ki za razsvetljavo uporablja 

standard EN 13201, čeprav zakonsko ni nikjer eksplicitno zahtevano, da je obvezen. Ker so se 

tako naročniki (DRSC, DARS, občine), kot tudi projektanti, vedno sklicevali na standard, je 

postal dejansko splošno uporabljen pri vseh novih projektih. 

 

Standard je močno pretiran in pomeni katastrofo za okolje, ljudi in živali. Standard je nastal v 

ozkem krogu prodajalcev razsvetljave. Vsi, razen industrije pa so bili izločeni iz odločanja. 

Standard EN 13201 je približno takšen, kot če bi industrija farmacije napisala spisek vseh 

zdravil, ki naj bi jih od rojstva dalje državljani redno jemali, pri čemer nihče izven industrije 

farmacije ne bi imel možnosti oporekanja. 

 

Posledice uporabe standarda so za okolje uničujoči, močno pretirani novi projekti, ki vsak 

teden na novo vznikajo po slovenskih občinah. Glavni generator te pretirane razsvetljave, ki 

jo recimo ni v Nemčiji ali Avstriji, je DRSI (nekdaj DRSC).  

 

 

Kratek povzetek onesnaževalcev po povzročiteljih: 
 

DARS – povečanje onesnaževanja zaradi belih LED 4000 K in zelo pretiranih projektov 

razsvetljave (obvoznica LJ, razcepišča Malence, Hoče.., številni novi osvetljeni izvozi, 

pretirano osvetljena  počivališča, recimo Radovljica, Starine,..). DARS je poleg izvozov 

pogosto brez potrebe osvetlil dodatne kilometre cest iz AC proti vasem). 

 

DRSI – brez primere v EU po uničevanju nočnega okolja.  S svojimi pretiranimi projekti 

postopoma po delih uničuje okolje, osvetljevanje tam, kjer je natanko NIČ pešcev ponoči 

(recimo Slovenska Bistrica-Ptuj, Godovič, obvoznica Krško, Hotedršica, obvoznica Brnik, 

številna križišča izven naselij,…). 

 

Reklamni panoji – LED video prikazovalniki so novi uničevalci okolja in  motilci spanja, 

število zunanjih osvetlitev reklam se je povečalo, povečujejo se svetlosti vseh napisov. Petrol 

je v zadnjih desetih letih povečal svetlost napisov za več kot 500 %. 

 

Občine – v nekaterih občinah je še nekaj razuma (Žiri, Idrija, zaradi pritiska observatorija 

Črni Vrh), sicer pa novi projekti uničujejo občine po delčkih (odsekih), pri čemer se 

pojavljajo množične pritožbe občanov zaradi premočne razsvetljave pred spalnicami, še 

posebej pa je moteča bela LED 4000 K. Med najbolj pretirane in neracionalne občine spadajo 

Kočevje, Loška Dolina, Škofja Loka, Novo Mesto, z naskokom pa prednjači Koper.  

 

Industrijski objekti – Povečanje moči svetil beležijo vsi avtoprevozniki, pa tudi podjetja 

povečujejo količino svetil (Luka Koper, Aerodrom Brnik, Aerodrom Maribor) pojavljajo se 

novi onesnaževalci (Magna, Yaskawa, TEŠ6, hidroelektrarne na spodnji Savi, itd.) 
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Športni objekti – vlada RS je z spremembo uredbe leta 2010 (Lex Janković Stožice) dovolila 

5 % sevanja v nebo, kar je povzročilo anarhijo po vsej Sloveniji, saj nihče tega ne more 

nadzorovati. Posledica tega so celo tožbe državljanov zaradi svetenja v spalnice (Štadion 

Olimpija). 

 

Cerkve – odlični rezultati pri saniranju razsvetljave na osnovi projekta LIFE+ »Življenje 

ponoči«. Sanirano je bilo okoli 200 cerkva. Žal imajo številne cerkve še staro razsvetljavo, ki 

močno onesnažuje okolje. 

 

Svetilke na zasebnih hišah – količina se povečuje, pogosto svetijo vso noč, čeprav ljudje v 

hišah spijo in ne potrebujejo zunanje razsvetljave. Veliko je plastičnih solarnih svetilk, ki po 

nekaj letih povečujejo količino nevarnih odpadkov (akumulatorji,...). 

  

Evropska sredstva – so največja grožnja nočnemu okolju !!! Če občine še nekako pazijo 

na svoj denar, ko sanirajo svoje lokalne ceste, je pri EU projektih obratno. Povsod srečujemo 

močna pretirane in okolju škodljive projekte, kjer se šopirijo napisi »naložba v vašo 

prihodnost. Dejansko gre za naložbe v uničenje naše prihodnosti (primer tovorna železniška 

postaja Koper, novi odseki cest, obvoznice, številne fasade, hoteli, ...) 

 

 

 

 

Kazalniki svetlobnega onesnaženja  

od 2007 (sprejetja Uredbe) do konca 2018: 
 

Temno nebo Slovenije izvaja prostovoljni monitoring svetlobnega onesnaženja, MOP 

podatkov nima. Del podatkov je mogoče videti na spletni strani www.lightpollutionmap.info. 

Merilno opremo za svetlobno onesnaženje smo razvili v Sloveniji in jo uporabljajo 

znanstveniki po vsem svetu. Žal so satelitske slike so za Slovenijo povsem neuporabne, saj 

satelit ne zaznava modro-bele svetlobe LED svetilk, ki se v Sloveniji množično nameščajo. 

V delu spektra pod 500 nm je satelit VIIRS povsem slep. 

 

Odgovor o kazalnikih ni enoznačen, saj je Slovenija raznoliko območje, kjer na rezultat 

vplivajo različni geografski dejavniki. Odvisno kje, kaj in kdaj merimo, zato ocenjujemo 

svetlobno onesnaženje glede na lokacijo in vremenske razmere: 

 

1. Uporaba okolju prijaznih svetilk:  

V letih od 2012 – 2018 od vseh novih svetilk smo v 99 % primerih 

nameščali okolju zelo škodljive bele LED svetilke (4000 K, redko tudi več) 

 

2. Onesnaženje Slovenije v zimskem času (ko je sneg in odboj od snega):    

povečanje onesnaženja za najmanj 150 %  

 

3. Onesnaženje Slovenije v času oblačnosti (odboj od tal in oblakov): 

povečanje onesnaženja za 30 % 

 

4. Onesnaženje Slovenije v času jasnega vremena na najbolj temnih lokacijah: 

povečanje onesnaženja 10 % do 20 % 

 

http://www.lightpollutionmap.info/
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5. Onesnaženje zaradi svetenja v bivalne prostore: 

            Pri delu prebivalcev se je stanje zelo izboljšalo (uporaba zasenčenih svetilk), pri delu     

            prebivalcev pa se je stanje drastično poslabšalo zaradi novih svetilk, ki so premočne in  

            seveda bele barve (bela barva prekinja hormon melatonin, kar lahko povzroča številne  

            zdravstvene težave). 

 

 

Kazalniki za prihodnje obdobje do leta 2030: 

 

Če ne bomo zakonsko omejili osvetljevanja in se bo trenutni trend nadaljeval bomo 

popolnoma uničili nočno okolje kar bo imeli negativne učinke na okolje, zdravje ljudi, 

biodiverziteto in izgled nočne pokrajine. Potrebno je omejiti spekter svetlobe, količino 

svetlobe ter predvsem to, da se ne osvetljuje kar vsepovsod. Brez dodatne regulacije se bo 

navkljub vedno bolj učinkovitim svetilom, količina izpustov toplogrednih plinov na dolgi rok 

povečala med 500 % in 1000 %. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Andrej Mohar        Herman Mikuž 

Vodja meritev svetlobnega onesnaženja    predsednik 


