
Karta svetlobnega onesnaženja Slovenije, ki jo je izdelal Jurij Stare, član društva Temno nebo Slovenije na osnovi satelitskih posnetkov in izračunov Fabia Falchija. 
Karto onesnaženja za ves svet si lahko ogledate na njegovi spletni strani www.lightpollutionmap.info.



Belgija velja za najbolj svetlobno neonesnaženo državo v EU. Navzlic temu lahko najdete neosvetljena parkirišča na avtocesti, kar je pri nas nemogoče.



Osvetlitev mostu čez Gradaščico na Barjanski cesti v Ljubljani je bila prva kršitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja v letu 2007. 
Nepotrebno svetenje v nebo in zapravljanje energije.



Velenjski grad je bil osvetljen tik pred občinskimi volitvami 2018. Osvetlitev je stala 120.000 evrov, grad pa čaka 
inšpektorje, saj pomeni grobo kršitev zakonodaje zaradi pretiravanja in svetenja v nebo.



Svetlobni snopi na oblakih, ki jih osvetljuje trgovsko podjetje iz občine Trebnje.



Puhov most na Ptuju izven naselja je primer pretiravanja in velikega onesnaževanja. Svetilke bleščijo in poslabšujejo varnost v prometu. 
Pešcev na tem mostu ni, zato se sprašujemo, čemu služi vsa ta razsvetljava?



Vsa parkirišča pred trgovskimi centri v Nemčiji se ugašajo ob 20. uri, pri nas večinoma svetijo celo noč 
in s tem dvigujejo cene prodajnih izdelkov. Stroške vedno plača kupec.



Lastniki takšnih stavb se “afnajo” z nepotrebnim osvetljevanjem, na svojih spletnih straneh pa se 
hvalijo o svoji izjemni okoljski odgovornosti in podpirajo boj proti podnebnim spremembam.



Robov vodnjak v Ljubljani je približno 500-krat bolj intenzivno osvetljen, kot podoben kip pred mestno hišo v Frankfurtu, finančni prestolnici EU.



Jezero ob EXPANO paviljonu v Murski Soboti s katerim se je Slovenija v na Expu v Milanu promovirala kot zelena destinacija. 
Razsvetljava bo uničila biodiverziteto, ki je najbolj pestra prav ob vodnih površinah.



Brniško letališče ima na dovoznih cestah 230 svetilk, podobno veliko letališče v avstrijskem Gradcu pa zgolj 15. Takšni projekti so tipičen način 
popolnega uničenja okolja v Sloveniji, ki se dogaja na zahtevo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.



Servis Petrola v Pincah je bil v časniku Finance predstavljen kot najnovejši vzoren primer varovanja okolja. Dejansko je ta servis okoljsko strašilo, 
saj za velikostni razred 10-krat bolj svetlobno onesnažuje okolje, kot podobni servisi v Nemčiji.



Hotel Palace, Portorož. Video prikazovalnik v Portorožu moti spanje gostom v najdražjem hotelu v Sloveniji.



To drago plačano razsvetljavo na Jablah smo postavili  v čast predsedovanju Slovenije Evropskemu Svetu. 
Svetilke popolnoma oslepijo voznike in so zato nevarne.



Ljubljana. Kljub strogim kaznim si predrzni promotorji še vedno privoščijo uporabo svetlobnih snopov, ki jezijo okoliške prebivalce.



Vsaka svetila pobije na stotine žuželk, upad žuželke je strahovit. Brez žuželk ni življenja, saj oprašujejo 66 % naše hrane. 
Žuželke so nenadomestljiv vir hrane za številne živalske vrste.



Štadion NK Olimpija se požvižga na zakonodajo. Primer so stanovalci dali na sodišče, saj je življenje zvečer ob takem stadionu neznosno.



Obvoznica okoli Krškega ima povsem nepotrebno razsvetljavo, saj tam ni pešcev. Takšno pretiravanje 
povzroča Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo na več kot sto projektih po vsej Sloveniji.



Nova osvetlitev v vas, kjer živi oseba, ki ima visoko odgovornost za zmanjšanje izpuste toplogrednih plinov v Sloveniji. 
Ta osvetlitev je vsaj 4-krat premočna in je primer najslabše prakse. V to smer gredo vse slovenske vasi.



Karta svetlosti v Slovenije, kot jo ponoči vidi satelit VIIRS. Dodali smo črne pike za lokacije naselij, ki pokažejo kaj vse še lahko osvetlimo. 
Če bomo vse zaselke osvetlili po močno pretiranem standardu EN 13201, bo Slovenija ponoči dobesedno eksplodirala.



Svetlobno onesnaženje
Andrej Mohar

društvo Temno nebo Slovenije, www.temnonebo.si

Navzlic temu, da je Slovenija leta 2007 področje zakonsko uredila s sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja, se svetlobno onesnaženje hitro povečuje. Glavni razlog je uporaba škodljivih LED svetilk z barvno 

temperaturo 4000 K, ki so celo na Hrvaškem z zakonom prepovedane. Največji problem je Direkcija Republike Slovenije, ki 
je generator predimenzioniranih projektov po standardu EN 13201. Standard je popolnoma nesprejemljiv in bo povzročil 

popolno uničenje nočnega okolja, močno povečanje izpustov toplogrednih plinov in uničenje biodiverzitete. Vse se dogaja 
pod pretvezo varnosti. Tega ne vidimo v Nemčiji ali Avstriji, zato zahtevamo takojšnje ukrepanje.

Slika svetlobnega onesnaženja posneta v Kočevskem Rogu. Močno onesnaženje sega celo do 40 stopinj nad obzorjem. Na barvni temperaturi neba ni vidna kupola Ljubljane, 
saj Ljubljana namešča okoljsko škodljive svetilke  z visoko barvno temperaturo, ki sevajo podobno barvo svetlobe, kot zvezde in nočno nebo.


