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1. Uvod 
 

V dokumentu so predstavljeni konkretni primeri negativnih vplivov zunanje razsvetljave. 

Navedeni so okvirni predlogi rešitev in odgovorni za njihovo izvedbo. Za podrobnejšo 

opredelitev rešitev ter izvedbenih korakov je v posameznih primerih potrebna nadaljnja 

diskusija. 

Nekateri spodaj izpostavljeni problemi se med seboj deloma prekrivajo, so pa eksplicitno 

predstavljeni zaradi izostritve perspektive. Ker pretežni del prispevka k svetlobnemu 

onesnaževanju in estetski degradaciji prostora predstavlja razsvetljava prometnih površin, so s 

tem povezani primeri nadpovprečno zastopani tudi v tem dokumentu. 

Za lažjo predstavo so ob posameznih problemih izpostavljeni konkretni primeri, ki pa niso 

izbrani sistematično. Večina navedenih primerov je z območij Gorenjske in osrednje Slovenije, 

dejansko pa je situacija podobna po celi državi. 

Ker je na krovni ravni za ureditev razmer odgovoren MOP, podrobno poznavanje problemov in 

opozarjanje nanje pa prihaja s strani organizacij in posameznikov z okoljevarstvenimi znanji in 

izkušnjami, je pri urejanju vseh spodaj navedenih problemov potrebno sodelovanje MOP in 

okoljevarstvenikov, tudi če ti niso eksplicitno navedeni kot odgovorni. 

2. Pregled problematike 
 

Zavedanje, da umetna svetloba v obsegu kot jo uporabljamo danes, predstavlja resen okoljski 

problem, postaja v zadnjih desetletjih zelo razširjeno, kljub določenim uspehom pri tehničnem 

obvladovanju emisij pa je ob obsežnem širjenju razsvetljave problematika v praksi praktično 

popolnoma neobvladana, trendi pa vodijo v smer vseobsegajoče okoljske in prostorske 

katastrofe. To velja v globalnem merilu, v nekaterih državah, med katere žal sodi tudi Slovenija, 

pa še posebej izrazito. 

Bistveno manj kot ožji problem svetlobnega onesnaževanja je obravnavan vpliv instalacij 

zunanje razsvetljave (predvsem prometnih površin) na estetiko prostora oz. na s tem povezano 

vseprisotno urbanizacijo in odtujevanje od naravnega okolja. Čeprav je v samem bistvu 

odsotnost celovitega upravljanja s prostorom primarni problem, iz katerega izhaja tudi 

okoljski problem svetlobnega onesnaževanja, se na problematiko praktično vedno gleda 

ozko v kontekstu omejevanja svetlobnega onesnaževanja. Nekoliko karikirano prikazano 

tako ni nič narobe, če sredi zelenih travnikov stojijo uniformne kolonade visokih sivih kovinskih 

drogov z nasajenimi industrijskimi svetilkami, če nam le uspe omejiti svetenje v nebo. Če že ne 

takrat, ko smo še vsi pokonci in imamo priložnost doživljati prostor v katerem živimo, pa vsaj 

tistih nekaj ur sredi noči, ko vsi spimo. 

V preteklosti je bilo osvetljevanje prometnih površin bistveno racionalnejše, osvetljevale so se 

samo izpostavljene točke. Zaradi drugačnih pristopov in uporabe standarda EN 13201 se danes 

osvetljuje bistveno bolj obsežno in intenzivno, tako z vidika obsega in intenzivnosti osvetlitve 

posameznih prometnih objektov, kot tudi z vidika izbire objektov oz. območij osvetljevanja. 

Obstoječi trendi vodijo v totalno osvetlitev celotnih naseljenih območij, celotnih regij in 

celotne države. Namesto totalnega osvetljevanja bi si morali prizadevati za »lahko« 



osvetljevanje, z bistveno racionalnejšimi ocenami kaj in koliko je potrebno oz. dovoljeno 

osvetljevati. Brez temeljite ponastavitve odnosa v smeri realnejših in celovitejših ocen potreb in 

učinkov, reševanje problematike ne more biti uspešno. 

Pomen osvetljevanja se tipično močno precenjuje, pri čemer se pogosto zlorablja 

argument varnosti. Tako npr. odcep za črpalko na močno obremenjeni regionalni cesti 

desetletja deluje brez kakršnihkoli prometno-varnostnih težav, v primeru novogradnje pa si 

neosvetljenega križišča sploh ni mogoče predstavljati. Prav tako je močno precenjena potreba po 

osvetljevanju pločnikov in stranskih poti skozi naselja, po katerih varna hoja brez osvetlitve, in 

to zelo enakomerne, naj ne bi bila mogoča. Problem močno potencira toga uporaba 

pretiranih priporočil standarda EN 13201, ki za številne lokacije predpisuje neživljenjsko in 

okoljsko nesprejemljivo jakost ter enakomernost osvetlitve.  

Problematiko je mogoče razdeliti na naslednje nivoje: 

- Osvetljevanje na preveč lokacijah (npr. sistematično osvetljevanje celega podeželja, ne 

glede na potrebe in kumulativne učinke) 

- Zelo obsežno osvetljevanje posameznih objektov (npr. krožišča, križišča) 

- Jakost osvetljevanja (tehnicistično togo upoštevanje za številne primere nerealnih in 

nesprejemljivih zahtev standarda EN 13201) 

- Spekter svetlobe 

- Estetski vidiki: prostorska razporeditev in višina svetilk, dizajn svetilk in stebrov 

(dominacija prostorsko in estetsko neprilagojenih svetilk nad krajino in naselji)  

Glavni izvor problema je v nekritičnem osvetljevanju na številnih lokacijah, tudi ob 

zanemarljivih potrebah, zato mora biti glavnina naporov usmerjena v definicijo 

kriterijev, na podlagi katerih se dovoli osvetljevanje. Problema ne bo mogoče obvladati, če 

bo osvetljevanje še naprej dovoljeno ne glede na nivo potreb in ne glede na s tem povzročene 

kumulativne negativne okoljske in prostorske učinke. S strani upravnih struktur, tudi MOP, se 

namesto tega na osvetljevanje zgrešeno gleda kot na absolutno pravico, ki enakomerno pripada 

vsem državljanom, ne glede na lokacijo bivanja. Na drugem nivoju je potrebno poskrbeti za 

bistveno zmanjšanje obsežnosti in intenzivnosti osvetlitve posameznih objektov, še 

posebej na prometnih površinah. Na tretjem nivoju je potrebno nasloviti estetske vidike (vplivi 

na videz krajine in naselij, dizajn svetilk), ki so sedaj praktično v celoti spregledani. 

V grobem jedro problema predstavljata dva glavna sklopa, ki daleč najbolj obsežno prispevata k 

degradaciji okolja in prostora z umetno razsvetljavo: 

- Zelo intenzivno in krajinsko neprilagojeno sistematično osvetljevanje tranzitnih povezav 

(pristojna DRSI in DARS) 

- Nekontrolirano širjenje cestne in ulične razsvetljave na vsa naseljena območja in 

povezave med njimi, ne glede na dejanske potrebe in kumulativne okoljske ter 

prostorske učinke (pristojne občine) 

Soočanje s problematiko zahteva temeljne etične, estetske in utilitarne premisleke v zvezi z 

upravljanjem okolja in prostora, na podlagi katerih morajo temeljiti ustrezne politike. Namesto 

tega je umeščanje razsvetljave v praksi večinoma obravnavano samo na najbolj osnovnem 

utilitarnem nivoju. Z umeščanjem razsvetljave v prostor se tako še posebej v primeru cestne in 

ulične razsvetljave skoraj povsod ukvarjajo samo tehnični strokovnjaki, ki so z okoljskega vidika 



deloma omejeni z obstoječo uredbo, praktično v celoti pa je odsoten krajinsko arhitekturni in 

širši urbanistični premislek. Ustrezno stanju teoretične obdelave problematike je v zelo veliki 

meri odsotna tudi celovita politika njenega upravljanja na državni ravni, posledično pa tudi na 

lokalni. 

Ob tem je potrebno izpostaviti nerazumevanje in podcenjevanje problematike s strani MOP, ki je 

v prvi vrsti odgovoren za njeno urejanje. Tako v ocenah in izhodiščih vodje delovne skupine za 

noveliranje Uredbe, kot tudi v osnutku nacionalne prostorske strategije se navaja, da širjenje 

razsvetljave ni težava, ampak je potrebno predvsem poskrbeti za tehnične ukrepe, s katerimi se 

bo poskrbelo za zmanjšanje emisij, npr. z redukcijo v poznih nočnih urah. To pomeni, da MOP 

nima realne ocene stanja in trendov in problematike niti sam, niti z obstoječimi svetovalci ne 

obvlada. V takšnih razmerah je še toliko bolj razumljivo, da problematike, ki je sama po sebi 

relativno kompleksna in politično zahtevna, nihče ne obvladuje, zato je v prvem koraku 

potrebno doseči njeno zadostno razumevanje. 

Problematiko je potrebno urejati na naslednjih nivojih: 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

- Prostorska strategija Slovenije in prostorska zakonodaja 

- Pravilnik o prometni signalizaciji in opremi na cestah 

- Uredba o zelenem javnem naročanju 

- Interne usmeritve DRSI in DARS 

- Standard EN 13201 

- Občinski načrti razsvetljave 

- Usposobljenost projektantov 

- Sodelovanje krajinskih arhitektov in urbanistov pri strategijah, usmeritvah in projektih 

(ureditev področja urbanizma) 

- Trg opreme za razsvetljavo 

- Racionalna poraba evropskih in državnih sredstev 

- Inšpekcijski nadzor 

- Monitoring stanja 

- Obligacijski zakonik 

- Osveščanje prebivalstva in strokovne javnosti 

- … 

Zgoraj navedeni seznam najbolj izpostavljenih neobvladanih izvorov problema in pristopov k 

njihovemu obvladovanju še dodatno izpostavlja, kako omejen in podcenjujoč je pristop 

Ministrstva za okolje in prostor, ki problematiko želi urejati samo z neposrednim spreminjanjem 

Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, nujno potrebno širšo razpravo o 

problematiki pa aktivno zavrača. Potrebna je multidisciplinarna diskusija, ki ne more biti 

omejena samo na golo spreminjanje nekaj členov Uredbe, iz te diskusije pa morajo biti izvedeni 

ukrepi na vseh zgoraj navedenih nivojih. 

3. Predlog politike osvetljevanja 
 

V tem poglavju so na kratko povzeta osnovna izhodišča politike trajnostnega umeščanja zunanje 

razsvetljave. Predlogi konkretnih ukrepov so navedeni v naslednjem poglavju. 



Glede na to, da problematika zunanje razsvetljave presega ožjo okoljsko problematiko 

svetlobnega onesnaževanja, se politika osvetljevanja primarno naslovi v prostorskih strategijah 

in prostorski zakonodaji, s tem da se konkretno vprašanje svetlobnega onesnaževanja 

obravnava v okoljski zakonodaji (Uredba). 

Predlagana politika osvetljevanja izhaja iz pregleda vzrokov, zaradi katerih se uporablja zunanja 

razsvetljava: 

1. Neposredna uporaba (delovni procesi, dvorišča zasebnih objektov, osebna svetila, oglasni 

panoji …) 

2. Varnost (prometna varnost, osebna varnost, varovanje objektov) 

3. Udobje (hoja in orientacija v naselju oz. na drugi lokaciji) 

4. Dekoracija (osvetljevanje kulturnih spomenikov, osvetljevanje fasad …) 

Osnovno izhodišče je, da zunanja razsvetljava z vidika ohranjanja okolja in krajine 

predstavlja negativen in nezaželen poseg, zato se postavlja samo takrat, ko se temu zaradi 

delovnih procesov, varnosti ali udobja na javnih površinah z večjo koncentracijo prometa 

(predvsem pešcev) ni mogoče izogniti. Zunanje osvetljevanje v estetske namene se dovoli samo 

v večjih urbanih središčih in na objektih širšega pomena. Na vsak poseg oz. tip posega je 

potrebno gledati tudi v kontekstu kumulativnih vplivov v primeru sistematične izvedbe 

tovrstnih posegov na območju celotnega kraja, občine, regije, države … 

Ad. 1: Uporaba zunanje razsvetljave za neposredno uporabo ni sporna, s tem da mora biti ta 

tehnično v predpisanih okvirih, prižgana pa sme biti samo v času uporabe. Uporaba za delovne 

procese je v veliki meri že opredeljena v obstoječi Uredbi. Izstopajoče je intenzivno osvetljevanje 

trgovskih centrov, tako fasad kot tudi parkirišč. Posebej bi bilo treba poskrbeti tudi za zakonske 

omejitve in regulacijo trga svetil za zasebno in osebno uporabo. 

Posebno vprašanje so oglaševalski panoji in osvetljeni napisi (npr. nazivi trgovin, podjetij). 

Osvetljevanje izven naselij se ne dovoli, v naseljih pa se dovoli samo do določene ure. 

Ad. 2: Uporaba zunanje razsvetljave za varnostne potrebe ni sporna, potrebno pa je preprečiti 

zlorabo pojma varnosti za osvetljevanje na lokacijah, kjer gre izključno za udobje (npr. stranske 

ulice manjših naselij) in kjer razsvetljava ne prispeva k varnosti (npr. križišča izven naselij, 

večina obvoznic) ter za preobsežne projekte (npr. osvetljevanje krakov  cest na vhodih v križišča 

in krožišča). 

Pri osebni varnosti se upošteva nivo ogroženosti. Medtem ko je v večjih urbanih središčih zaradi 

večjega števila interakcij ta nekoliko povišan in je osvetljevanje stranskih ulic iz razloga osebne 

varnosti smiselno, je v manjših naseljih ta nivo zanemarljiv in osvetljevanje stranskih ulic ni 

upravičeno. 

Ad. 3: Osvetljevanje izključno zaradi udobja gibanja in orientacije se dovoli samo na javnih 

površinah z večjo koncentracijo pešcev in kolesarjev. To pomeni, da je osvetljevanje iz tega 

razloga dovoljeno samo v urbanih središčih in na osrednjih ulicah manjših naselij. Osvetljevanje 

perifernih ulic manjših naselij zaradi zanemarljivih potreb in izjemno velikih kumulativnih 

negativnih vplivov ni dovoljeno. 



Ad. 4: Zunanje osvetljevanje v estetske namene (npr. osvetljevanje fasad) se dovoli samo na 

objektih širšega pomena (predvsem kulturni spomeniki, vključno s cerkvami). V poznih nočnih 

urah se smiselno predpiše izklapljanje. 

Razmere, ki vplivajo na potrebe iz točk 2. in 3. so lahko ob različnih nočnih urah in različnih 

letnih časih (npr. turistična središča) različne, zato se razsvetljava prilagaja bodisi z ugašanjem 

večine ali vseh svetilk (npr. na cestah, kjer ponoči praktično ni pešcev in prometa), bodisi z 

zmanjševanjem jakosti (npr. na cestah, kjer se gostota prometa bistveno zmanjša). 

Osvetljevanje izven naselij ni dovoljeno, razen v primerih, eksplicitno določenih z zakonodajo. 

Izven večjih urbanih središč se zvezno osvetljevanje dovoli samo v središčih večjih naselij, 

površine (predvsem pločniki) ob bolj obremenjenih cestah izven središč se osvetljujejo samo 

orientacijsko, periferne ulice pa se ne osvetljujejo. 

Še vedno se uporabljajo kvantitavni kriteriji omejevanja (v sedanji Uredbi 

kWh/prebivalca/leto), ki preprečujejo odstopanja in zlorabe pri ocenah potreb iz zgoraj 

navedenih točk. Parametri morajo biti izbrani tako, da omejujejo stanje v najbolj obremenjenih 

urah, ne pa sumarno čez celo leto. To pomeni, da bi morali npr. omejevati instalirano moč na 

prebivalca, ne pa porabo na prebivalca na leto. 

Eden večjih izvorov problema pretiranega osvetljevanja je standard EN 13201, v katerem so 

zbrana priporočila za osvetljevanje prometnih površin. Standard, ki nastaja v ozkih strokovnih 

krogih, je potrebno kritično ovrednotiti v širši razpravi na evropski ravni. Ker to zahteva daljši 

proces, je potrebno čimprej sprejeti razpoložljive ukrepe na državni ravni. Omejitve uporabe 

standarda se predpiše v Uredbi. Z nacionalno specifično varianto prvega dela standarda (EN 

13201-1) se osvetljevalske razrede približa sprejemljivim okvirom, s tem da bi bilo potrebno 

tudi v terminologiji standarda vse manj obremenjene površine postaviti izven okvirov standarda 

z uvrstitvijo v razred P7, ki projektantu dopušča lastno presojo. S tem se bo doseglo, da se bo 

standard uporabljal samo na najbolj obremenjenih prometnih površinah. Povsod drugod pa se 

postavlja samo orientacijsko razsvetljavo oz. se osvetljujejo samo varnostno problematične 

točke. V vsakem primeru je potrebno doseči, da se bo standard tudi v praksi upošteval samo kot 

priporočilo za maksimalno osvetlitev (v skladu s priporočili evropske uredbe o zelenem javnem 

naročanju). 

Drugi velik izvor problema so priporočila Slovenskega društva za razsvetljavo (prim. SDR 

5/2000) oz. interna navodila DRSI in DARS, ki prispevajo k zelo obsežnemu osvetljevanju 

prometnih objektov (npr. do 25 svetilk na krožiščih). Potrebno je doseči, da se bodo namesto teh 

priporočil uporabljali bistveno bolj okoljsko in prostorsko vzdržni pristopi z bistveno manjšim 

obsegom osvetlitve. 

Posebej se poskrbi za upoštevanje vplivov na estetiko prostora (krajina, videz naselij), ki so 

izrazito podcenjeni. Ta vidik se naslovi tako na nivoju nacionalnih politik in strategij kot tudi na 

nivoju posameznih projektov. 

Glede na to, da je država v zadnjih dveh desetletjih bila zelo intenzivno degradirana s 

preobsežno razsvetljavo, bo potrebno poskrbeti za obsežen sanacijski program. 

V zadnjih dveh desetletjih je zunanja razsvetljava doživela velik razmah, žal daleč preko 

trajnostnih okvirov in preko okvirov usklajenega urejanja prostora. Zelo težko bo narediti 



zadostne korake nazaj, saj se državljani v veliki meri ne bodo želeli odpovedati pridobljenim 

pravicam, prav tako pa bodo pridobljene pozicije branili osvetljevalska stroka in industrija 

razsvetljave. V zvezi s to problematiko je zato potrebno poskrbeti za nacionalno kampanjo 

osveščanja prebivalstva. 

4. Konkretni problemi in rešitve 
 

V tem poglavju navedene točke se med sabo ponekod deloma prekrivajo oz. gre za različne nivoje 

problematike. V začetnem delu poglavja gre za splošne probleme, osrednji del obravnava 

konkretne primere, poglavje pa se zaključuje z obstoječimi oz. priporočenimi organizacijskimi 

pristopi, ki bi jih bilo potrebno učinkovito izvajati za obvladovanje problematike. 

4.1. Negativni vplivi pretiranega širjenja zunanje razsvetljave 

4.1.1. Povečevanje svetlobnega onesnaženja 
 

Opis problema: Kljub dosedanjim ukrepom (Uredba 2007, tehnični napredek …) se svetlobno 

onesnaženje še naprej skokovito povečuje.  Vzrok je v izjemno intenzivnem sistematičnem širjenju 

na vse mogoče lokacije (tranzitne povezave, vse ulice po vseh naseljih in povezave med naselji …) in 

zelo obsežnih projektih, ne glede na dejanske potrebe. Čeprav tudi drugje po svetu stanje ni idealno, 

je stanje v Sloveniji v primerjavi z bolj urejenimi državami izrazito slabo in z vidika obvladovanja 

širjenja razsvetljave praktično v celoti neobvladano. 

Primeri: osvetljevanje stanovanjskih ulic v podeželskih in primestnih naseljih, zelo obsežno 

osvetljevanje krožišč in križišč, osvetljevanje obvoznic, osvetljevanje cele ceste, namesto samo 

pločnika, osvetljevanje povezav med naselji, ki vodi v zvezno več 10 km dolgo neprekinjeno 

osvetlitev podeželske regije … 

Predlog rešitve: Gre za kompleksno problematiko, ki jo je potrebno urejati na več nivojih. V prvi 

vrsti je za njeno urejanje odgovorno Ministrstvo za okolje in prostor. 

Nivoji urejanja problematike (podrobno navedeni v 2. poglavju): 

- Celovita presoja vplivov, presoja trendov in kumulativnih vplivov 

- Prostorska in okoljska strategija 

- Zakonodaja 

- Zahteve in priporočila za investitorje; občinski in državni prostorski akti 

- Tehnična priporočila 

- Izobraževanje projektantov 

- Preverjanje projektov 

- Sanacija obstoječega stanja 

- Spremljanje stanja in inšpekcijski nadzor 

Ukrepi: 

- Naslovitev problematike v Prostorski strategiji Slovenije in prostorski zakonodaji 

- Posodobitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

- Posodobitev Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah 



- Posodobitev Uredbe o zelenem javnem naročanju 

- Posodobitev priporočil in postopkov v DRSI in DARS 

- Posodobitev občinskih načrtov razsvetljave 

- Omejitev uporabe standarda EN 13201 v Uredbi in sprejem nacionalno specifičnega prvega 

dela standarda (SIST EN 13201-1) 

- Predlogi za spremembe standarda EN 13201 na evropskem nivoju 

- Vključitev prostorskih in okoljskih vsebin v projekte 

- Revizijski postopki za posamezne projekte 

- Posodobitev izobraževanja in licenciranja projektantov 

- Povečanje učinkovitosti inšpekcijskih služb 

- Odstranitev odvečne razsvetljave 

Odgovorni: MOP, MZI, MJU, DRSI, DARS, občine, SIST, SDR … 

4.1.2. Vplivi na krajino, urbanizacija, spreminjaje karakterja celotnih 

regij 
 

Opis problema: Negativni vplivi na videz krajine, neprimerna urbanizacija in v končni fazi 

intenzivno spreminjanje karakterja celotnih regij in države postajajo vedno bolj očitni, obenem pa 

so skoraj v celoti spregledani in nenaslovljeni v zakonodaji in postopkih načrtovanja. Odsotnost 

krajinsko arhitekturnih in urbanističnih vsebin pri projektih javne razsvetljave (ponavadi del 

projektov prenove ali gradnje cest) je eden glavnih vzrokov neustreznega umeščanja razsvetljave. 

Primeri: popolnoma spremenjen karakter podeželskih območij, kljub zanemarljivim potrebam po 

osvetlitvi, »gozdovi« visokih svetilk okrog krožišč in križišč sredi odprtih polj, kilometri zvezno 

osvetljenih območij skozi vasi in med njimi, visoki drogovi skozi naselja in pred njihovimi vedutami, 

osvetljene obvoznice, jekleni drogovi sredi naravnih območij, vsesplošna uporaba industrijsko 

oblikovanih svetilk … 

Predlog rešitve: Pripravi se manjkajoča teoretična ocena vplivov instalacij razsvetljave in umetne 

svetlobe na prostor. Na podlagi tega se izvede ukrepe na različnih nivojih. 

Ukrepi: 

- Priprava teoretične ocene vplivov instalacij razsvetljave in umetne svetlobe na prostor 

- Naslovitev problematike v Prostorski strategiji Slovenije in prostorski zakonodaji 

- Posodobitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

- Posodobitev Pravilnika o prometni signalizaciji in opremi na cestah 

- Posodobitev priporočil in postopkov v DRSI in DARS 

- Posodobitev občinskih načrtov razsvetljave 

- Sprejem nacionalno specifičnega standarda SIST EN 13201-1 

- Predlogi za spremembe standarda EN 13201 na evropskem nivoju 

- Vključitev prostorskih in okoljskih vsebin v projekte 

- Revizijski postopki za posamezne projekte 

- Posodobitev izobraževanja in licenciranja projektantov 

- Odstranitev odvečne razsvetljave 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS, občine 



4.1.3. Vplivi na živo naravo 
 

Opis problema: Znano je, da svetlobno onesnaževanje na različne načine negativno vpliva na živa 

bitja. Največkrat se v zvezi s tem izpostavljajo vplivi na žuželke, netopirje, ptice, želve. 

Problematika je obsežno obdelana v strokovni literaturi. 

Primeri: množično zbiranje in poginjanje žuželk pod svetilkami, fragmentacija habitatov, svetlobni 

zidovi za netopirje, motenje orientacije in prezgodnje gnezdenje pri pticah, motenje orientacije pri 

želvah 

Predlog rešitve: Omejitev obsega razsvetljave, ustrezen spekter svetlobe, prepoved osvetljevanja 

izven naselij 

Ukrepi: 

- Omejitve za postavljanje razsvetljave (prostorska zakonodaja in Uredba) 

- Ustrezen spekter svetilk (Uredba) 

- Prepoved osvetljevanja izven naselij (Uredba) 

- Odstranitev odvečne razsvetljave 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS, občine 

4.1.4. Vplivi na zdravje in počutje ljudi 
 

Opis problema: Neprimerna zunanja razsvetljava na zdravje in počutje ljudi vpliva na več nivojih. 

Najbolj neposreden vpliv je motenje spanja s svetlobo, ki prodira v bivališča (varovani prostori). Pri 

tem je še posebej problematičen moder spekter svetlobe, ki moti tvorbo hormona melatonina, 

potrebnega za spanje. Ljudje si morajo pomagati z zastiranjem oken, kar je še posebej absurdno na 

podeželju, kjer so potrebe po osvetlitvi v stanovanjskih naseljih praktično ničelne … Na drugem 

nivoju razsvetljava postaja vedno bolj problematična z prometno-varnostnega vidika, ki naj bi ga 

pomagala izboljševati. Zaradi številnih drogov razsvetljave je bilo v zadnjih treh letih po nekaterih 

podatkih zabeleženih vsaj 80 trkov drogove razsvetljave, od tega več usodnih … Močno podcenjen je 

negativen vpliv na doživljanje prostora, saj se vedno bolj pristajamo v popolnoma umetnih, 

banalnih in antropocentričnih okoljih … Nenazadnje nešteti na prvi pogled predimenzionirani 

projekti, ki brezobzirno uničujejo okolje in prostor, pri številnih osveščenih posameznikih vzbujajo 

ogorčenje in skrb za prihodnost, temu primerno pa se tudi povečuje število pritožb. 

Primeri: svetenje v varovane prostore; povečevanje nevarnosti zaradi številnih drogov razsvetljave; 

vseprisotna sistematična in hitro napredujoča okoljska in prostorska degradacija z instalacijami 

razsvetljave 

Predlog rešitve: Oblikuje se celovita in trajnostna politika osvetljevanja. Neposredni vplivi s 

svetenjem v varovane prostore se zmanjšajo z ostrejšimi zahtevami in z uporabo svetilk s 

primernejšim spektrom. Bistveno se zmanjša število drogov ob prometnicah. 

Ukrepi: 

- Oblikovanje celovite in trajnostne politike osvetljevanja (prostorska strategija in 

prostorska zakonodaja, Uredba) 

- Zaostritev omejitev za svetenje v varovane prostore (Uredba) 



- Ustrezen spekter svetilk (Uredba) 

- Bistveno zmanjšanje števila svetilk na objekt osvetlitve (prenova priporočil DRSI in DARS, 

Uredba = ?) 

- Odstranitev odvečne razsvetljave 

Odgovorni: MOP, občine, DRSI, DARS 

 

4.2. Konkretni primeri 

4.2.1. Sistematično intenzivno osvetljevanje tranzitnih povezav 
 

Opis problema: Osvetljevanje tranzitnih povezav (regionalne ceste, avtoceste) je v Sloveniji bistveno 

intenzivnejše kot v bolj urejenih državah in predstavlja enega največjih prispevkov k degradaciji 

okolja in prostora z zunanjo razsvetljavo. Intenzivna osvetljenost tranzita je glavni faktor, ki 

Slovensko krajino močno negativno razlikuje od krajine v omenjenih državah. Osvetljenih je preveč 

objektov na preveč lokacijah, objekti so osvetljeni zelo obsežno, visoke in številne svetilke 

dominirajo nad krajino. 

Primeri: krožišča (številne svetilke, namesto nobene ali max. 4; npr. Bitnje, Primskovo, Goričane, 

odcep za Kočevsko Reko, Krško … …), križišča (namesto ene ali nobene svetilke cela vrsta), 

obvoznice (npr. Brnik, Trzin), avtocestni izvozi (npr. Naklo), pločniki na regionalnih cestah skozi 

naselja ali celo izven njih (npr. Sveti Duh, vasi v Zgornjesavski Dolini, povezava Podčetrtek-Dramlje, 

pločniki Horjul Zaklanec, Gorenja vas-Dolenja Dobrava … …) 

Predlog rešitve: Opusti se osvetljevanje izven naselij (regionalne ceste, avtoceste …). Racionalizira 

se osvetljevanje posameznih prometnih objektov (krožišča, križišča, pločniki …) v naseljih. 

Racionalizira se osvetljevanje tranzitnih cest izven središč naselij, kjer se osvetljuje samo 

orientacijsko. 

Ukrepi: 

- Prenova izhodišč za osvetljevanje državnih cest; opustitev uporabe priporočil SDR 5/2000 

- Ukrepi v zvezi z najbolj izpostavljenimi konkretnimi primeri so obravnavani v ločenih 

točkah 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS 

4.2.2. Osvetljevanje perifernih ulic v podeželskih in primestnih 

naseljih 
 

Opis problema: Poleg pretiranega osvetljevanja tranzitnih povezav gre za najbolj kritičen problem, 

ki ga bo zaradi političnih ovir (nasprotovanje prebivalstva) najtežje obvladati. Trendi so usmerjeni 

v osvetlitev vseh ulic v vseh naseljih, ne glede na dejanske potrebe in ne glede na vplive na okolje in 

prostor, pri čemer ne obstajajo nobene omejitve. Ko je osvetljena ena ulica, sledijo pričakovanja 

tudi v vseh ostalih, tudi če je v njih samo nekaj hiš, na večjih razdaljah. 

Primeri: V Poljanah nad Škofjo Loko so leta 2000 z manj kot 10 svetilkami bila osvetljena samo 

glavna križišča in strogo središče osrednjega naselja. Do leta 2020 je število svetilk naraslo na 



preko 100, osvetljena (močno pretirano in prostorsko neprilagojeno) pa je glavna os (pokopališče - 

trgovina - tovarna - gasilski dom - kulturni dom - središče - gostilna - kulturni center - šola - 

tovarna), katere osvetlitev je ob bolj primerni osvetlitvi smiselna. Vidljivost zvezdnega neba je že 

močno zmanjšana … V perspektivi bo z do 500 svetilkami sistematično osvetljeno in s tem 

popolnoma degradirano celotno območje z radijem 2 km, saj naj bi se osvetlile še ulice po naseljih 

in povezave med blizu ležečimi naselji. 

Predlog rešitve: Nadaljevanje trendov je mogoče preprečiti samo s široko okoljsko politiko na 

državni ravni. Na podlagi predvidenega števila uporabnikov (predvsem pešcev) in izpostavljenosti 

prometne površine se omeji površine, na katerih je osvetljevanje dovoljeno. Za podeželska naselja to 

npr. pomeni, da se osvetljujejo samo osrednje ulice v osrednjih naseljih in izpostavljene točke, ne 

osvetljujejo pa se stanovanjska ulice, poti do oddaljenih hiš in manjša naselja. 

Ukrepi: 

- Naslovitev problematike v Prostorski strategiji Slovenije in prostorski zakonodaji 

- Posodobitev Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 

- Opredelitev omejitev v občinskih načrtih razsvetljave 

- Preveri se potreba in možnost za uvedbo točkovanja (mogoče znotraj EN 13201-1), ki bi 

upoštevalo dodatne parametre in bi izključevalo osvetljevanje pod določenim nivojem 

potreb 

- Nacionalna kampanja osveščanja prebivalstva 

- Odstranitev odvečne razsvetljave 

Odgovorni: MOP, občine 

4.2.3. Pretirano osvetljevanje zaradi uporabe standarda EN 13201 
 

Opis problema: Standard EN 13201, ki nastaja v ozkih strokovnih krogih, mehanicistično 

predpisuje minimalno in povprečno osvetlitev površine. Za prometno-varnostno manj zahtevne 

površine so priporočila standarda popolnoma izven vzdržnih okvirov, visoke zahteve po 

enakomernosti in minimumu osvetlitve pa ga delajo nesprejemljivega praktično v celoti. 

Spoštovanje standarda, ki je še posebej zaradi mehanicističnega projektiranja s pomočjo 

računalniških programov ponavadi povsem togo in dosledno, vodi do nesprejemljivo intenzivne in 

uniformne osvetlitve ter do krajinske degradacije z gosto, visoko in togo postavitvijo svetilk. 

Projektiranje po standardu se tipično zavajajoče predstavlja kot predpisano po zakonodaji, njegovo 

striktno spoštovanje pa zahtevata tudi državna DRSI in DARS, čeprav pravno velja samo kot 

priporočilo. 

Primeri: intenzivno osvetljevanje perifernih ulic in pešpoti (primera Predmost/Poljane nad Šk. L., 

pešpot in kolesarska pot Bonovec pri Medvodah); osvetlitev krožišča pri Krškem še na notranji 

strani, ker so bile uporabljene nižje svetilke; visoke svetilke skozi naselja zaradi doseganja 

enakomernosti osvetlitve 

Predlog rešitve: Standard je potrebno kritično ovrednotiti v širši razpravi na evropski ravni. Ker to 

zahteva daljši proces, je potrebno čimprej sprejeti razpoložljive ukrepe na državni ravni. Omejitve 

uporabe standarda se predpiše v Uredbi. Z nacionalno specifično varianto prvega dela standarda 

(EN 13201-1) se osvetljevalske razrede približa sprejemljivim okvirom, s tem da bi bilo potrebno 

tudi v terminologiji standarda vse manj obremenjene površine postaviti izven okvirov standarda z 



uvrstitvijo v razred P7, ki projektantu dopušča lastno presojo. S tem se bo doseglo, da se bo 

standard uporabljal samo na najbolj obremenjenih prometnih površinah. Povsod drugod (npr. 

osvetljevanje perifernih ulic v večjih naseljih) pa se postavlja samo orientacijsko razsvetljavo oz. se 

osvetljujejo samo varnostno problematične točke. Potrebno je doseči, da se bo standard tudi v 

praksi upošteval samo kot priporočilo. 

Ukrepi: 

- Opredelitev uporabe standarda v okviru Uredbe in nacionalne strategije osvetljevanja; kje 

standard, kje samo orientacijsko 

- Sprejem nacionalno specifičnega standarda SIST EN 13201-1 

- Preveritev Obligacijskega zakonika in po potrebi ustrezne spremembe 

- Priprava pripomb na standard EN 13201-2 

Odgovorni: MOP - prostorski direktorat ???, SIST 

4.2.4. Osvetljevanje v času, ko ni potreb 
 

Opis problema: Potrebe po osvetlitvi v poznih nočnih urah na določenih lokacijah padejo pod prag 

sprejemljivosti za osvetljevanje, na drugih pa se bistveno zmanjšajo. Lahko prihaja tudi do 

sprememb preko leta, npr. v turističnih središčih. V določenih primerih (npr. cerkev na robu 

naselja) je osvetlitev potrebna samo kratek čas. 

Primeri: vsa razsvetljava v podeželskih naseljih, razen na izpostavljenih točkah (izklapljanje vseh 

ali večine svetilk); večina regionalnih povezav in obvoznic (zmanjševanje jakosti); večina 

razsvetljave v predmestjih (zmanjševanje jakosti); razsvetljava v turističnih krajih, ki je upravičena 

samo med sezono; osvetlitev povezave do cerkve na robu naselja 

Predlog rešitve: Glede na tip lokacije priporočeno izklapljanje po 22.15, obvezno izklapljanje po 

23.00, zmanjševanje jakosti na lokacijah z višjimi potrebami v odvisnosti od prometa. Na lokacijah, 

kjer je osvetljevanje upravičeno samo del leta (npr. turistični kraji v sezoni), se v preostalem delu 

leta, ko potrebe ne dosegajo zadostnega nivoja, razsvetljava v celoti izklaplja oz. se ustrezno 

zmanjša njen obseg in jakost. Na lokacijah, kjer je razsvetljava potrebna samo kratek čas, 

vklapljanje na senzor ali tipko (v primeru, da preostali čas vklapljanje ni zaželeno). 

OPOZORILO: Izklapljanje in zmanjševanje jakosti ne sme postati izgovor za postavljanje dodatne 

razsvetljave tam kjer ni nujno potrebna, saj je svetlobno onesnaženje vsaj toliko problematično tudi 

v večernih in jutranjih urah, svetilke (drogovi) pa so prostorsko problematične že same po sebi. 

Ukrepi: 

- Opredelitev zahtev za izklapljanje in zmanjševanje jakosti v Uredbi 

- Določitev svetlobno tehničnega razreda v odvisnosti od prometa 

Odgovorni: MOP, občine, DRSI 

4.2.5. Svetenje nad vodoravnico 
 

Opis problema: Osnovni problem, zaradi katerega nastaja svetlobno onesnaženje nočnega neba. 

Problem je v Sloveniji večinoma obvladan z zamenjavo svetilk po sprejemu Uredbe iz leta 2007. 



Primeri: Preostala razsvetljava, ki ne ustreza ULOR = 0. Posamični viri svetlobe, npr. velike steklene 

stene trgovskih objektov. Zasebna razsvetljava. 

Predlog rešitve: Ostane omejitev ULOR = 0. Potrebno je poskrbeti za zamenjavo preostale 

razsvetljave, ki ni v skladu z Uredbo. Omeji se posamične vire svetlobe, ki povzročajo SO. 

Ukrepi: 

- Inšpekcijski nadzor in dokončna uveljavitev zahtev Uredbe 

- Omejitev za ostale vire SO, npr. zasebno razsvetljavo (Uredba) 

Odgovorni: MOP, Inšpektorat 

4.2.6. Spekter svetlobe 
 

Opis problema: Tako v javni razsvetljavi kot tudi pri osvetljevanju zasebnih objektov se v pretežni 

meri uporabljajo LED svetila s svetlobno temperaturo 4000 K, kar pomeni velik delež modre 

svetlobe. Takšen spekter svetlobe najmočneje vpliva na živali (npr. močnejše zaznavanje modre 

svetlobe pri žuželkah), prav tako pa se nekajkrat bolj sipa v ozračju in s tem povzroča večje 

svetlobno onesnaževanje neba. 

Primeri: Do pred kratkim uporaba svetilk 4000 K v večini javne razsvetljave; večina novejših svetilk 

za osvetljevanje dvorišč ima 4000 K ali več 

Predlog rešitve: Prepoved uporabe svetilk z belo-modrim spektrom svetlobe 

Ukrepi: 

- Prepoved uporabe svetilk nad 2700 K v javni razsvetljavi (Uredba) 

- Uporaba svetilk pod 2200 K na manj obremenjenih površinah (Uredba) 

- Ureditev trga svetil za zasebno uporabo (Uredba?) 

Odgovorni: MOP 

4.2.7. Dizajn svetilk 
 

Opis problema: Velika večina svetilk javne razsvetljave je industrijsko dizajniranih, na sivih 

konfekcijskih drogovih, ne glede na lokacijo uporabe. To pomeni, da so svetilke krajinsko in na 

splošno estetsko neprilagojene. K problematiki dodatno prispeva kompaktnost tehnologije LED, saj 

so svetila lahko zelo majhna in tanka, ob pravokotni nasaditvi na drogove pa je celotna 

konstrukcija zelo nesorazmernih proporcev. 

Primeri: vizualno razvrednotenje podeželskih območij s konfekcijskimi svetilkami na sivih 

drogovih; vizualno razvrednotenje ulic skozi naselja s konfekcijskimi svetilkami na sivih drogovih 

Predlog rešitve: Gre za kompleksno in težko rešljivo vprašanje, ki bi se ga bilo potrebno najprej 

lotiti z ustrezno študijo s strani arhitekturne stroke. Potrebno bi bilo definirati priporočila za 

posamezne primere uporabe in za posamezne tipe lokacij, ta priporočila pa bi se nato prenesla v 

izhodišča za investitorje (občine, …). Po možnosti bi bilo potrebno spodbuditi trg dizajniranih 

svetilk z ukrepi na državni in mednarodni ravni. Pri obravnavi te problematike je potrebno posebno 



pozornost posvetiti dejstvu, da je lahko preveč raznolika razsvetljava še bolj problematična kot 

sedanja konfekcijska. 

Ukrepi: 

- Izvedba študije, s katero se opredeli pristope k urejanju izpostavljenega vprašanja 

- Opredelitev priporočenega dizajna svetilk (vključno z drogovi) v občinskih načrtih 

razsvetljave 

- Uporaba črnih ali temno sivih drogov na podeželju 

- Sodelovanje (krajinskih) arhitektov v konkretnih projektih 

- ??? 

4.2.8. Višina svetilk 
 

Opis problema: Eden zelo perečih, obenem pa tudi praktično v celoti nenaslovljenih problemov v 

zvezi z razsvetljavo, je dominacija svetilk v prostoru, namesto, da bi bile te izključno čim manj 

opazna infrastruktura. K temu še posebej prispeva velika višina svetilk, s katero projektanti lažje 

dosegajo priporočila standarda EN 13201. 

Primeri: vsaj 8 m visoke svetilke na glavnih cestah skozi naselja, ne glede na tip naselja; pogosto 

vsaj 6 m visoke svetilke v stranskih ulicah; vsaj 8 m visoke svetilke okrog krožišč in križišč; vedno 

pogosteje vsaj 8 m visoke svetilke za osvetljevanje pločnikov med naselji … 

Predlog rešitve: Urejanje tega problema je zahtevno in zahteva širši multidisciplinarni pristop, ki 

bo upošteval tudi vplive razsvetljave na prostor in bo presegel sedanje enodimenzionalne tehnične 

pristope. Za posamezne tipe postavitev je potrebno poiskati optimalne rešitve, s katerimi se višina 

svetilk čim bolj zniža oz. se prilagodi lokacijam. 

Ukrepi:  

- Za posamezne tipe lokacij pripraviti optimalna priporočila, ki bodo upoštevala prostorske 

vidike 

- Omejitev enakomernosti osvetlitve pod faktor 0,4 (Uredba) 

- Opustitev uporabe standarda EN 13201 na manj obremenjenih površinah 

- Sprejem nacionalno specifičnega standarda SIST EN 13201-1 

- Predlogi za spremembe standarda EN 13201 na evropskem nivoju 

Odgovorni: MOP - prostorski direktorat, SIST, DRSI, DARS, občine 

4.2.9. Visoke svetilke na tranzitnih povezavah skozi vasi 
 

Opis problema: Eno najtežjih vprašanj v zvezi z osvetljevanjem je vprašanje, kako se izogniti 

sistematični degradaciji naselij z visokimi stebri na glavnih cestah skozi naselja. Osvetlitev je 

namreč v večini primerov smiselna, izvedba pa predstavlja močno okoljsko in prostorsko 

degradacijo. Takšne instalacije razsvetljave so posledica dejstva, da se praktično vedno osvetljuje 

celotna površina ceste, ne pa mogoče samo pločnik. V številnih primerih bi verjetno zadoščala 

osvetlitev pločnika, za katero prav tako ni potrebno, da je osvetljen po standardu. Dodatno k 

odločitvam za osvetljevanje cele ceste prispeva standard EN 13201-1, ki projektante že s samo 



odsotnostjo eksplicitnih priporočil, da je mogoče osvetljevanje samo pločnika, napeljuje k takšnim 

odločitvam. 

Primeri: Večina naselij v Sloveniji;    Regionalna cesta 3. reda v Poljanah nad Škofjo Loko (glavna 

ulica v naselju, pravokotna na regionalno cesto 2. reda skozi Poljansko dolino) je srednje 

obremenjena, je pa na odseku skozi naselje promet umirjen z običajno omejitvijo hitrosti in 

dodatno z ležečima policajema. Odsek je osvetljen po celi površini ceste z 8 m visokimi 

industrijskimi svetilkami na razmiku okrog 30 m. Takšna osvetlitev je prostorsko neprimerna, s 

svetenjem in z neprimernim estetskim vplivom moti prebivalce in svetlobno močno obremenjuje 

celotno območje. Po 21. uri sveti samo vsaka tretja svetilka, osvetlitev pa še vedno zadošča za hojo 

in orientacijo. Po 22.15 se razsvetljava v celoti izključi;    Regionalna cesta 1.? reda skozi naselja 

med Škofjo Loko in Kranjem (4-5 km neprekinjene osvetlitve; potencialno 10 km, ko/če se osvetli še 

celoten odsek skozi naselje Bitnje). Osvetlitev je vsaj na delu od Škofje Loke do Dorfarij potrebna, 

izvedba z 9 m visokimi svetilkami pa močno kazi videz naselij in svetlobno onesnažuje okolico. 

Predlog rešitve: Potrebna je širša razprava, v katero se poleg strokovnjakov za osvetljevanje vključi 

(krajinsko) arhitekturno stroko. Rešitve morajo iti v smeri osvetljevanja samo pločnikov in (tudi s 

tem) bistvenega znižanja višine svetilk.  Podobni odseki so v Avstriji osvetljeni s 5 m visokimi 

svetilkami na razmiku vsaj 50 m. 

Ukrepi: 

- Priprava konkretnih rešitev, ki bodo upoštevale tako varnostne kot tudi prostorske in 

okoljske vidike 

- Posodobitev priporočil za DRSI in občine 

- Omejitev enakomernosti osvetlitve v Uredbi (< 0,2 izven središč naselij?)? 

- Sprejem nacionalno specifičnega standarda SIST EN 13201-1, kjer se eksplicitno obdela 

vprašanje, kdaj je mogoče osvetljevanje samo pločnika 

- Kjer je prostorsko mogoče in to obenem ne predstavlja prevelikega posega v kmetijska 

zemljišča, se pešpoti zgradijo ločeno od ceste. V takih primerih se pešpoti osvetljujejo bolj 

racionalno, po možnosti samo orientacijsko oz. se kjer je mogoče sploh ne osvetljujejo. 

Odgovorni: MOP (prostorski in okoljski direktorat), DRSI, SIST 

4.2.10. Osvetljevanje cele ceste ali samo pločnika? 
 

Opis problema: V določenih primerih, v katerih se danes po standardu EN 13201 (razredi M) 

osvetljuje cela cesta, bi zadošča samo osvetlitev pločnika. Posledice osvetljevanja cele ceste so poleg 

večjega svetlobnega onesnaževanja tudi visoke in gosto postavljene svetilke, ki močno degradirajo 

videz naselij. 

Primeri: pločniki izven središč naselij ob regionalnih cestah, pločniki ob občinskih cestah v središčih 

naselij (npr. osrednja ulica ob občinski cesti v Poljanah nad Škofjo Loko) 

Predlog rešitve: Kjer je to izvedljivo, se zgradi ločena pešpot. Za pločnike, ki se stikajo s cesto, se 

določi, v katerih primerih se osvetljuje samo pločnik. Praviloma se na ta način osvetljuje vse 

pločnike izven mest in središč podeželskih naselij. V standardu SIST EN 13201-1 se eksplicitno 

navede, da v primerih, ko se pločnik stika s cesto, ni nujno osvetljevanje cele ceste po razredih M, 

ampak pod odločenimi pogoji zadošča samo osvetlitev pločnika po razredu P. Izven središč 



podeželskih naselij se ob regionalnih povezavah pločniki osvetljujejo orientacijsko, brez 

upoštevanja standarda SIST EN 13201. 

Ukrepi: 

- Posodobitev priporočil za DRSI in občine 

- Sprejem nacionalno specifičnega standarda SIST EN 13201-1, kjer se eksplicitno obdela 

vprašanje, kdaj je mogoče osvetljevanje samo pločnika 

Odgovorni: MOP -  prostorski direktorat, SIST, DRSI, občine 

4.2.11. Urbanizacija podeželja z linearno postavitvijo svetilk 
 

Opis problema: Enakomerna linearna postavitev svetilk, generirana z zahtevami standarda EN 

13201, izven mest sama po sebi predstavlja enega najbolj izrazitih elementov urbanizacije in je 

npr. za večino podeželja neprimerna in nepotrebna. 

Primeri: enakomerna linearna postavitev svetilk v stranskih podeželskih ulicah, na pešpoteh, na  

povezavah med naselji ... 

Predlog rešitve: Večino problema se reši z opustitvijo osvetljevanja izven naselij in v perifernih delih 

podeželskih naselij, kar je nujen ukrep tako z vidika preprečevanja svetlobnega onesnaževanja kot 

tudi z vidika neprimerne urbanizacije. Preostale odseke, razen najbolj obremenjenih, se osvetli 

samo orientacijsko, z velikimi razmiki med svetilkami oz. s postavitvijo svetilk na izpostavljenih 

točkah, višina svetilk pa praviloma ne sme presegati 5 m. 

Ukrepi: 

- Omejitev osvetljevanja podeželja z Uredbo in prostorsko zakonodajo 

- Opustitev uporabe standarda EN 13201 na večini podeželja in v predmestjih; lahko z 

uvrstitvijo večine takšnih lokacij v razred P7 oz. v nacionalno specifičen dodatni razred 

Odgovorni: MOP (prostorski in okoljski direktorat), SIST, občine 

4.2.12. Jakost in enakomernost osvetlitve v perifernih delih 

naselij 
 

Opis problema: V perifernih delih naselij, kjer so potrebe po jakosti in enakomernosti osvetlitve zelo 

majhne, se zaradi zahtev standarda EN 13201 osvetljuje močno in enakomerno. Posledici sta 

svetlobno onesnaževanje in urbanizacija z gosto linearno postavitvijo svetilk. 

Primeri: stanovanjska ulica v predmestju; stanovanjska ulica v osrednjem delu podeželskega 

naselja; periferne ulice na podeželju (ob današnjem stanju osvetljevanja, sicer tega sploh ne bi 

smeli osvetljevati) 

Predlog rešitve: Večino problema se reši z opustitvijo osvetljevanja v perifernih delih naselij, kar je 

nujen ukrep tako z vidika preprečevanja svetlobnega onesnaževanja kot tudi z vidika neprimerne 

urbanizacije. Ceste in ulice, ki se vseeno osvetljujejo, se osvetli samo orientacijsko, s postavitvijo 

svetilk na večjih razdaljah (80-100 m, po vzoru sosednje Avstrije) oz. na izpostavljenih točkah, 



višina svetilk pa praviloma ne sme presegati 5 m. Zaželeno je, da razmiki med svetilkami niso 

enakomerni, ampak se osvetljujejo samo izpostavljene točke. 

Ukrepi: 

- Postavljena omejitev v Uredbi 

- Navodila občinam 

- Nacionalno specifičen standard SIST EN 13201-1, s katerim se večino tovrstnih lokacij 

uvrsti v razred P7 oz. se za preostale lokacije zniža zahteve za jakost in še posebej za 

enakomernost osvetlitve. Op.: Samo s spremembo standarda EN 13201-1 problema verjetno 

ni mogoče v celoti obvladati (npr. enakomernost osvetlitve), zato bi bile verjetno potrebne 

tudi spremembe standarda EN 13201-2 na evropskem nivoju, če dejansko ni mogoče 

nacionalno specifično spremeniti tudi tega. 

Odgovorni: MOP, SIST, občine 

4.2.13. Število in višina svetilk na krožiščih 
 

Opis problema: Osvetljevanje krožišč, še posebej izven naselij ali na njihovem robu, predstavlja 

enega najbolj agresivnih in že na prvi pogled neprimernih in nepotrebnih posegov v prostor, način 

osvetljevanja pa ekstremno odstopa od pristopov v urejenih državah. Na krožišča in uvoze se 

tipično postavlja 12-25 visokih svetilk, ki popolnoma dominirajo nad prostorom. 

Novejši primeri: Stražišče pri Kranju, izvoz za Kočevsko Reko na regionalni cesti Kočevje - Brod na 

Kolpi, Goričane pri Medvodah … 

Predlog rešitve: Krožišča se osvetljuje zgolj s 4 svetilkami na uvozih, oziroma prehodih za pešce. 

Višina svetilk se praviloma omeji na največ 6 m. Izven naselij se krožišč ne osvetljuje. Na krožiščih 

brez prehodov za pešce se ne sme postavljati razsvetljave. 

Ukrepi: 

- Problem se eksplicitno (lahko v širšem sklopu) naslovi v Uredbi in/ali prostorskih predpisih 

- Prepoved osvetljevanja izven naselij (Uredba) 

- Uveljavitev predloga rešitve v zahtevah za projektante DRSI 

Odgovorni: MOP, DRSI 

4.2.14. Število in višina svetilk na križiščih 
 

Opis problema: Za razliko od sosednje Avstriji so slovenska križišča, tudi tista izven naselij, 

osvetljena s številnimi svetilkami, osvetljeni pa so tudi dovozni kraki. Osvetlitev križišča izven 

naselja ali ob njem pogosto predstavlja dominanto v prostoru, zaradi števila lokacij pa gre za 

enega glavnih degradacijskih prispevkov z instalacijami razsvetljave. 

Primeri: 8 svetilk na razdalji 200 m na enostavnem izvozu v Poljanah nad Škofjo Loko; večina 

novejših križišč v Sloveniji ima večje število svetilk 

Predlog rešitve: Prepoved osvetljevanja izven naselij se uveljavi tudi za križišča. Kjer je potrebno, se 

na križišče postavi največ ena svetilka, kot je praksa v Avstriji. Na križiščih v naseljih se s čim 



manjšim številom svetilk osvetli samo križišče brez dovoznih in izvoznih pasov. Na semaforiziranih 

križiščih brez prehodov za pešce se ne sme nameščati razsvetljave.  

Ukrepi: 

- Problem se eksplicitno (lahko v širšem sklopu) naslovi v Uredbi in/ali prostorskih predpisih 

- Prepoved osvetljevanja izven naselij (Uredba) 

- Racionalnejša priporočila za osvetljevanje križišč 

Odgovorni: MOP, DRSI, občine, SDR 

4.2.15. Pločniki na povezavah med naselji 
 

Opis problema: Ob odsotnosti omejitev in tehnicističnem pristopu k doslednemu osvetljevanju 

pločnikov, ne glede na lokacijo, je vedno pogostejše osvetljevanje pločnikov med naselji. Ob 

razpršeni poselitvi z relativno kratkimi razmiki med naselji že danes obstajajo primeri, ko so 

neprekinjeno osvetljeni pločniki na razdalji skoraj 10 km, nadaljevanje trendov pa vodi v 

neprekinjeno osvetljevanje na razdaljah več 10 km oz. v neprekinjeno mrežasto osvetlitev celotnih 

regij. Gre za eno najbolj skrajnih preseganj okoljsko in krajinsko sprejemljivih meja s 

katastrofalnimi kumulativnimi vplivi. 

Problem v večini primerov še dodatno potencira interpretacija zahtev standarda EN 13201-1 s 

strani projektantov, ki se odločajo za osvetljevanje cele ceste in ne samo pločnikov, to pa dosegajo z 

vsaj 8 m visokimi svetilkami, postavljenimi ob cestah preko polj in travnikov. 

Primeri: 6,5 km neprekinjene osvetlitve od Podčetrtka v smeri proti Dramljam, s potencialom za  

neprekinjeno osvetlitev v razdalji 32 km samo do avtoceste; intenzivno osvetljena okolica novega 

mesta; 1 km osvetljenega pločnika med naseljema Horjul in Zaklanec; 0,7 km osvetljenega pločnika 

med naseljema Gorenja vas in Dolenja Dobrava; 400 m 10 m visokih svetilk na neposeljenem 

odseku v kraju Jagnjenica 

Predlog rešitve: Osvetljevanje izven naselij se prepove. 

Ukrepi: 

- Prepoved osvetljevanje izven naselij v Uredbi 

- Navodila DRSI in občinam 

- Na lokacijah, kjer je osvetljevanje potrebno (izven naselij praviloma ne sme biti dovoljeno!), 

se orientacijsko osvetljuje samo pločnik in ne cela cesta po standardu. Deloma je to mogoče 

doseči s spremembo standarda SIST EN 13201-1, kjer se jasno navede, da se lahko 

osvetljuje samo pločnik (mišljeno predvsem za naselja – glej ustrezen primer) 

Odgovorni: MOP, DRSI, občine, SIST 

4.2.16. Pločniki ob glavnih cestah izven središč naselij (ne velja 

za glavne vpadnice v večja urbana naselja) 
 

Opis problema: Problem se navezuje na prejšnjo točko (pločniki med naselji) in prav tako zelo 

močno prispeva k negativnim učinkom razsvetljave. Ker je v Sloveniji poselitev zelo razpršena, tudi 



pločniki izven središč naselij ob glavnih cestah pa se osvetljujejo po standardu, prihaja do zelo 

dolgih zveznih linij intenzivne osvetlitve. 

Primeri: primeri po celi Sloveniji; osvetljeni pločniki skozi razpršena naselja od Podčetrtka proti 

Dramljam; delno že postavljena potencialno zvezna osvetlitev osrednjega dela Poljanske doline v 

razdalji 7 km in štirih stanskih dolin v razdalji vsaj 2 km 

Predlog rešitve: Pločniki se zvezno osvetljujejo samo v osrednjih delih naselij z zgoščeno poselitvijo 

in večjo gostoto pešcev. V perifernih delih naselij se pločniki ne osvetljujejo oz. se osvetljujejo samo 

orientacijsko (samo ob glavnih cestah), pri čemer mora biti razdalja med svetilkami vsaj 80-100 m, 

njihova višina pa praviloma ne sme presegati 5 m. (?Zaželeno je, da razmiki med svetilkami niso 

enakomerni.) 

Ukrepi: 

- Omejitve v Uredbi 

- Navodila DRSI in občinam 

- Sprememba standarda SIST EN 13201-1 

Odgovorni: MOP, DRSI, občine, SIST 

4.2.17. Obvoznice 
 

Opis problema: Osvetljevanje obvoznic zaradi dolžine, intenzivnosti osvetlitve, višine svetilk … 

predstavlja enega najbolj ekstremnih posegov v okolje z zunanjo razsvetljavo. Obenem večinoma 

gre za nepotrebne posege, saj imajo motorna vozila svoje žaromete, kolesarjev in pešcev pa na teh 

površinah ni. 

Primeri: brniška obvoznica (zelo dolga osvetlitev samo za motorna vozila), obvoznica Grobelno 

(zelo dolga osvetlitev z visokimi svetilkami mimo manjšega naselja), poljanska obvoznica v Škofji 

Loki (vprašljiva dolžina in intenzivnost), gorenjevaška obvoznica (nepotrebna svetlobna 

obremenitev vasi) 

Predlog rešitve: Obvoznice se praviloma ne osvetljujejo. Eksplicitno se opredeli, katere obvoznice je 

vseeno potrebno osvetljevati (npr. zelo obremenjeni odseki obvoznic znotraj mest) 

Ukrepi: 

- Pripravi se ustreznejša priporočila za osvetljevanje obvoznic 

- Omejitev osvetljevanja obvoznic se opredeli v Uredbi 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS 

4.2.18. Priključki in razcepišča na avtocestah 
 

Opis problema: Osvetljevanje priključkov in razcepišč na avtocestah je tipično izvedeno z obsežnimi 

svetlobnimi instalacijami in močno prispeva tako k svetlobnemu onesnaževanju kot tudi k 

urbanizaciji krajine. V državah, ki avtocest ne osvetljujejo (Nemčija, Francija, Avstrija, Madžarska, 

Češka, Slovaška in (ne popolnoma) Španija), prostor deluje bistveno bolj ohranjen. 

Primeri: izvozi Naklo, Novo mesto, … 



Predlog rešitve: Priključki in razcepišča na avtocestah se ne osvetljujejo. 

Ukrepi: 

- Opusti se osvetljevanje izvozov, uvozov in razcepišč na avtocestah 

- Izklopi in odstrani se vsa obstoječa razsvetljava 

Odgovorni: DARS, MOP 

4.2.19. Uvozi in izvozi avtocestnih počivališč 
 

Opis problema: Avtocestna počivališča so obsežno osvetljena tudi na uvozih in izvozih. Razsvetljava 

na izvozih zgolj moti voznike, saj je avto, ki se priključuje s počivališča bolj opazen, če pripelje iz 

teme, bolje se vidijo njegove luči na temnem ozadju. Obenem pa med vožnjo mimo objekta ni 

potrebna adaptacija oči na nenadno močno svetlobo. 

Primeri: avtocestno počivališče Radovljica 

Predlog rešitve: Po vzoru Nemčije, Avstrije itd. se uvozi in izvozi avtocestnih počivališč ne 

osvetljujejo. 

Ukrepi: 

- Omejitev v Uredbi? 

- Opustitev osvetljevanja uvozov in izvozov v priporočilih DARS 

Odgovorni: DARS, MOP 

4.2.20. Pešpoti in kolesarske steze 
 

Opis problema: Ob vsesplošnem osvetljevanju se osvetljujejo tudi pešpoti in kolesarske steze med 

naselji in v redko naseljenih delih naselij, kar lahko privede do zelo dolgih linij osvetlitve. 

Primeri: Bonovec pri Medvodah 

Predlog rešitve: Osvetljevanje pešpoti in kolesarskih poti se maksimalno omeji s prepovedjo 

osvetljevanja izven naselij in z racionalizacijo osvetljevanja v redko poseljenih delih naselij. 

Izjemoma se v omenjenih primerih na krajših odsekih osvetljevanje dovoli ob zelo velikem prometu 

pešcev ali kolesarjev (npr. turistična območja v času sezone). 

Ukrepi: 

- Prepoved osvetljevanja izven naselij v Uredbi. 

- Racionalizacija osvetljevanja znotraj naselij z določili v Uredbi. Brez osvetljevanja ali 

orientacijsko osvetljevanje v delih naselij z majhnim prometom pešcev in kolesarjev. 

Odgovorni: MOP, občine, DRSI 

4.2.21. Število in višina svetilk na avtobusnih postajah 
 

Opis problema: Avtobusna postaje se osvetljujejo z večjim številom tipično 8-9 m visokih svetilk. 



Primeri: Večina novejših avtobusnih postaj ob regionalnih in tudi občinskih cestah 

Predlog rešitve: Po vzoru sosednje Avstrije se manjše avtobusne postaje osvetlijo z eno samo 

svetilko, s priporočeno višino 5 m. V poznih nočnih urah, ko ni avtobusnega prometa, se 

razsvetljava ugasne. 

Ukrepi: 

- Problem se eksplicitno (lahko v širšem sklopu) naslovi v Uredbi in/ali prostorskih predpisih 

- Priporočila za racionalno osvetljevanje avtobusnih postaj 

Odgovorni: MOP, DRSI, občine 

4.2.22. Število in višina svetilk na parkiriščih 
 

Opis problema: Osvetljevanje večjih parkirišč (posebej izpostavljen primer so parkirišča pred 

nakupovalnimi središči) je zelo izstopajoče glede na število, višino in gosto svetilk. Zaradi 

striktnega upoštevanja priporočil standarda EN 13201 je zelo intenzivno tudi osvetljevanje vseh 

ostalih parkirišč in počivališč. 

Primeri: parkirišča pred nakupovalnimi središči; večja parkirišča na vpadnicah v mesta; vsiljevanje 

intenzivne osvetlitve počivališč ob regionalki na robu regionalnega parka Planinsko jezero 

Predlog rešitve: Pri osvetljevanju parkirišč se ne upošteva standarda EN 13201. Manjša parkirišča z 

majhnim prometom se osvetljujejo s senzorskim prižiganjem, število svetilk na njih pa je 

minimalno, samo za orientacijo. Prav tako se s senzorskim prižiganjem omejenega števila svetilk 

izven časa največje obremenitve osvetljujejo večja parkirišča. Osvetlitev parkirišč trgovskih centrov 

se izven časa obratovanja ugaša. 

Ukrepi: 

- Omejitve intenzivnosti in časa osvetlitve (Uredba) 

Odgovorni: MOP, občine, DRSI, DARS? 

4.2.23. Mostovi 
 

Opis problema: Mostovi se ponekod z velikim številom svetilk po standardu osvetljujejo celo izven 

naselij oz. se znotraj naselij intenzivno osvetljujejo po standardu, ne glede na lokacijo 

Primeri: zaključek poljanske obvoznice pri Zmincu nad Škofjo Loko – most, odcep v smeri proti vasi 

in krožišče so skupaj osvetljeni s skoraj 40 svetilkami; most v manjših mestih (npr. Krško) 

Predlog rešitve: mostovi izven naselij se ne osvetljujejo; mostovi z majhno gostoto pešcev in 

prometa v naseljih se osvetljujejo orientacijsko, brez upoštevanja standarda EN 13201 

Ukrepi: 

- Prepoved osvetljevanja izven naselij v Uredbi 

- Obravnava v projektantskih priporočilih in občinskih strategijah razsvetljave 

Odgovorni: MOP, DRSI, občine 



4.2.24. Prehodi za pešce 
 

Opis problema: Prehodi za pešce se pogosto osvetljujejo z utripajočimi lučmi, ki svetijo celo noč. 

Utripajoče luči so moteče za okoliške prebivalce, v poznih nočnih urah pa zaradi praktično 

ničelnega prometa niso potrebne. 

Primeri: prebivalce ob glavnem križišču v Poljanah nad Škofjo Loko še bolj kot svetilke javne 

razsvetljave moti utripajoča luč nad prehodom za pešce 

Predlog rešitve: V urah minimalnega prometa pešcev se utripajoči semaforji ugasnejo. Po možnosti 

se utripajoče semaforje nadomesti z drugačnimi rešitvami.  

Ukrepi: 

- Kjer je mogoče, se uporabi drugačne rešitve 

- V Uredbi se za različne tipe lokacij predpiše čas ugašanja utripajočih semaforjev 

Odgovorni: MOP, AVP, DRSI 

4.2.25. Dvignjeni in osvetljeni prometni otoki 
 

Opis problema: Dvignjeni prometni otoki, ki so za voznike smrtno nevarni, predstavljajo razlog ali 

izgovor za osvetlitev, pogosto intenzivno in obsežno. 

Primeri: Na izvozu z regionalne ceste pri OŠ Poljane nad Škofjo Loko je zgrajen prometni otok, ki za 

delno nepreglednim blagim ovinkom sam po sebi predstavlja nevarnost za promet. Izvoz je 

osvetljen na razdalji 200 m, z 8 zaporednimi svetilkami višine 8-9 m;  intenzivna in obsežna 

osvetlitev prometnih otokov na začetku vrhniškega klanca;  intenzivna in obsežna osvetlitev glavne 

vpadnice na Bled 

Predlog rešitve: Izogibanje rešitvam s prometnimi otoki. Po zgledu sosednje Avstrije se namesto 

dvignjenih otokov po potrebi gradijo otoki na nivoju cestne površine, ki so tudi krajinsko bolj 

primerni. V primerih, ko se otoki vseeno zgradijo (dvignjeni ali nivojski) naj se (po možnosti brez 

svetilk) vidno označi samo neposredno otok, razsvetljave pa se ne postavlja. 

Ukrepi: 

- Usmeritve za gradnjo prometnih otokov na DRSI 

Odgovorni: DRSI 

4.2.26. Izložbe in stene trgovin 
 

Opis problema: Izložbe in stene  trgovin predstavljajo velike sevalne površine in so večinoma 

prižgane celo noč. V nekaterih primerih so nezastrte celotne stene objektov. 

Primeri: Trgovine Hofer, Spar … 

Predlog rešitve: Predpiše se ugašanje izložb po določeni uri. Razmisli se o dodatnih omejitvah 

dovoljene površine nezastrtih sten. 



Ukrepi: 

- Preveriti določbe Uredbe glede dovoljene površine nezastrtih sten in jih po potrebi zaostriti 

Odgovorni: MOP 

4.2.27. Svetleči napisi trgovin in poslovnih objektov 
 

Opis problema: Svetleči napisi trgovin in poslovnih objektov predstavljajo velike in močne sevalne 

površine. Že majhen pretirano močan napis lahko osvetli velik del naselja, ljudje pa se pritožujejo 

zaradi motenja varovanih prostorov (npr. spalnice). 

Primeri: veliki napisi trgovskih centrov; napis manjše trgovine Mercator v Šiški moti spanje 

stanovalke v bližnjem naselju; napis manjše trgovine v Gorenji vasi močno osvetljuje celotno naselje 

nad trgovino 

Predlog rešitve: Potrebno je omejiti velikost, svetilnost, dovoljene lokacije, čas delovanja 

Ukrepi: 

- Omejitve v Uredbi 

Odgovorni: MOP 

4.2.28. Omejevanje svetenja v varovane prostore 
 

Opis problema: Osvetljevanje varovanih prostorov (opredelitev = ?) je omejeno z obstoječo uredbo, 

vendar so dovoljene vrednosti previsoke. Ljudje se pritožujejo že pri 1000-krat nižjih vrednostih 

osvetlitve. 

Primeri: svetenje v spalnico zaradi napisa trgovine; svetenje v zasebne prostore zaradi osvetlitve 

stadiona 

Predlog rešitve: Problematika je težko rešljiva, ker so moteče že zelo nizke vrednosti, v urbanem 

okolju pa se vdoru umetne svetlobe ni mogoče v celoti izogniti. Vrednosti iz obstoječe Uredbe se 

maksimalno mogoče znižajo. Za posamezne glavne izvore motenj (npr. javna razsvetljava, napisi 

trgovin …) se predpišejo ustrezni pogoji (dovoljene lokacije in ure delovanja, svetlobno-tehnične 

karakteristike, načini postavitve). 

Ukrepi: 

- Znižanje dovoljenih vrednosti (Uredba) 

- Določitev tehničnih omejitev za reklamne svetlobne površine (Uredba)? 

- Priporočila za projektiranje javne razsvetljave? 

Odgovorni: MOP 

4.2.29. Božično-novoletna razsvetljava 
 

Opis problema: Obdobje božično-novoletne razsvetljave se vedno bolj podaljšuje, njen obseg pa se 

povečuje. Zaradi nove LED tehnologije, ki omogoča večjo svetilnost pri manjših močeh in večjo 



fleksibilnost pri oblikovanju ter cenovno dostopnost, je praznična razsvetljava postala količinsko 

bolj dostopna. Naselja se spreminjajo v Disneylande z obsežnimi utripajočimi osvetlitvami. 

Primeri: zgodni datumi začetka osvetlitve trgovin in središč krajev; podeželska hiša, okoli katere je 

osvetljenih pet dreves in fasada; 10 m dolga veriga na fasadi, z močno modro svetlobo, ki vsiljivo 

utripa celo noč. 

Predlog rešitve: Določi se parametre razsvetljave, ki jo je dovoljeno uporabljati (maksimalna 

svetilnost svetil, dostopnih v prosti prodaji, skupna količina na zasebni objekt, skupna količina na 

javno lokacijo, utripanje). Omeji se obdobje, ko je razsvetljava dovoljena. 

Ukrepi: 

- Omeji se obdobje, ko je razsvetljava dovoljena (Uredba) 

- Predpiše se parametre razsvetljave, ki jo je dovoljeno prodajati (Uredba) 

- Z občinskimi odloki se predpiše dovoljen tip in obseg razsvetljave 

Odgovorni: MOP, občine 

4.2.30. Svetilke pred zasebnimi objekti (ureditev trga svetil) 
 

Opis problema: Za osvetljevanje pred zasebnimi objekti so na trgu pretežno na voljo svetilke z belo-

modrim spektrom svetlobe, ki so zaradi tehnološke in posledično cenovne dosegljivosti v številnih 

primerih zelo močne. 

Primeri: močne zidne svetilke/reflektorji za osvetlitev dvorišč z belo-modrim spektrom in dometom 

več 100 m 

Predlog rešitve: Omeji se, kakšna zunanja svetila za zasebno uporabo je dovoljeno prodajati in 

uporabljati na območju Slovenije. Omejita se spekter svetlobe in moč svetil, razen svetil za posebne 

namene. Tudi za zasebno razsvetljavo se predpiše pogoj 0 % svetenja nad vodoravnico. 

Ukrepi: 

- V Uredbi se določijo spekter (pod 2700 K), maksimalna moč (???) in pogoj 0 % nad 

vodoravnico 

- Omejitev dolgotrajnejšega prižiganja svetilk, če ne gre za neposredno uporabo 

Odgovorni: MOP 

4.2.31. Osebna svetila za zunanjo razsvetljavo (ureditev trga 

svetil) 
 
Opis problema: Na trgu se pojavljajo zelo močne baterijske svetilke za osebno uporabo (npr. domet 

500 m). Takšne svetilke so lahko moteče tako za živali kot za ljudi. 

Primeri: Agresivna kampanja proizvajalca Feizer 

Predlog rešitve: Omejita se spekter svetlobe in moč svetil, razen svetil za posebne namene. 

Ukrepi:  



- V Uredbi se določita spekter (pod 3000 K) in maksimalna moč (???) osebnih svetil za 

zunanjo uporabo 

Odgovorni: MOP 

 
 

4.2.32. Športni objekti  
 

Opis problema: Osvetljevanje športnih objektov je naslovljeno v obstoječi uredbi. V številnih 

primerih še vedno prihaja do močnih vplivov na okolico, zato je potrebno preveriti določila uredbe 

ter učinkovitost nadzora in po potrebi postaviti dodane omejitve. V zimskem času lahko dolgoročno 

poseben problem postanejo manjši smučarski in smučarsko-tekaški centri, ki lahko ob uporabi 

tehnologije umetnega zasneževanja sčasoma postanejo zelo številni, njihov vpliv pa je v času 

obratovanja relativno velik. 

Primeri: motenje varovanih prostorov v okolici športnih stadionov; zelo močni reflektorji na 

vaškem športnem igrišču, usmerjeni pod določenim kotom, močno osvetljujejo okolico v razdalji več 

kot km; načrtovana gradnja novih smučarsko-tekaških in smučarskih centrov z umetnim 

zasneževanjem 

Predlog rešitve: Svetlost na manjših površinah v skladu s strokovnimi priporočil. Obvezna omejitev 

0 % svetenja nad vodoravnico. Za zunanje športne objekte večjega obsega (npr. smučišča, proge za 

smučarskih tek), se oblikuje smiselne omejitve glede osvetljenosti in časa obratovanja, v prostorski 

politiki pa se predvidi, kakšno število tovrstnih objektov je dopustno. 

Ukrepi:  

- Striktno se uveljavi omejitev 0 % svetenja nad vodoravnico (Uredba) 

- Omejitve za osvetljenost zunanjih športnih objektov večjega obsega? (Uredba) 

- Omejitve števila in lokacij zunanjih športnih objektov večjega obsega (prostorska 

strategija) 

Odgovorni: MOP 

4.2.33. Kulturni spomeniki 
 

Opis problema: Osvetljevanje kulturnih spomenikov je naslovljeno v obstoječi uredbi. Ureditev je  

večinoma ustrezna, potrebno pa je še omejiti osvetljevanje v poznih nočnih urah. 

Ukrepi: 

- V Uredbo se doda, da je spomenike dovoljeno osvetljevati od mraka do 22. ure, oziroma 

najkasneje do 24. ure v turističnih krajih. 

Odgovorni: MOP 

4.2.34. Poslovni objekti in ustanove 
 



Opis problema: Problem osvetljevanja poslovnih objektov in ustanov je naslovljen v obstoječi 

uredbi. Zaradi bolj učinkovitih svetlobnih virov omejitve niso več ustrezne. 

Predlog rešitve: Koncept omejitve ostane enak, maksimalne dovoljene moči v W/m2 se zmanjšajo 

zaradi bolj učinkovitih svetlobnih virov, zmanjša se minimalna dovoljena moč. To je edini način, da 

se lahko na daleč kontrolira razsvetljavo, saj zasebnega zemljišča ne moreš skenirati z merilnikom 

osvetljenosti brez dovoljenja lastnika. Koncept moči na kvadratni meter tlorisne površine parcele je 

enostavnejši za inšpektorja. 

Odgovorni: MOP 

4.2.35. Fasade zasebnih objektov 
 

Opis problema: Osvetljevanje fasad zasebnih objektov je po trenutni uredbi dovoljeno do 200 m od 

najbližje javne razsvetljave. Ob vedno večji razširjenosti javne razsvetljave to tudi na podeželju 

pomeni praktično po celih naseljih, s čimer se še dodatno prispeva k svetlobnemu onesnaženju in 

urbanizaciji. Podobno kot pri širjenju javne razsvetljave tudi pri tem problemu lahko pride do zelo 

obsežnih kumulativnih vplivov, vsaj na videz prostora, pa tudi na okolje. 

Primeri: Na podeželskem območju je približno 200 m od osvetljenega mosta v neosvetljenem 

naselju osvetljena fasada ene od hiš. Kljub šibki osvetlitvi v temni noči omenjena hiša žari, močno 

izstopa iz ozadja in predstavlja motnjo. Ker bo zgledu dolgoročno sledil še kdo, se bo podeželsko 

naselje tudi brez javne razsvetljave spremenilo v osvetljeno območje. 

Predlog rešitve: V naseljih pod določenim številom prebivalcev (pribl. 2.000) se v celoti prepove 

osvetljevanje fasad. Razmisli se o možnosti splošne prepovedi osvetljevanja, tudi v mestih, razen 

fasad kulturnih spomenikov. 

Ukrepi: 

- Prepoved osvetljevanja fasad v naseljih pod 2.000 prebivalcev oz. povsod, razen objektov 

kulturne dediščine (Uredba) 

Odgovorni: MOP 

4.2.36. Odstranitev odvečne in neprimerne razsvetljave 
 

Opis problema: Ker je Slovenija že zelo degradirana z instalacijami zunanje razsvetljave in je 

marsikakšen projekt predimenzioniran, bo po sprejetju prenovljene Uredbe potrebno poskrbeti za 

odstranitev dela razsvetljave oz. za njeno uskladitev z Uredbo. 

Primeri: racionalizacija predimenzioniranih projektov na regionalnih cestah (krožišča, križišča, 

obvoznice, pločniki …);    racionalizacija osvetlitve v naseljih 

Predlog rešitve: Določi se tempo uskladitve stanja z zahtevami prenovljene Uredbe in prostorske 

zakonodaje. Za lažje izvedljive posege (npr. odstranitev odvečne razsvetljave) se določijo krajši 

roki, posegi, ki bi zahtevali dodatne investicije (npr. zamenjava svetilk z neprimernim spektrom), 

pa se izvedejo v daljšem časovnem obdobju. 

Ukrepi: 



- Z Uredbo se določi roke za uskladitev 

- Upravljavci pripravijo popis razsvetljave, ki ni v skladu z Uredbo in prostorsko strategijo 

- Osveščanje prebivalstva 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS, občine 

 

4.3. Organizacijski vidiki 

4.3.1. Občinski načrti razsvetljave 
 

Opis problema: V skladu z obstoječo Uredbo morajo občine imeti izdelan načrt razsvetljave. 

Obveznost se izvaja samo deloma, kvaliteta načrtov pa je vprašljiva. Vsebinsko načrti ne 

obravnavajo okoljskih in prostorskih vidikov. 

Predlog rešitve: Dvigne se kvaliteta občinskih načrtov razsvetljave, s tem, da se v večji meri 

upoštevajo okoljski in prostorski vidiki. V načrtih mora biti ocenjeno kumulativno stanje ob popolni 

izvedbi osvetlitve območja občine na izbran način. Obveznost popisa razsvetljave se lahko prenese 

na enoten državni kataster svetilk. 

Ukrepi: 

- Pripravi se vzorčni primer občinskega načrta 

- Zahteva za uvedbo katastra v Uredbi 

- Izdelava spletne platforme 

Odgovorni: MOP, občine 

4.3.2. Enoten kataster svetilk za celo državo 
 

Opis problema: Za obvladovanje problematike je potreben pregled nad dejanskim stanjem na 

terenu in nad trendi širjenja razsvetljave.  

Primeri: spremljanje stanja na posameznih območjih glede na določbe v Uredbi; spremljanje 

trendov; ocene kumulativnih vplivov 

Predlog rešitve: Uvede se enoten kataster svetilk za celo državo. Kataster mora biti javen, na spletni 

platformi, da lahko vsakdo preveri lokacijo svetilke, model svetilke, moč, barvno temperaturo, izsev 

svetilke, datum vgradnje svetilke in sledljivost na stare svetilke na tem mestu. Izdelajo se tudi 

ustrezna analitična orodja, ki omogočajo različne prikaze. 

Ukrepi: 

- Zahteva za uvedbo katastra v Uredbi 

- Izdelava spletne platforme 

- Obveza MOP za izvajanje monitoringa v Uredbi 

Odgovorni: MOP, občine, DRSI, DARS 



4.3.3. Usposobljenost projektantov 
 

Opis problema: Občasno se izpostavlja, da projektanti niso ustrezno usposobljeni in zato prihaja do 

odstopanj v projektih. V praksi je takih primerov malo, projektanti pa se striktno držijo standarda, 

tako da usposobljenost s tehničnega vidika ne predstavlja večjega problema, je pa problem, da 

projektanti ne upoštevajo širšega konteksta. 

Primeri: projektiranje 8 m visokih svetilk po podeželski cesti čez polje, ker naj bi tako priporočal 

standard - projektant bi moral znati oceniti, da je primerneje z nižjimi svetilkami osvetliti samo za 

pešce (v okviru trenutnih pristopov, sicer pa osvetljevanje v konkretnem primeru ne bi več smelo 

biti dovoljeno, ker gre za cesto izven naselij); v okviru predlaganih novih pristopov znanje, kje je 

priporočeno osvetljevanje po standardu in kje orientacijsko osvetljevanje 

Predlog rešitve: Izobraževanja projektantov o temah, ki presegajo golo tehnično projektiranje, 

predvsem o okoljskih in prostorskih vplivih.  

Ukrepi: 

- Po sprejemu prenovljene Uredbe in strategije prostorskega umeščanja razsvetljave izdaja 

pisnih priporočil in organizacija ustreznih izobraževanj 

- Več vključitve okoljskih in prostorskih vsebin v strokovno komunikacijo in strokovna 

srečanja (npr. SDR) 

- Akreditacije za projektante ??? 

Odgovorni: Fakulteta za elektrotehniko, SDR, MZI 

4.3.4. Presoja in upoštevanje vplivov na okolje pri posameznih 

projektih 
 

Opis problema: Konkretne projekte razsvetljave je potrebno presojati  tudi z vidika vplivov na 

okolje. V splošnem so okoljski vplivi sicer naslovljeni z Uredbo, ki pa ni učinkovita. Za določene 

lokacije je verjetno že sedaj potrebno pridobivanje soglasij? 

Primeri: najbolj izrazit problem je neupoštevanje kumulativnih vplivov - brez razmisleka, kakšno 

bo končno stanje, se izvaja projekt za projektom 

Predlog rešitve: V splošnem bi moral biti ta vidik naslovljen s prenovljeno Uredbo in prostorsko 

strategijo umeščanja razsvetljave in je posamezne projekte potrebno presojati samo na posebnih 

lokacijah. 

Ukrepi: 

- Omejevanje lokacij razsvetljave in kumulativnih vplivov v Uredbi 

- Prostorska strategija umeščanja razsvetljave 

- Presoja kumulativnih vplivov v občinskih načrtih 

Odgovorni: MOP, občine 



4.3.5. Presoja in upoštevanje prostorskih vplivov pri posameznih 

projektih 
 

Opis problema: Eden ključnih problemov pri umeščanju razsvetljave je, da se pri tem ne presojajo 

prostorski vplivi. Razsvetljava se obravnava kot del cestne infrastrukture, pri umeščanju pa se 

izhaja iz tehničnih priporočil, ne iz celovitega urejanja prostora. Posledično razsvetljava 

predstavlja zelo opazen tujek v prostoru, tudi tam kjer bi se jo lahko postavilo nevsiljivo oz. bi lahko 

predstavljala celo estetsko dopolnitev prostora. 

Primeri: visoke svetilke dominirajo nad naselji in krajino; ravne enakomerne linije svetilk na 

podeželju urbanizirajo krajino; uniformirani sivi stebri razsvetljave in industrijsko oblikovane 

svetilke, ne glede na lokacijo 

Predlog rešitve: Za razliko od okoljskih vplivov, ki se jih večinoma da nasloviti krovno z zakonodajo 

in usmeritvami na državnem in lokalnem nivoju, bi bilo prostorsko umeščanje potrebno presojati 

za vsak projekt posebej. Ob tem, da so seveda v prvi vrsti tudi za pokrivanje tega vidika potrebne 

ustrezne krovne strategije na državni in lokalni ravni. 

Ukrepi: 

- Za državno in lokalno raven se pripravi strategije umeščanja razsvetljave, v katere se 

vključi tudi omenjene vidike, se pravi principe razporejanja svetilk, priporočen tip svetilk, 

priporočen dizajn, barvo, višino stebrov … 

- V projekte se smiselno vključijo strokovnjaki s krajnsko arhitekturnimi in urbanističnimi 

znanji 

Odgovorni: MOP - prostorski direktorat, občine, ??? 

4.3.6. Inšpekcijski nadzor 
 

Opis problema: Inšpekcijski nadzor je pomemben del sistema obvladovanja problematike, vendar v 

primeru pritožb inšpektorji niso učinkoviti, v veliki meri zato, ker nimajo opore v zakonodaji oz. ker 

niti ni akreditiranih merilcev, ki so zahtevani z Uredbo. 

Primeri: upravičena pritožba državljanke zaradi svetenja svetlobnega napisa trgovine v spalnico, 

ki jo je predstavnik MOP napotil na inšpektorat, ta pa po zakonodaji ni imel podlage za ukrepanje. 

Predlog rešitve: Zaostritev pogojev za osvetljevanje in poenostavitev pogojev za meritve v Uredbi.  

Odgovorni: MOP 

4.3.7. Odveza odgovornosti upravljavca razsvetljave 
 

Opis problema: Izbruh obsežnega svetlobnega onesnaženja je v veliki meri posledica zastraševanja 

kupcev s strani prodajalcev razsvetljave in projektantov, ki prodajajo velike količine razsvetljave 

pod pretvezo, da se s tem kupec (občina ali država) izogne morebitnim tožbam zaradi nesreč. Na 

občinah se potem prestrašeni kupci odločijo za pretirane projekte, izdelane v skladu z neobvezujoči 

evropskim standardom EN 13201, tudi kadar je povsem očitno, da tako izdelani projekti niso v 

skladu s potrebami. 



Dejansko je 99 % razsvetljave v Sloveniji neskladne z neobvezujočim evropskim standardom EN 

13201, zato bi v 99 % primerih nesreč lahko povzročitelji tožili občino in svojo krivdo (npr. 

pijanost, prehitra vožnja, uporaba pametnega telefona, nepazljivost, itd.) opravičevali s 

pikolovstvom glede enakomernosti in intenzitete osvetlitve. Gre za popolnoma shizofreno situacijo, 

ki jo lahko preseka samo ustrezna dikcija v zakonodaji (Uredba, Obligacijski zakonik …?) z določbo, 

da upravitelja razsvetljave odvezuje odgovornosti, če razsvetljava ni dovolj močna ali dovolj 

enakomerna ali če je pregorela ena sama svetilka. Udeleženci v prometu se morajo prilagajati 

razmeram na cesti, skladno s 45. členom Zakona o pravilih cestnega prometa. 

 http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793  

Primeri: sklicevanje predstavnikov občin, da bodo morali plačevati odškodnine, če bo prišlo do 

poškodbe na nepravilno osvetljenih površinah znotraj naselij ali na neosvetljenih pločnikih na 

povezavah med naselji; absurdni in okoljsko ter prostorsko izjemno invazivni projekti osvetlitve 

zaradi striktnega upoštevanja priporočil standarda; striktno in ponekod do na prvi pogled očitnega 

absurda privedeno upoštevanje priporočil standarda na prometnih površinah pod pristojnostjo 

DRSI 

Predlog rešitve: Upravljavce razsvetljave se ustrezno razbremeni odgovornosti. Razsvetljava naj bo 

izključno privilegij, ne pa obveznost, razen na najbolj izpostavljenih točkah, ki jih je potrebno 

posebej opredeliti. 

Ukrepi: 

- Preveri se zakonodaja in v primeru potrebe se ustrezno razbremeni odgovornost 

upravljavcev razsvetljave. V primeru, da je to ustrezno opredeljeno že z obstoječo 

zakonodajo, se problem eksplicitno naslovi v dokumentih nižjega nivoja, npr. v državni 

strategiji in občinskih načrtih razsvetljave. V vsakem primeru se preveri možnost 

eksplicitne obravnave tega problema v Uredbi. 

- Jasna opredelitev neobveznosti standarda v Uredbi ??? 

- Racionalna razmejitev med osvetljevanjem zaradi preprečevanja nevarnosti in 

osvetljevanjem zaradi udobja (eksplicitno obravnavati v Uredbi?) ??? 

Odgovorni: MOP, Ministrstvo za pravosodje 

4.3.8. Globe za upravljavca razsvetljave in projektanta 
 

Opis problema: V določenih primerih razsvetljava (npr. skupna poraba na prebivalca) odstopa od 

določil Uredbe oz. je projektirana močno nad nivojem potreb, tudi glede na priporočila standarda 

EN 13201. 

Primeri: občina presega vrednost porabe na prebivalca; osvetljenost pešpoti za 5x presega 

priporočilo standarda  

Predlog rešitve: Določijo se roki za uskladitev stanja razsvetljave z Uredbo in ustrezne globe v 

primeru neizpolnjevanja. Določijo se jasni kriteriji, v kakšnih okvirih je dovoljeno projektirati 

razsvetljavo in kakšna odstopanja so dovoljena (npr. do 30 % odstopanje na lokacijah, kjer se 

projektira po standardu). Za večja odstopanja se predpišejo globe. 

Ukrepi: 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5793


- Določijo se smiselne globe za neizpolnjevanje določil Uredbe. Globe morajo biti ustrezno 

visoke, da jih inšpektorji lahko izrekajo, obenem pa imajo pričakovan učinek 

- Določijo se kriteriji in toleranca za projektiranje ??? 

Odgovorni: MOP, inšpektorat, občine 

4.3.9. Nadzor nad porabo investicijskih sredstev 
 

Opis problema: Sredstva, ki so na voljo za projekte, še posebej evropska sredstva in sredstva v 

okviru proračuna MZI, pa tudi razpoložljive finance občin, so eden glavnih generatorjev problema, 

saj spodbujajo investicije, investitorji in izvajalci pa so motivirani za njihovo čim večjo porabo. Ob 

odsotnosti ustrezne prostorske in okoljske politike povsem prevladajo tehnicistični,  birokratski in 

poslovni vidik izvajanja projektov. 

Primeri: obsežnost projektov na regionalnih cestah 

Predlog rešitve: Na podlagi izdelane strategije osvetljevanja v okviru prostorske in okoljske politike 

Slovenije se oceni višino potrebnih sredstev za razsvetljavo, temu ustrezno pa se omejijo 

razpoložljiva sredstva. Uvede se strožji (zunanji) nadzor nad investicijami v razsvetljavo v okviru 

posameznih projektov. 

Ukrepi: 

- Racionalizacija osvetljevanja v okviru prostorske in okoljske politike Slovenije in iz nje 

izhajajoča racionalizacija občinskih strategij razsvetljave 

- Omejitev višine dovoljenih investicij v razsvetljavo ??? 

- Vključitev Revizijskega sodišča v nadzor nad porabo sredstev za razsvetljavo 

Odgovorni: MOP, DRSI, DARS, občine, Revizijsko sodišče 

4.3.10. Spremljanje usklajevanja stanja z Uredbo 
 

Opis problema: Po sprejemu prenovljene Uredbe bo potrebo uskladiti stanje razsvetljave z 

novimi predpisi (odstranjevanje in zamenjava neustrezne razsvetljave). Glede na to, da bo šlo za 

obsežen proces, bo potrebno določiti skrbnika. 

Ukrepi: MOP spremlja izvajanje ukrepov za uskladitev stanja z Uredbo in v zvezi s tem pripravlja 

letna poročila. 

Odgovorni: MOP 

4.3.11. Letni sestanki z okoljevarstveniki in ostalimi strokovnjaki 

za negativne učinke svetlobnega onesnaževanja 
 

Opis problema: V preteklih letih okoljevarstveniki s področja svetlobnega onesnaževanja, ki so 

glavni nosilci znanja tako o stanju v državi in svetu, kakor tudi o teoriji obvladovanja 

problematike, niso imeli dostopa do MOP, njihova opozorila in predlogi pa so bili večinoma 

ignorirani oz. odpravljeni s formalističnimi argumenti, brez dejanskega ukrepanja. MOP sam 

nima dovolj znanja o tej problematiki. 



Ukrepi: Še posebej zaradi trenutne zelo slabe situacije v državi se organizirajo letni sestanki, na 

katere se povabi predstavnike okoljevarstvenih organizacij s tega področja. Cilj sestankov je 

pregled stanja in priprava predlogov nadaljnjih ukrepov. 

Odgovorni: MOP 

 

 

 

Povezani dokumenti: 

- Vizija in predlog strategije zunanjega osvetljevanja z namenom varovanja nočnega okolja 

(H. Mikuž, A. Mohar, T. Trilar, T. Zwitter, M. Zagmajster; marec 2020) 

- Degradacija naravnega okolja in krajine s cestno/ulično razsvetljavo, pregled 

problematike in predlogi rešitev (A. Šubic; november 2019) 

- Light Pollution Is Not the Complete Name of the Problem (A. Šubic; maj 2019) 

 


