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Okolje in energija 

 
Zaradi svetlobnega onesnaževanja se porabi preveč energije, hkrati škoduje okolju in 
nočnim živalim. Septembra je vlada na predlog ministrstva za okolje sprejela uredbo, ki 
ureja to področje, vendar njene posamezne določbe niso življenjske, pravijo na 
Slovenskem društvu za razsvetljavo.  

Uredba tako na primer prinaša spremembe, 
po katerih bodo lahko spomeniki osvetljeni 
le delno, poleg tega pa onemogoča 
osvetljevanje smučišč in s tem nočno 
smuko, pravi Matej B. Kobav, tajnik 
Slovenskega društva za razsvetljavo, sicer 
asistent s fakultete za elektrotehniko.  

Predvidena različna prehodna obdobja  

Omejene spremembe bodo začele veljati že 
prihodnje leto, za zdajšnjo razsvetljavo pa 
uredba predvideva prehodno obdobje, ki je 
za posamezne vrste uporabe različno dolgo, 
razlaga Kobav. Na drugi strani pa bo uredba 
začela veljati takoj za vse svetlobne vire, ki 
še niso predani uporabi. Po sogovornikovih 
besedah to denimo pomeni, da bodo morali 
pri gradnji cestnega odseka, ki še ni bil 
odprt za promet, čeprav so svetilke dobavili 
že pred uveljavitvijo uredbe, te zamenjati, 
če ne ustrezajo uredbi.  

Koristi le za astronome  

Trenutna uredba koristi le astronomom, saj 
bodo v prihodnje laže opazovali zvezde, 
poudarja Kobav. V društvu so sicer veseli 
zakonske ureditve tega področja, vendar uredba ni življenjska. Uredba tudi ne predvideva 
nikakršnih izjem, kar je precej nenavadno, saj bi za primere, kot sta Zmajski most in 
Jakopičevo sprehajališče v Ljubljani, morale veljati izjeme.  

Manjša poraba energije  

Želja vseh vpletenih strani je zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, kar pomeni 
zamenjavo mnogih svetilk in tudi zmanjšanje njihove uporabe, pove Kobav. Posledično bi se 
zmanjšala poraba električne energije, vpliv na okolje, velik pa bi bil tudi prispevek k ohranitvi 
biodiverzitete. Svetlobno onesnaževanje namreč pomeni veliko težavo za nočne živali, ki 
zaradi tega ne morejo oziroma teže lovijo. Poleg tega pa otežuje tudi opazovanje zvezd, še 
doda sogovornik.  
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Nova uredba o svetlobnem onesnaževanju 
prinaša določbe, po katerih bodo lahko 
spomeniki osvetljeni le delno, je povedal 
Matej B. Kobav, tajnik Slovenskega 
društva za razsvetljavo, sicer asistent na 
fakulteti za elektrotehniko. 

Napoved: Uredba se bo spreminjala 

Radovan Tavzes, državni sekretar za okolje na MOP, je napovedal, da že pripravljajo 
spremembo uredbe o svetlobnem onesnaževanju, vendar pripomb Slovenskega društva 
za razsvetljavo ne bodo upoštevali. Vpeljali bodo le nekatere izjeme, kot so kulturni 
spomeniki, sestavljeni iz svetilk: denimo Jakopičevo sprehajališče v Ljubljani. Poleg tega 
bo izjema tudi čas med miklavževim in novim letom. Tavzes dodaja še, da novela ne 
odpravlja nočne smuke, ampak bodo morala smučišča svojo razsvetljavo zamenjati s 
simetričnimi reflektorji. "Uredba predvideva, da naj bi se sij v nebo znižal z zdajšnjih 10 
do 12 odstotkov na odstotek, poraba električne energije pa naj bi se do leta 2020 
zmanjšala za petino. 
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