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POVZETEK 

V seminarju obravnavamo svetlobno onesnaženje in osnovni fizikalni pogled na širjenje 

svetlobe. Predstavimo možnosti za optimizacijo osvetljevanja okolja in s tem zmanjšanja 

svetlobnega onesnaževanja.  

Ključne besede: svetlobno onesnaženje, okolje, optimizacija, usmerjanje svetlobe, zasenčena 

svetila. 

 

ABSTRACT 

In this seminar we study the light pollution of the environment and the basic physical 

characteristics of this topic. We investigate how the lighting of the environment could be 

optimised in order to decrase light pollution of the environment.    

Key words: light pollution, environment, optimization, light directing, shaded lamps  
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1 UVOD 

 

Svetlobno onesnaženje je prekomerno osvetljevanje okolja zaradi premočnih in slabo 

optimiziranih usmerjenih ali pa celo neusmerjenih virov svetlobe. To povzroča bleščanje in 

širjenje svetlobe v nebo. Pojavlja se v naseljenih območjih, predvsem v mestnih središčih. 

Posledice so visoki stroški elektrike, moteč vpliv na človeka in na splošno za vsa živa bitja. 

Povzroča nelagodje, utrujenost, boleče oči ter slab spanec [1,2]. Preveč osvetljen reklamni 

pano zmanjša pozornost voznikov na cesti. Svetlobno onesnaženje zmanjša vidljivost neba in 

nebesnih teles. Fizikalno svetlobno onesnaženje  opišemo z gostoto svetlobnega toka 

izsevanega v smeri, kjer osvetlitev ni potrebna. Problem je zlahka odpravljiv. To bom prikazal 

v tej seminarski nalogi. Raziskal bom način, kako racionaliziramo vir svetlobe in porabo 

električne energije ter odpravimo nepotrebno širjenje svetlobe v okolico. Svetlobo želimo čim 

bolj optimalno usmeriti, s čimer zmanjšamo svetlobno onesnaževanje okolja. Tema v svetu 

postaja vse bolj aktualna. Rezultati številnih izvedenih raziskav objavljenih na spletni strani 

društva Temno nebo [3,4] so zaskrbljujoči. Poleg astronomov na problematiko opozarjajo 

številni drugi znanstveniki. Naravovarstveniki svetlobno onesnaženje povezujejo z 

izumiranjem živalskih vrst, katerim naj bi umetna svetloba zmedla življenjski ritem [5]. 

 

Svetlobo praviloma povezujemo s prijetnimi čustvi in ugodjem. Povsem drugače pa je z 

umetno svetlobo. Njena neprimerna in prekomerna uporaba v nočnem času predstavlja moteč 

okoljski dejavnik. Človek to motnjo občuti kot nelagodje. Emisije svetlobe iz virov svetlobe 

povečajo naravno osvetljenost okolja. Primer neprimerne osvetljenosti panojev in osvetljenost 

mestnih središč prikazuje slika 1. 

 

 

Slika 1. Reklamni pano, ki močno svetlobno onesnažuje (levo) in  preveč osvetljeno mestno 

središče (desno) [6]. 

 

V poglavju 2 bomo opisali kaj je svetlobno onesnaženje.  V naslednjem poglavju 3 bomo 

vpeljali osnovni fizikalni pogled na širjenje umetne svetlobe z različnimi tipi svetil. V 

nadaljevanju, poglavje 4, bomo preučili kako več zasenčenih svetil vpliva na osvetljenost 

površine in s tem predstavili možnosti za optimizacijo osvetljevanja okolja in s tem 

zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja. V poglavju 5 bomo zapisali zakonsko omejitev 

svetlobnega onesnaževanja. Nato sledi zaključek v poglavju 6.  
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2 SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

 

Svetlobno onesnaženje je na različnih mestih različno, ima pa tudi sezonski vpliv. V zimskem 

času je svetlobno onesnaženje večje, najbolj v času prazničnih razsvetlitev. Dolžina dneva in 

noči pomembno vplivata na obseg svetlobnega onesnaževanja. V času poletnih mesecev, ko je 

dan daljši, je svetlobne onesnaženosti manj. 

 

Svetlobno onesnaženje predstavlja problem predvsem v večjih mestih in naseljih, kjer je na 

manjšem območju večje število svetil javne razsvetljave ter osvetljenih reklamnih sporočil. K 

svetlobni onesnaženosti podeželja pripomorejo lokalni svetlobni viri, moteča pa je tudi 

svetloba, ki se širi iz urbanih središč [7]. Slika 2 prikazuje primerjavo med naravnim temnim 

nebom (slika 2a) in nebom, ki je onesnaženo z umetno svetlobo (slika 2b). Posnetka 

prikazujeta isti del neba in sta bila posneta z isto opremo, vendar z dveh lokacij z zelo 

različno kvaliteto nočnega neba. 

 

 

 a)         b) 

Slika 2. Pogled na isti del neba iz dveh različnih lokacij ob enaki uri. Pogled a) z otoka Cresa 

(06.07.2005) in b) s Črnega Vrha, (27.07.2005) [8]. 

 

Problematiko svetlobne onesnaženosti so najprej občutili poklicni in ljubiteljski astronomi in 

ekologi, danes pa se v napore za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja vedno bolj intenzivno 

vključujejo strokovnjaki za razsvetljavo, arhitekti, zdravniki, kot tudi širša javnost. V 

nekaterih državah, v Belgiji ali na Nizozemskem, ki sta med najbolj svetlobno onesnaženimi 

državami na svetu, vlagajo velika sredstva v odpravljanje posledic svetlobnega onesnaženja. 

Samo Belgija namenja rešitvi problema več milijonov evrov letno [9]. Slovenija se zaradi 

svojih geografskih, podnebnih in geoloških razmer uvršča med države z največjo biotsko 

raznovrstnostjo. Posegi v okolje negativno vplivajo na naravne razmere, zaradi česar se 

zmanjšujejo biotske raznovrstnosti [10]. V Sloveniji zavarovana območja zavzemajo 12,5% 

ozemlja. Delijo se na širša (naravni parki) ter ožja (naravni spomeniki, naravni rezervati) 

zavarovana območja. V Sloveniji ta območja obsega Natura 2000 (od tega 25% znotraj 

zavarovanih območij). Cilj Nature 2000 je ohranjanje biotske pestrosti. Glede na vrsto 

zavarovanega območja znotraj območja velja poseben varnostni sistem, ki omejuje človekovo 

poseganje v območje. Na zavarovanih območjih je malo svetlobnih virov, zato je svetlobno 

onesnaženje majhno in povezano s svetlobo, ki se pod majhnimi koti širi iz drugih delov 

Slovenije. Tudi v ZDA varujejo številna območja, predvsem v okolici nacionalnih parkov in 

astronomskih observatorijev. Tako so v Tucsonu v Arizoni v uporabi le popolnoma zasenčene 

luči. Uporaba promocijskih panojev je časovno omejena na večerne ure. Z zasenčenimi lučmi 

so opremljena celo mesta, kot je Los Angeles. Mednarodna zveza za razsvetljavo in 
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Mednarodna astronomska unija priporočata časovno omejeno delovanje promocijskih panojev 

in dekorativne razsvetljave stavb [10]. Razvitejši deli sveta so bolj svetlobno onesnaženi, kar 

prikazuje slika 3 [10]. Tako je denimo prikazano, da je precej onesnaženja na primer v 

Bruslju, Londonu in Moskvi, skoraj nič ali nič onesnaženja pa na primer na Madagaskarju, 

Boliviji in Mongoliji. 

  

 

Slika 3. Svetlobno onesnaženje (razvitejše države so bolj onesnažene) [10]. 

 

3 ŠIRJENJE UMETNE SVETLOBE 

  

Večji del umetne svetlobe posredno ali neposredno prihaja od svetilk zunanje razsvetljave. 

Njihova konstrukcija vpliva na svetlobno tehnične lastnosti in posledično na okolje. Med tipi  

zunanjih svetilk razlikujemo nezasenčene, delno zasenčene in popolnoma zasenčene, ki so 

prikazane na sliki 4.  

 

a)    b)     c) 

Slika 4. Različni tipi svetilk. a) Nezasenčena, b) delno zasenčena in c) popolnoma zasenčena 

svetilka [4]. 

 

Vpliv posameznega tipa svetilke na širše okolje je povezan z deležem svetlobnega toka, ki ga 

svetilka oddaja nad horizontalno ravnino. Okoljsko problematičen je del svetlobnega toka, ki 

ga svetilka oddaja nad vodoravnico, kar povzroča bleščanje, osvetljuje nočno nebo in je 

obenem tudi nekoristno izgubljanje energije.  S slike 4 je razvidno, da je najmanj primerna 

nezasenčena svetilka, saj izseva polovico svetlobe nad vodoravnico. Najbolj sprejemljiva je 

popolnoma zasenčena svetilka, ki nima emisij nad vodoravnico. Na širše okolje vpliva le 

preko odboja od tal (odbije se med 5 in 10% vpadnega svetlobnega toka). V osnovi svetloba, 

ki se širi v okolje in prispeva k svetlobnemu onesnaženju, prihaja iz dveh virov: prvi so 
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svetila, ki zaradi svoje konstrukcije oddajajo del svetlobe navzgor, nad vodoravnico, 

praviloma pod majhnimi koti nad horizontalno ravnino, drugi vir pa je odboj svetlobe od tal. 

Značilnost odboja svetlobe od tal je, da ima tako imenovano Lambertovo porazdelitev, za 

katero je značilna majhna intenziteta pri majhnih kotih glede na vodoravnico in velika 

intenziteta v smeri zenita [11]. Zaradi geometrije, ki jo je enostavno razumeti, se emisija 

svetlobe pod majhnimi koti glede na vodoravnico širi zelo daleč od vira, medtem ko svetloba, 

ki je oddana pod velikimi koti glede na vodoravnico (majhnimi vpadnimi koti ∝𝑣𝑝, glej sliko 

5), onesnažuje le dele okolja v bližnji okolici vira. Okolju prijazna svetilka, ki je povsem 

zasenčena, je prikazana na sliki 4c. Žarnica je v ohišju iz neprozornega materiala. Ohišje je 

spodaj zaprto z ravnim steklom. Znotraj ohišja je nameščena odbojna površina, ki regulira 

razpršenost svetlobe. Takšne svetilke ne oddajajo svetlobe nad vodoravnico in ne povzročajo 

bleščanja. Shematično je to prikazano na sliki 5, kjer je prikazana emisija svetlobe 

neoptimiziranega svetila (slika 5a) in emisija svetila parabolične oblike z ustreznim 

senčenjem, ki preprečuje emisijo svetlobe nad horizontalno ravnino (slika 5b).  

 

a)                                               b) 

Slika 5. Shematski prikaz svetila a) brez senčenja in  b) s senčenjem; 𝛼vp označuje vpadni kot 

svetlobe, 𝛼vp
max pa največji vpadni kot svetlobe, ki jo izseva zasenčeno svetilo. Povzeto po [2]. 

 

Svetilnost (I) je razmerje med svetlobnim tokom (P), ki ga seva svetilo v dan prostorski 

kot (dΩ) okrog izbrane smeri, ter tem prostorskim kotom:  

 

𝐼 =  
𝑑𝑃

𝑑Ω
  .          (1) 

   

Nezasenčeno, torej izotropno svetilo, sveti v vse smeri enako, zato njegovo svetilnost 

izračunamo kot: 

𝐼 =  
𝑃

4𝜋
  .            (2) 

 

Svetilnost je neodvisna od smeri. Pri takšnem svetlobnem izviru svetlobe je izsevani  

svetlobni tok torej: 

𝑃𝑛 = 4𝜋𝐼 .            (3) 

 

Anizotropen vir pa ne seva svetlobe v vse smeri, ampak usmerjeno. Izsevani svetlobni tok 

zasenčene svetilke, torej svetilke z usmerjenim svetlobnim tokom, pa izračunamo tako, da 
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svetilnost pomnožimo s prostorskim kotom, v katerega sveti zasenčeno svetilo. Če 

upoštevamo, da je diferencial prostorskega kota  

 

                                 𝑑Ω = sin 𝛼vp 𝑑𝛼vp 𝑑𝜑 ,           (4) 

 

kjer je φ polarni kot, je izsevani svetlobni tok (Pz) : 

 

 

𝑃z = 𝐼 ∫ 𝑑𝜑

2𝜋

0

∫ sin 𝛼vp

𝛼vp
max

0

𝑑𝛼vp = 2𝜋𝐼(1 − cos 𝛼vp
max) . 

 

 

(5) 

Tu pa je 𝛼𝑣𝑝
𝑚𝑎𝑥 največji vpadni kot svetlobe zasenčenega svetila glede na vpadno pravokotnico 

(glej sliko 5b) Ker nas zanima razmerje izsevanih svetlobnih tokov nezasenčene žarnice (Pn) 

(enačba (3)) in zasenčene žarnice (Pz) (enačba (5)), dobljena izraza delimo in dobimo:  

 

 𝑃n

𝑃z
=

2

1 − cos 𝛼vp
max . 

 

(6) 

      

Odvisnost 𝑃n/𝑃z(𝛼vp
max) prikazuje slika 6. Vidimo, da bo nezasenčena žarnica vselej izsevala 

večji svetlobni tok kot zasenčena. Ta preprost izračun pokaže, da je senčenje svetil ustrezna 

rešitev za zmanjšanje svetlobne onesnaženosti. 

   

 
 

 

Slika 6. Razmerje med svetlobnim tokom, ki ga odda nezasenčeno svetilo (𝑃n) in zasenčeno 

svetilo (𝑃z) v odvisnosti od največjega vpadnega kota svetlobe 𝛼vp
max.  

 

Pri pravilno montiranih anizotropnih svetilih se svetloba ne izseva nad vodoravnico, torej ne 

onesnažujemo okolja. Z izbiro ustreznih, sodobnih svetilk lahko pri novogradnji javne 

razsvetljave stroške za plačevanje bistveno zmanjšamo. Okolju prijazna svetilka je pravilno 

montirano svetilo, ki svetlobe ne oddaja nekontrolirano v vseh smereh. Ne oddaja svetlobe 

nad vodoravnico in ima poudarjeni rumeni in rdeči spekter svetlobe. Takšno svetilo tudi ne 

vsebuje UV spektra in je nepredušno zaprto, kar žuželkam preprečuje, da bi se ujele vanjo. 

Priporočeno je, da ima okolju prijazna svetilka možnost daljinskega nastavljanja trenutne 

električne moči. 

  

𝑃n

𝑃z
 

𝛼vp
max 
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V naslednjem poglavju bomo preučili, kako več zasenčenih svetil vpliva na osvetljenost 

površine in pokazali, da z zasenčenimi svetili lahko dosežemo enakomerno osvetljenost 

podlage. 

  

4 OSVETLJENOST   

 

Osvetljenost (𝑗∗) na nekem mestu v prostoru je definirana kot produkt med gostoto vpadnega 

svetlobnega toka (𝑗) in kosinusom vpadnega kota. 

 

 𝑗∗ = 𝑗 cos 𝛼vp . (7) 

 

 
 

Slika 7. K izpeljavi osvetljenosti ploskve točkastega svetila s svetilnostjo 𝐼, ki se nahaja na 

višini ℎ nad osvetljeno površino. Tu je 𝑅 prečna koordinata vzdolž površine merjeno od 

točke, ki je pod svetilom, 𝑟 razdalja od svetila do opazovane točke na osvetljeni površini, 𝛼vp 

pa označuje kot vpadnih žarkov [13]. 

 

Za točkasto svetilo velja, da se gostota svetlobnega toka zmanjšuje s kvadratom oddaljenosti  

r  od svetila: 

 
𝑗 =

𝑃

4𝜋𝑟2
  . 

 

(8) 

 

Zanima nas osvetljenost na vodoravni oddaljenosti 𝑅 od svetila, ki je na višini ℎ nad cesto 

(slika 7). Ker velja 𝑐𝑜𝑠 𝛼vp = ℎ 𝑟⁄   in  𝑟2 = 𝑅2 + ℎ2 , lahko enačbo (9) prepišemo v: 

 

 
𝑗∗ =

𝑃

4𝜋(𝑅2 + ℎ2)√1 + (𝑅 ℎ⁄ )2
 . 

 

(9) 

 

Če za referenčno vrednost gostote svetlobnega toka vzamemo gostoto svetlobnega toka tik 

pod svetilom, 𝑗0 = 𝑃 4𝜋ℎ2⁄ , dobimo;  

 

 𝑗∗

𝑗0
=  

1

[1 + (
𝑅
ℎ

)
2

]

3 2⁄
  . 

 

(10) 

 

R 

h 

r 

I 
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Odvisnost je prikazana na sliki 8.  
 

  

 

 

V realnih okoliščinah imamo navadno opravka z več svetili, ki po možnosti niso točkasta, 

zato si v nadaljevanju poglejmo funkcijo osvetljenosti površine treh enakih zasenčenih svetilk 

z medsebojno razdaljo 𝑑 (slika 9). Najprej jih bomo obravnavali kot točkasta svetila, nato pa 

upoštevali, da sevajo le do kota 𝛼vp
max  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9. Zaradi prispevka levega in desnega svetila je označeno območje najbolj osvetljeno; 

razdalja med svetili je d, so na višini h nad tlemi, 𝛼vp
max pa je največji vpadni kot zasenčenega 

svetila. 

 

Izračunajmo osvetljenost v točki na tleh, ki je za R oddaljena od točke, ki je pod središčem 

sredinske svetilke. K osvetljenosti prispevajo vse tri svetilke:   

 𝑗∗

𝑗0
=  

1

(1 + (
𝑅 + 𝑑

ℎ
)

2

)

3 2⁄
+

1

(1 + (
𝑅
ℎ

)
2

)

3 2⁄
+

1

(1 + (
𝑅 − 𝑑

ℎ
)

2

)

3 2⁄
 . 

 

(11) 

 

𝑗∗

𝑗0
 

𝑅/ℎ 

Slika 8. Relativna osvetljenost 𝑗∗ 𝑗0 ⁄  ravne površine s točkastim svetilom v odvisnosti od 

razdalje (𝑅/ℎ) pri čemer je 𝑗0 = 𝑃 4𝜋ℎ2⁄  referenčna vrednost gostote svetlobnega toka pod 

svetilom, h pa višina svetila nad tlemi. 

 

-3         -2         -1         0          1          2          3 

0,5 

   0 

1,0 
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Osvetljenost površine vidimo na sliki 10. Vidimo, da je vrh relativne osvetljenosti v tem 

primeru še vedno pod srednjim svetilom, a je nekoliko širši zaradi prispevkov ostalih dveh 

svetil. 

 

 
 

Osvetljenost površine vidimo na sliki 10. Vidimo, da je vrh relativne osvetljenosti v tem 

primeru še vedno pod srednjim svetilom, a je nekoliko širši zaradi prispevkov ostalih dveh 

svetil. 

 

V primeru zasenčenih svetil velja dodatna omejitev pri maksimalnem kotu vpada svetlobe 

𝛼vp
max. Največji vpadni kot je neposredno odvisen od maksimalne razdalje 𝑅max , do kamor 

svetilo še sveti. V tem primeru velja:  

 𝑅max = ℎ tan 𝛼vp
max . (12) 

 

Pogoj, da dve svetili hkrati osvetljujeta isti odsek površine, ugotovimo iz geometrije (slika 9): 

 

 
tan 𝛼vp

max >
𝑑

2ℎ
  , 

(13) 

 

saj v nasprotnem primeru dobimo tri samostojne vrhove brez prekrivanja in večje skupne  

osvetljenosti. Če želimo pri dani višini ℎ nad površino učinkovito osvetliti večjo površino, 

recimo cestišče, moramo pri danem največjem vpadnem kotu 𝛼vp
max svetila postaviti čim bližje 

skupaj. Pri večji višini ℎ mora biti za enakomerno osvetljenost tudi kot 𝛼vp
max primerno večji, 

kar ne le poveča svetlobnega onesnaženja, pač pa tudi terja večjo svetilnost žarnic in 

posledično večjo porabo električne energije. 

 

5 ZAKONSKA OMEJITEV SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA 

Problematika svetlobnega onesnaževanja je v svetu poznana, vendar na nivoju Evropske unije 

ni oblikovanega dokumenta, ki bi države članice obvezoval o omejevanju onesnaževanja z 

svetlobo umetnih virov. Evropska direktiva [12] posredno ureja problematiko svetlobnega 

onesnaževanja. Ta okvirna direktiva definira principe, pogoje in kriterije, ki postavljajo 

okoljske zahteve za naprave, ki za svoje delovanje porabljajo energijo [13]. Češka je v letu 

𝑗∗

𝑗0
 

-3       -2         -1         0          1          2          3 

𝑅/ℎ 

0,5 

1,0 

1,5 

   0 

Slika 10. Relativna osvetljenost 𝑗∗ 𝑗0 ⁄  ravne površine s tremi točkastimi svetili v odvisnosti 

od razdalje (𝑅/ℎ) pri čemer je 𝑗0 = 𝑃 4𝜋ℎ2⁄  referenčna vrednost gostote svetlobnega toka tik 

pod srednjim svetilom.  
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2002 sprejela Zakon o čistem ozračju, ki vsebuje člene o svetlobnem onesnaževanju. S tem je 

Češka postala prva država, ki je svetlobno onesnaževanje vključila v poseben zakon na 

državni ravni. Leta 2006 je tudi Velika Britanija problematiko svetlobnega onesnaženja 

uredila z zakonodajo. Vir svetlobe, ki sveti v prostore, s čimer povzroča nelagodje ljudem ali 

ogroža njihovo zdravje, predstavlja za načrtovalca postavitve svetil kaznivo dejanje. Z novo 

zakonodajo so v Veliki Britaniji preoblikovali osvetljevanje cestišč, vsa cestna in druga javna 

razsvetljava pa je bila načrtovana in nameščena tako, da ni emisije svetlobe nad vodoravnico. 

Slovenija se je, kot mnoge druge države, ob sprejemanju ustrezne uredbe zgledovala po 

italijanski zakonodaji. Najpomembnejši je zakon pokrajine Lombardije, ki je po mnenju 

mnogih strokovnjakov med najboljšimi. Zakon prepoveduje osvetljevanje nad vodoravnico in 

uporabo rotirajočih ali fiksnih svetlobnih snopov kateregakoli tipa v reklamne namene. Zakon 

določa, da mora biti osvetljava stavb in spomenikov izvedena z žarometi, nameščenimi na 

način, da svetijo od zgoraj navzdol. Svetloba je opredeljena kot ena od možnih emisij v okolje 

[14]. Svetlobno onesnaženje je posledica nekontroliranih in prekomernih emisij umetne 

svetlobe v okolje s kompleksnimi posledicami, ki jih zaznavamo kot biološke, sociološke, 

ekonomske, zdravstvene, varnostne, pravne, estetske in tudi astronomske posledice [15]. 

Kljub negativnim posledicam predstavlja svetlobno onesnaženje problem, ki se mu namenja 

premalo pozornosti. Na problem so prvi opozorili astronomi, katerim so se pridružili 

naravovarstveniki, biologi in zdravniki [13]. Glavni vir svetlobnega onesnaženja predstavljajo 

nezasenčene in delno zasenčene svetilke, saj sevajo nad vodoravnico, zaradi česar se svetloba 

širi daleč skozi ozračje. V letu 2007 je bila v Sloveniji sprejeta Uredba o mejnih vrednostih 

svetlobnega onesnaženja okolja [16]. Mejne vrednosti in ukrepi, določeni z uredbo, se 

uporabljajo za emisijo svetlobe v okolje, stalno ali začasno nastajajočo zaradi obratovanja 

virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaženje. Namen uredbe je varovanje narave pred 

škodljivimi vplivi svetlobnega onesnaženja, varstvo bivalnih prostorov pred motečo 

osvetljenostjo,  varstvo ljudi pred bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj ter zmanjšana 

poraba električne energije. Uredba predpisuje uporabo svetilk, ki ne sevajo nad vodoravnico. 

Zahteva se torej uporaba popolnoma zasenčenih svetilk. Podane so ciljne vrednosti za 

razsvetljavo cest in javnih površin, smernice za razsvetljavo letališč, pristanišč in železnic, 

proizvodnih objektov, poslovnih stavb, ustanov, fasad, kulturnih spomenikov, športnih 

objektov, gradbišč ter objektov za oglaševanje. 

 

6 ZAKLJUČEK 

 

Problem svetlobnega onesnaževanja se v primerjavi z drugimi vrstami onesnaževanja zdi 

majhen, a umetno prekomerno razsvetljevanje predstavlja resen problem. Zaradi uhajanja 

umetne svetlobe v nebo se izgublja zvezdnato nebo, uničuje biotska pestrost, opazni so 

negativni vplivi na zdravje.  Edina rešitev je ukrep proti neprimerni osvetljenosti. To 

optimiziramo z okolju prijazno razsvetljavo, tako da ne seva svetlobe v vse smeri in ne seva 

nad vodoravnico. V Sloveniji je okolju prijazne razsvetljave sicer malo, vendar pa jo v 

zametkih najdemo že v vseh segmentih zunanje razsvetljave, pri osvetljevanju cest, 

industrijskih površin, stanovanjskih naselij. V primerjavi s klasičnimi oziroma zastarelimi 

svetilkami je prednost okolju prijaznih svetilk manjša poraba energije ob enaki osvetljenosti 

tal.  Okolju prijazna razsvetljava je torej edina učinkovita rešitev, ki nam omogoča izvedbo 

ustrezne nočne razsvetljave. Ustreza modernim standardom ter zahtevam po minimalnem 

svetlobnem onesnaževanju in učinkovitem varstvu okolja.  Zmanjšati želimo tudi prekomerno 

osvetljenost površin.  Pri tem vemo, da svetloba, ki je usmerjena direktno v tla, onesnažuje 

okolje, ker se svetloba odbija od tal. Res pa je, da je to v primerjavi z direktno svetlobo 

bistveno manjša onesnaženost. Glede na izračune v okolico izsevanega svetlobnega toka 

nezasenčenih in zasenčenih svetil se da spoznati, da se zelo splača privarčevati energijo tako, 
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da luči zasenčimo in jih pravilno montiramo. Najbolje je, da svetilo svetlobni tok oddaja v tla 

pod svetilom. Seveda mora bit svetilo konstruirano tako, da oddaja tudi del svetlobe v okolico 

svetila, vendar tako, da nič svetlobe ne emitira nad vodoravnico. Ta snop svetlobe v okolici 

svetila je potreben za ustrezno enakomernost osvetljenosti tal, kot vidimo na sliki 10. Tako 

lahko glede na vpadni kot svetlobe na tla optimalno postavimo sosednjo svetilo na ustrezno 

oddaljeni točki (slika 9). Če so svetila med seboj preveč blizu skupaj, je sicer osvetljenost 

enakomerna, a je podlaga preosvetljena. Če pa svetila postavimo preveč narazen (slika 10),  

dosežemo neenakomerno osvetljenost. Z višino svetila spreminjamo osvetljenost. Če svetilo 

postavimo nižje, lahko svetilu zmanjšamo svetilnost in s tem zmanjšamo porabo električne 

energije. A pri tem moramo prilagoditi razdalje med svetili, ki morajo biti bolj na gosto, če so 

svetila montirana nižje. Glede optimalne postavitve svetil lahko več preberemo v virih [17] in 

[18]. 
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