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1. IZHODIŠČA ZA NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

1.1. Uvodno pojasnilo 

Občina Vitanje je leta 2016 izvedla snemanje in popis objektov javne razsvetljave za potrebe 

zbirnega katastra GJI. Kataster je izdelalo podjetje GeoM  Matjaž Breznik s.p.. Poleg katastra 

za potrebe GJI, so se hkrati popisale tudi ostale tehnične lastnosti svetilk in prižigališč javne 

razsvetljave. Tako je bilo v letu 2016 v občini nameščenih 188 svetilk in 9 prižigališč javne 

razsvetljave. Na podlagi tega popisa je bilo ugotovljeno, da v občini poraba električne 

energije za javno razsvetljavo na prebivalca znaša 36,9 kWh/prebivalca, kar je nižje od 

zakonsko dovoljenih 44,5 kWh/prebivalca. 

Trenutno je v občini nameščeno 197 svetilk za potrebe javne razsvetljave, v skupni moči 

15,555 kW, ki se napajajo iz 8 prižigališč.  Delež svetilk z LED tehnologijo znaša več kot 40 %. 

Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo znaša 37,75 kWh/prebivalca, kar je 

nižje od zakonsko dovoljenih 44,5 kWh/prebivalca.  

1.2. Zakonske podlage  

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur.l. RS, št. 81/07, 109/07, 

62/10 in 46/13) določa, z namenom varstva narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega 

onesnaževanja, varstva bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave 

nepokritih površin, varstva ljudi pred bleščanjem, varstva astronomskih opazovanj pred 

sijem neba in z namenom zmanjšanja rabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo 

svetlobno onesnaževanje: 

 ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo cest in drugih 

nepokritih javnih površin, 

 mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za razsvetljavo nepokritih površin, 

kjer se izvajajo industrijske, poslovne in druge dejavnosti, 

 mejne vrednosti za svetlost fasad in površin kulturnih spomenikov, 

 pogoje in mejne vrednosti električne priključne moči svetilk za osvetljevanje objektov 

za oglaševanje, 

 pogoje usmerjene osvetlitve kulturnih spomenikov, 

 mejne vrednosti za osvetljenost, ki jo povzročajo svetilke za razsvetljavo nepokritih 

površin na varovanih prostorih stavb, 

 način ugotavljanja izpolnjevanja zahtev te uredbe, 

 prepoved uporabe, če svetloba seva v obliki svetlobnih snopov proti nebu ali 

površinam, ki svetlobo odbijajo proti nebu, 

 ukrepe za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje. 

Po Uredbi je predpisan način osvetljevanja z okolju prijaznimi svetilkami in sicer: 
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 Za razsvetljavo se uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva 

navzgor, je enak 0 % (1. odstavek 4. člena). Obstoječa razsvetljava, iz 1. odstavka 4. 

člena, mora biti prilagojena najpozneje do 31. decembra 2008 (1. odstavek 28. člena). 

 Ne glede na določbe prvega odstavka 4. člena se za razsvetljavo javnih površin ulic na 

območju kulturnega spomenika lahko uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega 

toka, ki seva navzgor, ne presega 5 %, če: 

o je električna moč posamezne svetilke manjša od 20 W, 

o povprečna osvetljenost javnih površin, ki jih osvetljuje razsvetljava s takimi 

svetilkami, ne presega 2 lx, in 

o je javna površina ulic, ki jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, 

kolesarjem ali počasnemu prometu vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h (2. 

odstavek 4. člena) 

 Ne glede na določbe 1. odstavka 4. člena ni omejitev glede deleža svetlobnega toka, 

ki seva navzgor, za svetilke, ki so sestavni del kulturnega spomenika, če je električna 

moč posamezne svetilke manjša od 20 W (3. odstavek 4. člena). 

 Po Uredbi je prepovedana uporaba svetlobnih snopov kakršne koli vrste ali oblike, 

mirujočih ali premikajočih, če so usmerjeni proti nebu ali površinam, ki bi jih lahko 

odbijale proti nebu (3. odstavek 16. člena). 

Po Uredbi so predpisani načini osvetljevanja za naslednje vire svetlobe: 

 Razsvetljava cest in javnih površin, kjer letna raba elektrike vseh svetilk, ki so na 

območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo 

javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim 

prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh (1. odstavek 5. 

člena). Svetilke morajo biti določbi prilagojene najpozneje do 31. decembra 2016 (7. 

odstavek 28. člena), pri čemer mora prilagoditev potekati postopoma tako,da je 

najmanj 25 % svetilk obstoječe razsvetljave prilagojeno zahtevam te Uredbe 5 let in 

najmanj 50 % svetilk obstoječe razsvetljave 4 leta pred rokom popolne prilagoditve 

(11. odstavek 28. člena). 

 Razsvetljava ustanov, kjer povprečna električna moč vseh svetilk razsvetljave 

ustanove, vključno z razsvetljavo za varovanje, izračunana na vsoto zazidane površine 

stavb ustanove in osvetljene nepokrite zazidane površine gradbenih inženirskih 

objektov ob stavbah ustanove, ki so namenjeni prometu blaga in ljudi ali izvajanju 

dejavnosti ustanove, ne sme presegati naslednjih mejnih vrednosti: 

o 0,060 W/m2 v obratovalnem času ustanove ter 30 minut pred začetkom in po 

koncu obratovalnega časa ter 

o 0,015 W/m2 zunaj obratovalnega časa ustanove (1. odstavek 9. člena). Ne 

glede na izračun iz 1. odstavka 9. člena se lahko za razsvetljavo ustanove 

porabi eno ali več svetilk, katerih celotna električna moč ne presega 180 W. 

Svetilke morajo biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2012 

(4. odstavek 28. člena). 
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 Razsvetljava fasad, kjer mora upravljavec razsvetljave fasade zagotoviti, da svetlost 

osvetljenega dela fasade, izračunana kot povprečna vrednost celotne površine 

osvetljenega dela fasade, ne presega 1 cd/m2 (1. odstavek 10. člena). Pri čemer se 

fasada stavbe lahko osvetljuje na omenjeni način samo, če je stavba na območju 

naselja, ki je opremljeno z javno razsvetljavo, osvetljena stena stavbe pa ne sme biti 

oddaljena od zunanjega roba najbližje osvetljene javne površine več kakor 240 m, 

merjeno v vodoravni smeri, pri čemer se za osvetljeno javno površino šteje javna 

površina s povprečno osvetljenostjo najmanj 3 lukse (3. odstavek 10. člena). Svetilke 

so morale biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2010 (3. odstavek 

28. člena). 

 Razsvetljava kulturnega spomenika, kjer mora upravljavec razsvetljave kulturnega 

spomenika zagotoviti, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika, 

izračunana kot povprečna vrednost celotne površine osvetljenega dela kulturnega 

spomenika, ne presega 1 cd/m2 (1. odstavek 11. člena). Poleg tega, če kulturnega 

spomenika tehnično ni mogoče osvetljevati s svetilkami, ki izpolnjujejo zahteve iz 

zgoraj navedenega 4. člena Uredbe, morajo biti svetlobni snopi svetilk usmerjeni 

tako, da je zunanji rob osvetljene površine kulturnega spomenika najmanj 1 m pod 

strešnim napuščem, če je kulturni spomenik stavba, ali 1 m pod najvišjim robom 

spomenika, če je kulturni spomenik nepokrit objekt. Mimo fasade kulturnega 

spomenika gre lahko največ 10 % svetlobnega toka (3. odstavek 11. člena). Svetilke 

morajo biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2013 (6. odstavek 28. 

člena). 

 Razsvetljava športnih igrišč, kjer morajo biti površine osvetljene s svetilkami, kot so 

asimetrični reflektorji, tako da so izpolnjene zahteve iz 4. člena Uredbe. Ne glede na 

določbe 1. Odstavka 4. člena Uredbe in prejšnje določbe se lahko za razsvetljavo 

površine športnega igrišča na poselitvenem območju uporabljajo svetilke katerih 

delež svetlobnega toka, ki seva navzgor ne presega 5 %. Poleg tega pa je treba 

razsvetljavo športnih igrišč izklopiti najpozneje do 22:00 ure ali najpozneje eno uro po 

koncu športne ali druge prireditve (1. in 2. In 3. odstavek 14. člena). Svetilke morajo 

biti določbam prilagojene najpozneje do 31. decembra 2012 (4. odstavek 28. člena).  
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1.3. Podlage za izdelavo načrta javne razsvetljave 

Občina Vitanje ima izdelan kataster javne razsvetljave, tako za potrebe zbirnega katastra GJI 

in interni kataster za učinkovito vodenje in upravljanje javne razsvetljave.  

Zbirne podatke o vrsti in tipu objekta (po CC-SI klasifikaciji) ter lokaciji objektov v prostoru in 

njihovem upravljavcu vodi Geodetska uprava RS. Podatki se vodijo v zbirnem katastru javne 

infrastrukture na podlagi podatkov, ki so evidentirani v posameznih katastrih gospodarske 

javne infrastrukture. 

Podatke o javni razsvetljavi smo pridobili od:  

o Kataster javne razsvetljave (Občina Vitanje). 

o Lokalni energetski koncept (Občina Vitanje). 

o Kataster cest v občini (Občina Vitanje). 

o Poraba električne energije za leto 2017 (Občina Vitanje). 

o Seznam osvetljenih cerkva in športnih objektov v občini (Občina Vitanje). 
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1.4.  Predstavitev Občine Vitanje 

Občina Vitanje spada med manjše slovenske občine. Površina občine znaša 59,4 km2, na dan 

31.12.2017 je imela 2.277 prebivalcev. Gostota prebivalcev je 38 prebivalcev/km², kar je 

precej manj od slovenskega povprečja - 102 prebivalca/km² (Statistični urad RS). Občina 

Vitanje na severovzhodu in vzhodu meji na občino Zreče, na jugu na občino Vojnik, na 

jugozahodu meji na občino Dobrna, na zahodu in severozahodu pa na občino Mislinja. 

Občina Vitanje pripada Savinjski statistični regiji in je del upravne enote Slovenske Konjice. 

Obravnavano občino sestavlja 8 naselij, med katerimi je največje naselje Vitanje.  

  

Naziv:  Občina Vitanje  

Lastnik in upravljavec razsvetljave  Občina Vitanje 

Naslov:  Grajski trg 1 

Matična številka  5883768000 

Davčna številka  SI28019610 

Telefon:  +386 (03) 757 43 50  

E-pošta:  info@vitanje.si 

Kontaktna oseba na občini:  Gorazd Fric, Okolje, prostor in 
infrastruktura 

Telefon:  +386 (03) 757 43 58  

E-pošta:  gorazd.fric@vitanje.si 

Število prebivalcev (stanje 30.12.2017):  2.277 

Površina (SURS):  59,4 km² 

Naselja v občini:  Brezen 
Hudinja 
Ljubnica 
Paka 
Spodnji Dolič 
Stenica 
Vitanje 
Vitanjsko Skomarje 
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2. POVZETEK NAČRTA RAZSVETLJAVE Z OSNOVNIMI PODATKI 
 

1. Ime in naslov oziroma firma in sedež upravljavca: Občina Vitanje, Grajski trg 1, 3205 

Vitanje. 

2. Opredelitev vira svetlobe: razsvetljava cest in razsvetljava javnih površin, razsvetljava 

športnih igrišč in razsvetljava cerkva. 

3. Kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe: glej spodnjo fotografijo zemljevid, 

sloj javna razsvetljava Občine Vitanje.  

 

Karta 1: Sloj javna razsvetljava Občine Vitanje 

 

vir: Interni kataster Občine Vitanje 

kartograf: M. Breznik 
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4. Število merilnih mest javne razsvetljave: 8 

5. Letna raba električne energije za leto 2017: 85.967 kWh (Spremljanje rabe energije se 

vrši preko števcev na odjemnih mestih razsvetljave). 

6. Skupna električna moč: 15.555 W (od tega 6.527 W razsvetljava občinskih cest in javnih 

površin, 9.028 W razsvetljava državnih cest, 1.600 W razsvetljava športnih igrišč in 3.000 

W razsvetljava cerkva). 

7. Število nameščenih svetilk: 197 (od tega 127 svetilk za razsvetljavo občinskih cest in 

javnih površin, 70 svetilk za razsvetljavo državnih cest, 12 reflektorjev za razsvetljavo 

športnih igrišč in 7 reflektorji za razsvetljavo cerkva). 

8. Število stalnih in začasnih prebivalcev občine (stanje 30.12.2017): 2.277 

9. Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin: 

37,75 kWh na prebivalca. 

10. Delež svetlobnega toka, ki ga sevajo svetilke navzgor: 44 svetilk seva navzgor (22 % vseh 

svetilk). 

11. Število svetilk z LED tehnologijo: 80 svetilke, kar predstavlja 40 % vseh nameščenih 

svetilk. 

12. Celotna dolžina osvetljenih cest: 4.678 m, od tega 1.528 m državnih cest in 3.150 m 

lokalnih cest. 

13. Celotna površina osvetljenih cest je: 30.313 m2, od tega površina državnih cest: 12.988 

m2 in površina lokalnih cest: 17.325 m2. 

14. Zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, če gre za 

razsvetljavo športnega igrišča: 2.100 m2. 

15. Površina osvetljenih cerkva: 2.020 m2. 

16. Površina osvetljenih ustanov: 0 m2. 

17. Ključne informacije in način ter roki prilagoditve obstoječe razsvetljave zahtevam uredbe: 

 Skupno bo potrebno nadomestiti še 44 svetilk z ustreznimi - ULOR 0. 

 Zamenjava neustreznih svetilk je predvidena v naslednjih 2 letih z varčno LED 

tehnologijo. 

 Poraba električne energije v letu 2017: 85.967 kWh/leto. 

 Poraba električne energije na prebivalca letno za javno razsvetljavo: 37,75 kWh 

na prebivalca. 
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA RAZSVETLJAVE 
 

3.1.  Pregled dosedanjih študij in elaboratov 

Za občino Vitanje so bile do sedaj izdelani naslednji dokumenti na področju javne 

razsvetljave:  

 Zbirni kataster GJI javne razsvetljave (GeoM Matjaž Breznik s.p., 2016). 

 Lokalni energetski koncept za občino Vitanje (Oikos, d.o.o., 2009) 

3.2. Izvajalec vzdrževalnih del 

V skladu s sprejetim odlokom (29.2.1996)  o načinu opravljanja gospodarske javne službe 

vzdrževanja infrastrukture javne razsvetljave semaforjev ter druge cestno prometne 

svetlobne signalizacije in opreme na območju občine Vitanje občina določi koncesionarja za 

celotno območje občine Vitanje. 

Vzdrževanje infrastrukture javne razsvetljave na območju občine Vitanje na način 

koncesije izvaja podjetje: 

 Elektro instalacije Pogorevc Milan s.p. 

3.3. Nameščene svetilke 

V občini so za potrebe javne razsvetljave nameščene 197 svetilke (vir: Kataster javne 

razsvetljave Vitanje, stanje 31.8.2018). V tabeli 1. je podano skupno število svetilk v občini 

Vitanje. Podatki so navedeni glede na tip svetilke, moči nameščene sijalke ter skupni moči po 

posameznem tipu (vključena vžigna naprava). 

Tabela 1: Skupno število in tip svetilk 

Tip svetilke Moč nameščene sijalke 
Število 
svetilk 

Skupna moč 
svetilk (W) 

AVANTGARDE 18 9 360 

AVANTGARDE 70 2 148 

AXIAL 36 8 344 

BRALLO 70 1 80 

CD 250 1 272 

CX 250 6 1608 

CX-mala 150 19 3135 

CX100 70 1 83 

DECCO 3 URBANIC 70 11 803 

DECCO 3 URBANIC 150 18 2790 

DISANO 75 2 160 

EUROSTREET ET25 70 1 82 

GOBA SG-700-1 27 4 116 
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Tip svetilke Moč nameščene sijalke 
Število 
svetilk 

Skupna moč 
svetilk (W) 

KA 125 1 141 

LSL15 15 28 532 

LSL30 30 19 665 

MODUS 36 17 1018 

NN1 250 4 1100 

NN12 3 14 42 

PARKS 20 20 6 132 

SGS101 150 1 172 

SGS103 42 2 96 

ST-S 125 2 282 

ST50 50 4 248 

TEKNA 70 1 70 

UKO KROPA 18 5 90 

UL 125 6 870 

USK01 27 4 116 

    
  SKUPAJ              197            15.555    

 

V tabeli 2. so navedene neustrezne svetilke glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, 

pri katerih delež svetlobnega toka seva navzgor. Razvrščene so glede na tip nameščene 

svetilke.  

Tabela 2: Seznam neustreznih svetilk glede na Uredbo 

Tip svetilke Število svetilk Skupna moč svetilk (W) 

AXIAL 8 344 

CD 1 272 

CX 6 1608 

CX-mala 19 3135 

KA 1 141 

SGS101 1 172 

ST-S 2 282 

UL 6 870 

   
SKUPAJ 44 6.824 

 

Opomba: Skladno z 2. členom Uredbe se določbe te Uredbe ne uporabljajo za emisijo 

svetlobe v okolje, ki nastaja zaradi signalizacije v cestnem prometu v skladu s predpisi, ki 

urejajo signalizacijo v cestnem prometu. Posledično signalizacija (po popisu evidentirana kot 

BIČ) ni vključena v ta načrt razsvetljave. 
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3.4. Opredelitev vira svetlobe 

Nameščenih je 93 svetilk za razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, 70 svetilk za 

razsvetljavo državnih cest, 12 reflektorjev za razsvetljavo športnih igrišč in 7 reflektorji za 

razsvetljavo cerkva. V tabeli 3. so podani podatki o številu svetilk po viru svetlobe in moči. 

Tabela 3: Razsvetljava po viru svetlobe in moči 

Opredelitev vira svetlobe Število svetilk Skupna moč (W) 

Razsvetljava občinskih cest in javnih površin 127 6.527 

Razsvetljava državnih cest 70 9.028 

SKUPAJ 197 15.555 

Razsvetljava športnih igrišč (reflektorji) 12 3.000 

Razsvetljava cerkva (reflektorji) 7 1.600 

SKUPAJ 19 4.600 

 

Tabela 4: Število svetilk po naseljih 

Naselja Število svetilk 

SPODNJI DOLIČ 5 

HUDINJA 0 

LJUBNICA 0 

PAKA 0 

BREZEN 2 

STENICA 0 

VITANJE 192 

VITANJSKO 
SKOMARJE 

0 

 

Tabela 5: Dolžina osvetljenih cest 

Vrsta ceste Dolžina (m) 

Državne ceste 1.528,27 

Lokalne ceste 3.150,38 

SKUPAJ 4.678,65 
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3.5.  Merilna mesta 

V Občini Vitanje je 8 prižigališč javne razsvetljave. Spremljanje rabe električne energije 

poteka preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave.  

Tabela 6: Seznam prižigališč v občini Vitanje 

Številka merilnega 
mesta 

Ime prižigališča 

4-2185 KS Vitanje - JR Štajnhof 

4-242986 Javna razsvetljava 

2-173529 
Javna razsvetljava - avtobusno 

parkirišče 

4-237366 JR avtobusno postajališče 

4-219249 JR avtobusna postaja Lopšerk 

4-2180 JR Cerkev Vitanje 

4-210122 Javna razsvetljava avtobusna postaja 

4-2475 Javna razsvetljava avtobusna postaja 

 

3.6.  Raba električne energije za potrebe javne razsvetljave 

Podatki o rabi električne energije so pridobljeni s pomočjo lastnih evidenc Občine Vitanje. 

Spremljanje porabe električne energije poteka preko lastnih evidenc na Občini Vitanje. 

V letu 2017 je Občina Vitanje porabila 85.967 kWh električne energije za potrebe javne 

razsvetljave, kar znese 9.509,22 € na letnem nivoju. 

Tabela 7: Poraba in strošek za električno energijo JR 

  Poraba JR Strošek JR 

2017 85.967 kWh 9.509,22 € 

vir: Občina Vitanje 
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4. PRILAGODITEV OBSTOJEČE JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

V tabeli 8. so navedene neustrezne svetilke glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, 

pri katerih delež svetlobnega toka seva navzgor. Razvrščene so glede na tip nameščene 

svetilke in skupno moč svetilk.  

Tabela 8: Seznam neustreznih svetilk  

Tip svetilke 
Moč 

nameščene 
sijalke 

Število svetilk Skupna moč svetilk (W) 

AXIAL 36 8 344 

CD 250 1 272 

CX 250 6 1608 

CX-mala 150 19 3135 

KA 125 1 141 

SGS101 150 1 172 

ST-S 125 2 282 

UL 125 6 870 

        

SKUPAJ 
 

44 6.824 

 

Pri zamenjavi vseh neustreznih svetilk se predvideva namestitev svetilk, ki so skladne z 

Uredbo. Vse svetilke bodo uporabljale LED tehnologijo za osvetlitev. 

Občina načrtuje izvesti zamenjavo neustreznih svetilk v naslednjih dveh letih, v obdobju od 

leta 2019 do leta 2020 in sicer v vsakem letu po 22 svetilk. 

Reflektorji za osvetlitev športnih površin se uporabljajo samo v času športne dejavnosti, tako 

obratujejo določen čas, ko se izvaja po programu določena aktivnost na športnem objektu. 

Uporaba razsvetljave športnih igrišč je v skladu z 28. členom, 4. odstavkom Uredbe, 

Razsvetljava športnih igrišč. 

Uporaba sedaj postavljenih reflektorjev (2 x 400 W in 1 x 250 W) za osvetlitev fasade cerkve 

presega predpisano osvetlitev površine 1 cd/m2 (1. odstavek 10. člena), prav tako se pojavlja 

sevanje mimo robov objekta. 

Občina Vitanje načrtuje prenovo osvetlitve cerkve z novo LED tehnologijo z usmerjeno 

svetlobo na posamezno površino v skladu z Uredbo v naslednjih 3 letih. 

 



Načrt javne razsvetljave občine Vitanje 

 

15 
 

Karta 2: Lokacija neustreznih svetilk v Občini 

 

vir: Interni kataster Občine Vitanje 

kartograf: M. Breznik 
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6. DODATNA POJASNILA 
 

A. Ali se katerikoli razsvetljava, ki je predmet načrta razsvetljave, načrtno ugaša v nočnem 

času: NE 

 
 

B. Ali so katerikoli viri svetlobe, ki so predmet načrtov razsvetljave, povezani s senzorji 

gibanja, ki omogočajo vklapljanje ali izklapljanje svetilk: NE 

 

C. Ali se LED svetilke uporabljajo v razsvetljavi, ki je predmet načrta razsvetljave: DA  

 Število LED svetilk je: 80 
 Delež LED svetilk je:  40,61 % 
 Moč LED svetilk je: 1.693 W  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravil: M. Breznik,  

GeoM Matjaž Breznik s.p., prostorske in informacijske storitve 


