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1. IZHODIŠČA ZA NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE 
 

1.1. Izhodišče 

Občina Bloke je leta 2010 vzpostavila sistem katastra javne razsvetljave. V katastru javne 

razsvetljave je bilo takrat zabeleženih 91 svetilk javne razsvetljave. V naslednjih letih so bile 

izvedene določene spremembe, zamenjave in dograditve omrežja javne razsvetljave. Zadnje 

zabeleženo stanje svetilk v zbirnem katastru javne razsvetljave je bilo 139 svetilk.  

V letu 2021 je Občina Bloke aktivno pristopila k ureditvi stanja na področju javne 

razsvetljave, tako ureditve katastra, kot tudi k izdelavi dokumenta Načrt javne razsvetljave 

Občine Bloke. V mesecu aprilu 2021 se je izvedlo terensko snemanje objektov javne 

razsvetljave, tako prižigališč kot tudi svetilk javne razsvetljave. Poleg vzpostavitve katastra za 

potrebe zbirnega katastra GJI so se hkrati popisale tudi ostale tehnične lastnosti nameščenih 

svetilk in posnela prižigališča javne razsvetljave. Tako je bilo ob popisu javne razsvetljave 

2021 v občini nameščeno 184 svetilk za potrebe javne razsvetljave nameščenih na 172 

kandelabrih, v skupni moči 22,552 kW, ki se napajajo iz 11 prižigališč. Na območju občine je 

nameščenih tudi 42 reflektorjev za osvetlitev igrišč, 11 reflektorjev za osvetlitev cerkvenih 

objektov ter 3 reflektorji za osvetlitev spomenikov. Delež svetilk z LED tehnologijo znaša 29 % 

vseh nameščenih svetilk. Letna poraba električne energije za javno razsvetljavo znaša 63,37 

kWh/prebivalca, kar je več 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, 
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• 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: 

• 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: 
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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). 

• 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 Bloke je imela izdelan kataster javne razsvetljave, vendar ni bil ažuriran redno. V 

okviru projekta se je izdelal novi kataster objektov javne razsvetljave – svetilk in prižigališč. 

Izdelan kataster bo služil tako za potrebe zbirnega katastra GJI kot za interni kataster z 

dodatnimi informacijami o svetilkah 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 za izdelavo načrta javne razsvetljave smo pridobili od:  

o Popis javne razsvetljave (Občina Bloke). 

o Kataster cest v občini (Občina Bloke). 

o Poraba električne energije za obdobje 2018 - 2020 (Občina Bloke). 

o Seznam osvetljenih kulturnih, športnih objektov in sakralnih v občini (Občina Bloke, 

lastni vir). 

o Lokalni energetski koncept (Občina Bloke). 
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1.4.  Predstavitev občine Bloke 

Občina Bloke spada v Primorsko-notranjsko statistično regijo, velika je 75 km², kar jo uvršča 

na 90. mesto med slovenskimi občinami. Občina Bloke se nahaja na Bloški planoti, ki leži na 

skrajnem robu Notranjske med Cerkniškim poljem ter Loško in Ribniško dolino. V Sloveniji je 

le malo tako ravnega in poseljenega površja tako visoko, saj občina leži na nadmorski višini 

od 720 m do 800 m. Občina Bloke je bila samostojna do leta 1955, ko je prišlo do združitve 

občine Cerknica in občine Bloke. Z izločitvijo iz občine Cerknica je leta 1994 nastala občina 

Loška dolina, kamor so spadale tudi Bloke. Na novo je bila ustanovljena leta 1998 z izločitvijo 

iz občine Loška dolina. Delovati je začela  1. januarja 1999 (spletna stran občine Bloke)  

V letu 2020 je občina imela 1.564 prebivalcev, kar jo uvršča na 193. mesto po število 

prebivalcev. Gostota prebivalcev je 21 prebivalcev/km², kar je manj od slovenskega 

povprečja - 102 prebivalca/km², (Statistični urad RS). 

Naziv:  Občina Bloke 

Lastnik in upravljavec razsvetljave  Občina Bloke 

Naslov:  Nova vas 4A 

Matična številka  1358456000 

Davčna številka  SI 47254629 

Telefon:  01 709 89 18 

E-pošta:  obcina.bloke@bloke.si 

Kontaktna oseba na občini:  Matic Jakopin 

Telefon:  01 709 89 22 

E-pošta:  matic.jakopin@bloke.si 

Število prebivalcev (stanje 1.1.2021):  1.564 

Površina (SURS):  75 km2 

Naselja v občini:  Andrejčje, Benete, Bočkovo, Fara, Glina, 

Godičevo, Gradiško, Hiteno, Hribarjevo, 

Hudi Vrh, Jeršanovo, Kramplje, Lahovo, 

Lepi Vrh, Lovranovo, Malni, Metulje, 

Mramorovo pri Lužarjih, Mramorovo pri 

Pajkovem, Nemška vas na Blokah, Nova 

vas, Ograda, Polšeče, Radlek, Ravne na 

Blokah, Ravnik, Rožanče, Runarsko, 

Sleme, Strmca, Studenec na Blokah, 

Studeno na Blokah, Sveta Trojica, Sveti 

Duh, Škrabče, Škufče, Štorovo, Topol, 

Ulaka, Velike Bloke, Veliki Vrh, Volčje, 

Zakraj, Zales, Zavrh 
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2. POVZETEK NAČRTA RAZSVETLJAVE Z OSNOVNIMI PODATKI 
 

1. Ime in naslov oziroma firma in sedež upravljavca: Občina Bloke, Nova vas 4A, 1385 Nova 

vas. 

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

igrišč, razsvetljava cerkva in razsvetljava spomenikov. 

3. Kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe: Glej spodnjo karto, sloj javna 

razsvetljava Občine Bloke.  

Karta 1: Javna razsvetljava občine Bloke 

 
vir: Interni kataster Občine Bloke                kartograf: M. Breznik 

4. Število merilnih mest javne razsvetljave: 11 

5. Povprečna letna poraba (3-letno povprečje) električne energije: 99.116 kWh 

(spremljanje rabe energije se vrši preko števcev na odjemnih mestih razsvetljave). 

6. Skupna električna moč: 20.824 W svetilke javne razsvetljave (od tega 17.418 W 

razsvetljava občinskih cest, javnih poti in površin, 3.406 W razsvetljava državnih cest) in 

16.650 W razsvetljava igrišč, 2390 W razsvetljava cerkve in 60 W osvetlitev spomenikov.  

7. Število nameščenih svetilk: 184 svetilk javne razsvetljave (od tega 132 svetilk za 

razsvetljavo občinskih cest, javnih poti in površin, 52 svetilk za razsvetljavo državnih cest) 

ter 42 reflektorjev za osvetlitev površine igrišč, 11 reflektorjev za osvetlitev cerkva,  in 3 

reflektorji za osvetlitev spomenikov. 
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8. Število stalnih in začasnih prebivalcev občine (stanje 1.1.2021): 1.564 (SURS 

http://stat.si/, maj 2021) 

9. Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo: 68,05 kWh na prebivalca. 

10. Delež svetlobnega toka, ki ga sevajo svetilke navzgor: 20 svetilk seva navzgor (11 % vseh 

svetilk). 

11. Število svetilk z LED tehnologijo: 54 svetilk, kar predstavlja 29 % vseh nameščenih 

svetilk. 

12. Celotna dolžina osvetljenih cest: 8.216 m, od tega 1.691 m državnih cest in 6.525 m 

lokalnih cest. 

13. Celotna površina osvetljenih cest je: 50.261 m2, od tega površina državnih cest: 

14.373,50 m2 in površina lokalnih cest: 35.887,50 m2. 

14. Površina osvetljenih igrišč: 5.160 m2. 

15. Površina osvetljenih cerkva in kapelic: 3.535 m2. 

16. Površina osvetljenih spomenikov: 3,50 m2. 

17. Povzetek, način in roki prilagoditve obstoječe razsvetljave zahtevam uredbe: 

• Skupno bo potrebno nadomestiti še 20 neustreznih svetilk (v novem naselju Nova 

vas) z ustreznimi svetilkami - ULOR = 0. 

• Zamenjava neustreznih svetilk je predvidena v naslednjih 3 letih z ustreznimi 

svetilkami z moderno tehnologijo osvetlitve. 

• Povprečna letna poraba električne energije: 99.116 kWh/leto. 

• Poraba električne energije na prebivalca letno za javno razsvetljavo: 63,37 kWh 

na prebivalca. 

  

http://stat.si/
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3. ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA RAZSVETLJAVE 
 

3.1.  Pregled dosedanjih študij in elaboratov 

Za občino Bloke so bili do sedaj izdelani naslednji dokumenti na področju javne razsvetljave:  

• Zbirni kataster GJI javne razsvetljave (2010). 

• Lokalni energetski koncept Občine Bloke (Ekotim inženiring, 2019). 

• Posodobitev in izdelava katastra GJI, popis tehničnih lastnosti objektov javne 

razsvetljave (GeoM Matjaž Breznik s.p., 2021). 

3.2.  Upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave 

Upravljanje javne razsvetljave na območju občine izvaja režijski obrat Občine Bloke. 

Vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Bloke s pogodbo izvaja podjetje: 

• ELCA, d.o.o., Cerknica, Gerbičeva ulica 33, 1380 Cerknica 

3.3.  Nameščene svetilke 

V občini je za potrebe javne razsvetljave nameščenih 184 svetilk (vir: Interni kataster javne 

razsvetljave Bloke, stanje 26.4.2021). V tabeli 1 je podano skupno število svetilk v občini 

Bloke. Podatki so navedeni glede na tip svetilke, moči nameščene sijalke, skupnem število 

svetilk po tipih ter skupni moči po posameznem tipu svetilke. Slika vsakega modela svetilke 

se nahaja v poglavju številka 6.  

Tabela 1: Skupno število in vrsta svetilk 

Tip svetilke 
Moč svetilke 

(W) 

Moč 
nameščene 
sijalke (W) 

Število 
svetilk 

Skupna 
moč 

svetilk 
(kW) 

Ustreznost 

BGP307 LED 88 88 4 0,352 DA 

CX100 169 150 62 10,478 DA 

DEKOR Novo Naselje 15 15 20 0,3 NE 

DL20 LED 27 27 2 0,054 DA 

GALAXIE 77 70 8 0,616 DA 

KAOS 176 150 2 0,352 DA 

KAOS 268 250 8 2,144 DA 

LATERNA 139 125 7 0,973 DA 

LUXTELLA OP  88 88 48 2,496 DA 

MINI TONALE 250 250 10 2,5 DA 

MODUS 43 36 13 0,559 DA 

      

SKUPAJ    184 20,824  
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V tabeli 2 so navedene neustrezne svetilke glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, 

pri katerih delež svetlobnega toka seva navzgor. Na celotnem območju občine je nameščenih 

zgolj 20 svetilk, ki so neustrezne po Uredbi in so nameščene na 10 drogovih. Vse svetilke so 

dekorativne svetilke. 

Tabela 2: Seznam neustreznih svetilk glede na Uredbo 

Vrsta 
svetilke 

Moč 
nameščenih 

sijalk (W) 

Število 
svetilk 

DEKOR 
(Novo 

naselje) 
15 20 

   

SKUPAJ  20 

 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 ni vključena v ta načrt 

razsvetljave. 

3.4. Opredelitev vira svetlobe 

Nameščenih je 132 svetilk za razsvetljavo občinskih cest, javnih poti in površin, 52 svetilk za 

razsvetljavo državnih cest, 42 reflektorjev za razsvetljavo igrišč in balinišč, 11 reflektorjev za 

osvetlitev cerkva ter 3 reflektorji za osvetlitev spomenikov.  V tabeli 3 so podani podatki o 

številu svetilk po viru svetlobe in moči. V tabeli 4 je navedena skupna dolžina državnih in 

občinskih cest, ki jih osvetljuje javna razsvetljava. V tabeli 5 je opredeljeno število svetilk po 

naseljih v občini. 

Tabela 3: Razsvetljava po viru svetlobe in moči 

Opredelitev vira svetlobe Število svetilk Skupna moč (kW) 

Razsvetljava občinskih cest in javnih površin 132 17,418 

Razsvetljava državnih cest 52 3,406 

SKUPAJ 184 20,824 
 Število reflektorjev  

Razsvetljava igrišč in balinišč 42 16,65 

Razsvetljava cerkva in kapelic 11 2,39 

Razsvetljava spomenikov in skulptur 3 0,06 

SKUPAJ 56 19,10 

 Tabela 4: Dolžina osvetljenih cest 

Vrsta ceste Dolžina (m) 

Državne ceste 1.691,00 

Občinske ceste 6.525,00 

SKUPAJ 8.216,00 
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Tabela 5: Število svetilk po naseljih 

Naselja 
Število 
svetilk 

FARA 8 

NEMŠKA VAS NA 
BLOKAH 

4 

NOVA VAS 108 

RADLEK 5 

RAVNE NA BLOKAH 9 

RAVNIK 9 

STUDENEC NA BLOKAH 7 

STUDENO NA BLOKAH 6 

VELIKE BLOKE 20 

VELIKI VRH 3 

VOLČJE 5 

V tabeli 6 je opredeljeno število, lokacija in moč reflektorjev, ki osvetljujejo igrišča, cerkve in 

spomenike na območju občine Bloke. 

Tabela 6: Število, moč in lokacija reflektorjev 

Št. Lokacija 
Vrsta 

objekta 
Število 

reflektorjev 
Moč 
(W) 

Tip 
reflektorja 

Višina 
droga 

Material 
droga 

Osvetljena 
površina 

(m2) 
Lastnik 

Skupna 
moč (kW) 

1 Nova vas Igrišče 12 400 Siteco 9 Pocinkan 1.390,0 Šola 4,80 

2 Nova vas Balinišče 4 400, 250 Siteco 6 Kovina 300,0 N.P. 1,45 

3 Nova vas Spomenik 3 20 Intralighting 0 / 3,5 Občina 0,06 

4 Fara Cerkev 4 250, 70 Intralighting 2, 3, 5 
Kovina, 
stavba 

1.260,0 N.P. 0,64 

5 
Ravne na 

Blokah 
Igrišče 8 400 Siteco 9 Kovina 1.300,0 Občina 3,20 

6 
Ravne na 

Blokah 
Cerkev 2 250 Intralighting 3, 7 

Kovina, 
stavba 

740,0 N.P. 0,50 

7 Studenec Igrišče 12 400 Siteco 9 Pocinkan 1.330,0 Občina 4,80 

8 Studenec Cerkev 3 250 Intralighting 5 Pocinkan 995,0 N.P. 0,75 

9 Velike Bloke 
Igrišče, 

balinišče 
6 400 Siteco 9 Pocinkan 840,0 Občina 2,40 

10 Velike Bloke Cerkev 2 250 Intralighting 5 Kovina 540,0 N.P. 0,50 
 

 Skupaj 56   
 

 8698,5   19,10 

Osvetlitev sakralnih objektov - cerkva je izvedena z reflektorji moči 250 W, kar povzroči 
sipanje svetlobe mimo objektov v nebo. Vrednost celotne površine osvetljenega dela cerkve  
presega 1 cd/m2 (1. odstavek 10. člena Uredbe).  

Z LED reflektorji malih moči je osvetljen spomenik in ta osvetlitev je skladna z Uredbo. 

Osvetlitev sakralnih objektov - cerkva je v pristojnosti Občine zato predlagamo, da se zaradi 
zahteve Uredbe spremembi osvetlitve cerkva v na Fari, v Ravnah na Blokah, na Studencu in v 
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Velikih Blokah z reflektorji na podlagi LED tehnologije, katerih svetlobni snop bo osvetljeval 
površine objekta brez sipanja svetlobe v nebo. 
Predlagamo, da se uporabi LED reflektorje (moči med 30 W in 50 W) z usmerjenim snopom 
svetlobe in konturno masko za osvetljeno površino. 

Osvetljenih je  5 športnih objektov - igrišč (mali nogomet, rokomet, košarka in balinišče). 

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

izvaja po programu na športnem objektu. Uporaba razsvetljave športnih igrišč je v skladu z 

28. členom, 4. odstavkom Uredbe, »Razsvetljava športnih igrišč«. 

3.5. Merilna mesta 

V občini Bloke je 11 prižigališč javne razsvetljave. Spremljanje rabe električne energije za 

potrebe javne razsvetljave poteka preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave. Na 

vseh merilnih mestih se izvaja daljinsko odčitavanje porabe električne energije. V tabeli 7 je 

naveden seznam prižigališč in skupna poraba električne energije po prižigališču po letih.  

Tabela 7: Seznam prižigališč za potrebe JR v občini Bloke 

Številka 
ID merilnega 

mesta 
Naziv 

prižigališča 
Poraba 2018  Poraba 2019 Poraba 2020 

1 414809 JR RAVNIK 6.674 kWh 6.112 kWh 7.230 kWh 

2 8006470 JR RADLEK 3.943 kWh 3.730 kWh 6.454 kWh 

3 346066 JR VOLČJE 1.495 kWh 1.705 kWh 2.295 kWh 

4* 358779 JR STUDENEC 11.254 kWh** 10.490 kWh 10.394 kWh** 

5* 12285 JR VELIKE BLOKE 10.906 kWh** 4.472 kWh** 4.547 kWh** 

6 12286 JR VELIKE BLOKE 5.284 kWh 25.567 kWh 13.997 kWh 

7 299514 JR FARA 13.895 kWh 13.867 kWh 14.042 kWh 

8* 342766 JR STUDENO 4.052 kWh** 4.135 kWh** 3.785 kWh** 

9* 311815 JR RAVNE 8.629 kWh** 7.502 kWh** 7.576 kWh** 

10 303272 JR NOVA VAS 7.784 kWh 6.156 kWh 4.686 kWh 

11 299515 JR NOVAVAS 23.885 kWh 19.675 kWh 21.129 kWh 

      

  SKUPAJ 97.801 kWh 103.411 kWh 96.135 kWh 

*Prižigališča so mešanega tipa. Poleg javne razsvetljave napajajo še različno drugo 

infrastrukturo. Po oceni podani s strani občine Bloke je 20 % porabe električne energije v teh 

prižigališčih namenjenih za drugo infrastrukturo.  

**Korigirana vrednost, pojasnilo v prejšnjem odstavku. 

Triletno povprečje porabe električne energije za potrebe javne razsvetljave znaša 

99.116 kWh na leto. 
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3.6. Raba električne energije za potrebe javne razsvetljave 

Podatki o rabi električne energije so pridobljeni s pomočjo lastnih evidenc občine Bloke. V 

tabeli 8 je navedena poraba in strošek električne energije  za potrebe javne razsvetljave v 

zadnjih treh letih. Izračun triletnega povprečja pokaže, da občina Bloke porabi povprečno  

99.116 kWh električne energije na leto za potrebe javne razsvetljave. Izračun letne porabe 

električne energije za javno razsvetljavo znaša 63,37 kWh/prebivalca, kar je več od zakonsko 

dovoljenih 44,5 kWh/prebivalca. Ukrepi za znižanje porabe električne energije in posledično 

doseganje predpisane vrednosti porabe električne energije na prebivalca so navedeni v 

poglavju 4.  

Tabela 8: Poraba in strošek za električno energijo JR 

  Poraba JR Strošek JR 

2018 97.801 kWh 15.710,52 € 

2019 103.411 kWh 16.352,22 € 

2020 96.135 kWh 15.004,24 € 

 vir: Občina Bloke 

4. PRILAGODITEV OBSTOJEČE JAVNE RAZSVETLJAVE 

V tabeli 9 so navedene neustrezne svetilke glede na Uredbo o svetlobnem onesnaževanju, 

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

sijalke in skupno moč svetilke. Občina Bloke mora prilagoditi še 11 % svoje javne 

razsvetljave.  

Tabela 9: Seznam neustreznih svetilk  

Vrsta svetilke 
Moč  

svetilke (W) 
Moč nameščenih  

sijalk (W) 
Število  
svetilk 

Skupna 
moč 

svetilk 
(kW) 

DEKOR 
Novo naselje 

15 15 20 0,3 

     

SKUPAJ  
 20 0,3 

 

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

Uredbo.  

Predlog možnih ukrepov za zamenjavo svetilk, katere niso skladne u Uredbo: 

• Vseh 20 dekorativnih svetilk neskladnih z Uredbo nameščenih na desetih 

dekorativnih drogovih se zamenja z LED svetilkami moči od 15 do 20 W. Obenem se 

izvede tudi zamenjava dekorativnih drogov s klasičnimi kandelabri primerne višine 

(5m).  
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• Občina Bloke ima po analizi obstoječega stanja svetilk in njihovih moči za osvetlitev 

cestnih površin izvedeno močno osvetljenost, ki presega tehnične standarde za 

osvetlitev regionalnih in lokalnih cest ter dovoznih ulic v posamezne dele naselij, 

kjer se odvija umirjen promet. 

• V občini Bloke je nameščenih 110 svetilk skladnih z Uredbo s klasičnimi sijalkami, 
katerih moči so od 36 W do 250 W, kar predstavlja povečano rabo električne 
energije. 

• Z analizo stanja porabe in stroškov za električno energijo ter tehničnih lastnostmi 
svetilk, predlagamo postopno zamenjavo svetilk večjih moči z LED svetilkami moči 
od 15 W do 65 W. 

• Občina namerava zamenjati svetilke s podobnimi tipi svetilk kot jih je namestila 
DRSI ob regionalni cesti, torej z naslednjimi tehničnimi lastnostmi: 36-65 W,230V 
4645 Im, 230V ≥ 0,95, 4000K, 900 Ma, od 202 V do 254 V (47 - 63 Hz). 

• Ocenjena investicija za zamenjavo neskladnih svetilk z Uredbo (10 kos) znaša cca.: 
7.000,00 €. 

• Ocenjena investicija v zamenjavo svetilk s klasičnimi sijalkami z LED tehnologijo 
znaša cca.: 34.000,00 €. 

• Predlagamo zamenjavo vseh reflektorjev, kateri osvetljujejo sakralne objekte in 
spomenike, katerih moč je 250 W. 

 
Karta 2: Lokacija neustreznih svetilk v občini Bloke 

 
vir: Interni kataster Občine Bloke                                                           kartograf: M. Breznik 

 

Občina načrtuje izvesti zamenjavo 20 neustreznih svetilk in 110 ustreznih svetilk v naslednjih 

2 letih, v obdobju od leta 2021 do leta 2022. Ocenjena vrednost investicije menjave vseh  
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svetilk znaša cca.: 41.000,00 €. V letu 2021 načrtujejo menjavo neustreznih svetilk in določen 

delež ustreznih svetilk z ocenjenim stroškom do 20.500,00 €. 

Z zamenjavo ustreznih svetilk z LED svetilkami se pričakuje tudi manjša poraba električne 

energije na letnem nivoju. Z izvedbo tega ukrepa se pričakuje, da bo občina uspešno dosegla 

normativ 44,5 kWh porabe električne energije na prebivalca. 

4.1.  Predlog ureditve prekomerne porabe električne energije in 

osvetljenosti 

Predlagamo, da se za ceste, kjer so te svetilke nameščene preverijo minimalni standardi 

osvetlitve in izdela elaborat optimalne osvetljenosti posameznih cestnih odsekov. Z 

določitvijo področja števila svetilk, ki vezane na posamezno prižigališče, lahko točno 

določimo rabo električne energije za javno razsvetljavo in za ostale namene. Na podlagi 

elaborata bo občina imela strokovno podlago za izvedbo ukrepov znižanja moči navedenih 

svetilk ter odjemnih mest in izvedbo optimalne osvetljenosti. 

Moderne LED svetilke danes omogočajo samodejno prilagoditev osvetljenosti za določeno  

področje z izbrano močjo v določenem časovnem obdobju (časovno obdobje med 23 in 5 

uro). Posledično je s tem znižana moč svetilke, manjša poraba električne energije ter nižja 

osvetlitev površin.   
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5. SLIKOVNO GRADIVO 

V tem poglavju je prikazan izgled svetilk po tipih.  

Tip 
svetilke 

Slika 
 Tip 

svetilke 
Slika 

BGP307 
LED 

 

 

LATERNA 

 

CX100 

 

 

LUXTELLA 
OP  

 

DEKOR 
BLOKE 

 

 

MINI 
TONALE 

 

DL20 
LED 

 

 

MODUS 

 

GALAXIE 
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7. DODATNA POJASNILA 
 

A. Ali se katerakoli 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: 54 
• Delež LED svetilk je:  29 % 
• Moč LED svetilk je:  2.902 W  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šmartno pri Slovenj Gradcu, maj 2021 
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