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1. UVOD 

 

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) – Direktorat za okolje (DO) je na ravni države pripravilo strokovne 

podlage za pripravo načrta razsvetljave. Vsebina načrta je osnovno opredeljena v Uredbi o mejnih 

vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,109/07,62/10 in 46/13 v 

nadaljevanju Uredba), v 21. in 29. členu.  

Uredba določa za varstvo narave pred škodljivim delovanjem svetlobnega onesnaževanja, varstvo bivalnih 

prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi razsvetljave nepokritih površin, varstvo ljudi pred 

bleščanjem, varstvo astronomskih opazovanj pred sijem neba in za zmanjšanje porabe 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. 
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2. PRAVNE OSNOVE ZA IZDELAVO NAČRTA 

 

Osnovna za izdelavo načrta razsvetljave sta 21. in 29. člen Uredbe. 

 

IV. Načrt razsvetljave in izvajanje meritev 

21. člen 

(načrt razsvetljave) 

(1) Upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota električne moči svetilk presega 10 kW, ali 1 kW, če gre 

za razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, mora imeti izdelan načrt 

razsvetljave, iz katerega so razvidni osnovni podatki o viru svetlobe. 

(2) Če upravljavec upravlja z več viri svetlobe iz prejšnjega odstavka, ima lahko zanje izdelan skupni načrt 

razsvetljave. 

(3) Upravljavec mora načrt razsvetljave iz prejšnjih odstavkov preveriti vsako peto leto po začetku 

obratovanja razsvetljave in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora upravljavec izdelati nov načrt razsvetljave, če 

razsvetljavo obnovi tako, da se poveča električna moč svetilk za več kot 15% ali gre za zamenjavo več 

kot 30% njenih svetilk. 

(5) Načrt razsvetljave vsebuje podatke o upravljavcu razsvetljave in viru svetlobe, ki je predmet načrta, 

in sicer zlasti: 

- ime in naslov oziroma firmo in sedež upravljavca, 

- opredelitev vira svetlobe v skladu s 4. točko prvega odstavka 3. člena te uredbe, 

- kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe, 

- letna poraba električne energije, skupna električna moč in število nameščenih svetilk ter delež 

svetlobnega toka, ki ga sevajo navzgor, 

- celotna dolžina in površina osvetljenih cest in drugih javnih površin, če gre za razsvetljavo cest ali 

javnih površin, 

- zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, če gre za razsvetljavo 

letališča, pristanišča, železnice, proizvodnega objekta, poslovne stavbe, ustanove ali športnega 

igrišča, 

- površina fasade ali kulturnega spomenika, če gre za razsvetljavo fasade oziroma kulturnega 

spomenika, ali 

- oglasna površina in električna moč vseh notranjih svetilk, če gre za razsvetljavo oglasnega objekta. 

(6) Kadar gre za razsvetljavo, katere vsota električne moči svetilk presega 50 kW, ali 20 kW, če gre za 

razsvetljavo kulturnega spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje, mora načrt razsvetljave iz 

prejšnjega odstavka vsebovati tudi podatke o svetlobnem onesnaževanju, in sicer o: 

- osvetljenosti na oknih varovanih prostorov, ki jo povzroča vir svetlobe, in 

- svetlost površin, ki jo povzroča razsvetljava kulturnega spomenika ali fasade. 

(7) Določba prejšnjega odstavka ne velja za razsvetljavo cest in javnih površin. 
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(8) Upravljavec razsvetljave iz šestega odstavka tega člena mora svoj načrt razsvetljave najpozneje tri 

mesece po začetku obratovanja razsvetljave ali po njeni obnovi objaviti na svoji spletni strani ali na drug 

primeren način, tako da je dostopen javnosti. 

(9) Načrt razsvetljave občinskih cest in javnih površin mora na način iz prejšnjega odstavka objaviti tudi 

občina. 

(10) Upravljavec razsvetljave je dolžan načrt razsvetljave na zahtevo posredovati ministrstvu, pristojnemu 

za varstvo okolja, ali inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja. 

 

29. člen 

(začetek poročanja) 

(1) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati ministrstvu načrt razsvetljave najpozneje do 

31. marca 2009. 

(2) V načrtu razsvetljave iz prejšnjega odstavka mora upravljavec obstoječe razsvetljave navesti poleg 

podatkov iz 21. člena te uredbe tudi podatke o letu, v katerem namerava prilagoditi posamezne svetilke 

določbam 4. člena te uredbe, in o letu, v katerem namerava prilagoditi porabo elektrike določbam 5. 

člena te uredbe oziroma električno moč svetilk razsvetljave določbam od 6. do 10. člena te uredbe, pri 

čemer mora načrtovati prilagoditev obstoječih svetilk razsvetljave enakomerno v celotnem obdobju 

prehodnega obdobja iz 28. člena te uredbe. 

(3) Upravljavci obstoječe razsvetljave morajo prvič poslati ministrstvu poročilo o obratovalnem 

monitoringu za leto 2009 najpozneje do 31. marca 2010. 

 

 

3. člen 

Izrazi; 

4. točka prvega odstavka 3. člena uredbe 

 

Umetni vir svetlobe, ki povzroča svetlobno onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: vir svetlobe), je: 

a)       razsvetljava nepokritih površin objektov javne cestne infrastrukture, vključno z razsvetljavo 

nepokritih površin počivališč ob avtocesti, hitri cesti ali regionalni cesti (v nadaljnjem besedilu: 

razsvetljava ceste); 

b)       razsvetljava nepokritih površin objektov javne železniške infrastrukture in železniških postaj za 

potniški promet (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava železnice); 

c)       razsvetljava nepokritih površin objektov javne infrastrukture v naseljih, namenjene pešcem in 

prometu počasnih vozil (kolesa, dostavna vozila in vozila za javni potniški promet), nepokritih površin 

parkov in parkirišč ter drugih podobnih nepokritih površin v javni rabi, vključno z razsvetljavo prehodov 

za pešce na državnih cestah (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava javne površine); 
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d)       razsvetljava nepokritih površin gradbenih inženirskih objektov in stavb na letališču ter drugih 

letaliških naprav za potniški promet (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava letališča); 

e)       razsvetljava nepokritih površin pristanišča za potniški promet (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava 

pristanišča); 

f)        razsvetljava nepokritih površin proizvodnih gradbenih inženirskih objektov in stavb, upravnega 

dela proizvodne dejavnosti, skladišč in drugih nepokritih površin za izvajanje proizvodne dejavnosti ter 

nepokritih površin parkirišč znotraj objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu (v nadaljnjem 

besedilu: razsvetljava proizvodnega objekta); 

g)       razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob poslovnih stavbah, vključno 

z razsvetljavo zunanjih sten poslovnih stavb, pri čemer se za poslovne stavbe štejejo gostinske, trgovske 

in druge stavbe za izvajanje storitvenih dejavnosti, kakršne so stavbe za promet blaga, skladišča, 

nestanovanjske kmetijske stavbe in bencinski servisi (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava poslovne 

stavbe); 

h)       razsvetljava nepokritih površin parkirišč in drugih nepokritih površin ob upravnih stavbah, stavbah 

splošnega družbenega pomena in drugih nestanovanjskih stavbah, kakršne so stavbe za opravljanje 

verskih obredov in pokopališke stavbe, vključno z razsvetljavo zunanjih sten teh stavb ter nepokritih 

površin parkirišč na območju proizvodnega objekta, ki niso namenjena proizvodnemu procesu (v 

nadaljnjem besedilu: razsvetljava ustanove); 

i)         razsvetljava nepokritih površin objektov za športne, kulturne in zabavne prireditve, šport, rekreacijo 

in prosti čas, vključno z razsvetljavo smučišč in drsališč (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava športnega 

igrišča); 

j)         razsvetljava zunanje stene stavbe, ki je namenjena poudarjanju likovnih ali arhitekturnih elementov 

stavbe ali njeni dekoraciji in nima lastnosti objekta za oglaševanje po tej uredbi (v nadaljnjem besedilu: 

razsvetljava fasade); 

k)       razsvetljava objekta ali območja, ki je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine, 

razglašen za kulturni spomenik, je v postopku razglasitve ali je vpisan v register dediščine (v nadaljnjem 

besedilu: kulturni spomenik); 

l)         razsvetljava nepokritih površin gradbišča (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava gradbišča); 

m)      razsvetljava tabel, slik, slikovnih zaslonov, napisov, grafičnih znakov in reklamnih panojev, katerih 

površina je namenjena oglaševanju ali obveščanju ali je del celostne grafične podobe (v nadaljnjem 

besedilu: razsvetljava objekta za oglaševanje) in 

n)       razsvetljava ali del razsvetljave za varovanje, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje ljudi in 

premoženja, osvetljuje nepokrite površine za promet blaga in potnikov ali za proizvodnjo, skladiščenje, 

varovanje gradbenih inženirskih objektov ali drugo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: razsvetljava za 

varovanje); 
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5. člen 

(ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin) 

(1) Letna poraba 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. 

(2) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko največja letna poraba 

elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo 

občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 MWh. 

(3) Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju Republike Slovenije vgrajene v razsvetljavo 

državnih cest, izračunana na prebivalca Republike Slovenije, ne sme presegati ciljne vrednosti 5,5 kWh. 

(4) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v 

razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z 

doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se 

ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje programov in prostorskih načrtov, ki posredno ali 

neposredno vplivajo na letno porabo elektrike pri obratovanju razsvetljave cest ali razsvetljave javnih 

površin. 
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3. SPLOŠNI PODATKI 

 
3.1 Ime in naslov upravljavca 

NAZIV OBČINA RAZKRIŽJE 

NASLOV ŠAFARSKO 42 

KRAJ 9246 RAZKRIŽJE 

DRŽAVA SLOVENIJA 

TELEFON 02 584 99 00 

FAX 02 584 99 01 

E-POŠTA obcinarazkrizje@siol.net 

SPLETNA STRAN www.razkrizje.si 

ODGOVORNA OSEBA STANKO IVANUŠIČ, ŽUPAN 

KONTAKTNI PODATKI Nataša Slavič, 02 584 99 12, 041 878 448 

 

3.2 Opredelitev vira svetlobe v skladu s 4. točko prvega odstavka  3. člena te 

uredbe 
 

V spodnji tabeli so označene vrste razsvetljave, ki so prisotne v občini in so v upravljanju 

oz. lasti občine. 

Tabela 1:Vrsta razsvetljave v Občini Razkrižje 

Vrsta razsvetljave DA/NE 
Razsvetljava ceste DA 
Razsvetljava železnice NE 
Razsvetljava javne površine DA 
Razsvetljava letališča NE 
Razsvetljava pristanišča NE 
Razsvetljava proizvodnega objekta NE 
Razsvetljava poslovne stavbe DA 
Razsvetljava ustanov DA 
Razsvetljava športnih igrišč DA 
Razsvetljava fasade NE 
Razsvetljava kulturnega spomenika DA 
Razsvetljava gradbišča NE 
Razsvetljava objekta za oglaševanje NE 
Razsvetljava za varovanje NE 

 

3.3 Kraj razsvetljave in podrobnejša lokacija vira svetlobe 

Lokacija posameznih vrst razsvetljave, ki se nahajajo v občini je zapisana v tabelah. 

Natančnejša lokacija posameznih svetilk je v zbirnem katastru gospodarske javne 

infrastrukture –javna razsvetljava. 
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3.3.1 Razsvetljava ceste 
Tabela 2; Razsvetljava cest 

Zap. Št.  NAZIV LOKACIJA 

1. Regionalna cesta Razkrižje-Veščica R1-231-
1323 

 Razkrižje, Veščica 

2. Regionalna cesta Razkrižje-MP Gibina R1-
231/1325 

Razkrižje, Šafarsko, Gibina 

3. Regionalna cesta MP Razkrižje R3 -727 Razkrižje 

4. Občinska javna poti Gmajna 724761 Veščica 

5. Občinska javna pot Veščica (Srša) 724891 Veščica 

6. Občinska javna pot  (Stojko) 724871 Veščica 

7. Občinska javna pot  (Puklavec) 724811 Razkrižje 

8. Občinska javna pot (Ulica muzejev) 724791 Šafarsko 

9. Občinska javna pot Gibinska graba 724771 Gibina 

 

3.3.2 Razsvetljava železnice 
Razsvetljava železnice ne spada v sklop javne razsvetljave občine. 

 

3.3.3 Razsvetljava javne površine 

V občini so nekatere javne površine (pešpoti,...), ki potekajo ob cestah osvetljene v sklopu 

osvetljevanja cest oz. prometnih površin. Površina parkirišča za občinsko stavbo oz. pred 

Domom kulture Razkrižje ter parkirišče pred »brunarico na Šafarskem« spada v sklop 

javne razsvetljave občine. Vse ostale površine in parkirišča so osvetljeno ločeno. 

 

3.3.4 Razsvetljava proizvodnega objekta 
Razsvetljava proizvodnih objektov je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne 

spada v infrastrukturo javne razsvetljave. 

 

3.3.5 Razsvetljava poslovne stavbe 
Razsvetljava poslovnih stavb je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne spada 

v infrastrukturo javne razsvetljave. 

 

3.3.6 Razsvetljava ustanov  
Razsvetljava ustanov je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne spada v 

infrastrukturo javne razsvetljave. 

3.3.7 Razsvetljava športnih igrišč 
Tabela 3:Razsvetljava športnih igrišč 

Zaporedna št.  Naziv Lokacija 

1. Športno igrišče Center Zavirje 
Razkrižje 

Šafarsko/Razkrižje 

2. Igrišče pri Osnovni šoli Janeza 
Kuharja Razkrižje 

Šafarsko 

(razsvetljava nepokritih površin objektov za turizem, šport, rekreacijo in prosti čas, vključno z razsvetljavo smučišč in 

drsališč) 
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3.3.8 Razsvetljava fasade 
Fasade objektov niso posebej osvetljene. 

 

3.3.9 Razsvetljava kulturnega spomenika  
Tabela 4: Nekateri spomeniki so posebej osvetljeni. 

Zaporedna št.  Naziv Lokacija 

1. Cerkev Sv. Janeza Nepomuka  Razkrižje Razkrižje 

2. Kapelica Šprinc Šprinc 

3. Kapelica Gibina Gibina 

 

3.3.10 Razsvetljava gradbišča 
V občini so gradbišča osvetljena ločeno od javne razsvetljave. 

 

3.3.11 Razsvetljava objektov za oglaševanje 
V občini oglaševalni objekti niso posebej osvetljeni. 

 

3.3.12 Razsvetljava za varovanje.  

V občini razsvetljava za varovanje zaenkrat ni potrebna. 
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4. PODATKI O OSVETLJENIH POVRŠINAH 

Letna poraba električne energije, skupna električna moč in število nameščenih 

svetilk ter delež svetlobnega toka, ki ga sevajo navzgor, 

 

4.1  Podatki o svetilkah 
V spodnji tabeli je prikazana letna poraba električne energije, skupna električna moč in 

število nameščenih svetilk ter delež svetlobnega toka, ki ga sevajo navzgor 

Tabela 5: Tehnični podatki o svetilkah 

Zaporedna 
št.  

Svetilke Poraba 
električne 
energije 
(kWh/leto) 

Moč (KW) Število svetilk 

1. JR -po popisu - priloga 41.274 11,465 164 

2. Športno igrišče Center 
Zavirje 

Prižgana po 
potrebi/tekme 

6,4 16 

3.  
Športno igrišče pri OŠ 
Razkrižje 

Prižgana po 
potrebi, ena 
svetilka vsak 

dan (spada pod 
osvetlitev 
objekta) 

2 5+5 

4. Cerkev  Svetega Janeza 
Nepomuka 

201,6  
(strošek v JR) 

0,056 1 

5. Kapelica Šprinc 540 0,15 2 

6. Kapelica Gibina 252 0,07 1 

SKUPAJ 42.066 11,865 194 

 

Tabela 6: Število in delež svetilke, ki seva navzgor 

Svetilke Število svetilk Delež svetilk % 

Svetilke, ki so v skladu z Uredbo 171 95,6 

Svetilke, ki niso v skladu z Uredbo 13 5,4 

SKUPAJ 184 100 % 
 

 

4.2  Podatki o načinu merjenja porabe električne energije 
V občini ni posebnih centralnih nadzornih sistemov preko katerih bi lahko spremljali rabo 

energije. Spremljanje rabe energije se vrši preko odjemnih mest v katerih so nameščeni 

števci električne energije, do katerih lahko dostopa vzdrževalec distribucijskega območja. 

Podatki o rabi električne energije se beležijo pri vzdrževalcu distribucijskega omrežja oz. 

sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja(SODO).  

Določene svetilke, ki osvetljujejo posamezne stavbe, igrišča, ipd. so povezane na 

napeljavo dotične stavbe oz. objekta in je nemogoče direktno spremljati rabo energijo, 

temveč jo lahko le ocenimo. Podatke o rabi energije so razvidni tudi iz računov za 

električno energijo, ki prihajajo na posamezno ustanovo oz. občino. 
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• Letna poraba električne energije:   42.066  kWh  (spremljanje rabe energije se vrši 

preko števcev na odjemnih mestih javne razsvetljave) 

 

• Skupna električna moč:  11,685  kW 

 

• Število prebivalcev občine: - 1.277  (Vir; SiStat, 2020H1) 

 

 

• Letna porabljena energija na prebivalca za razsvetljavo cest in javnih površin: 32,94  

kWh/prebivalca letno in je pod mejno vrednostjo ki znaša 44,5 kWh/prebivalca.  
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5. PODATKI O OSVETLJENIH POVRŠINAH 

Celotna dolžina in površina osvetljenih cest in drugih javnih površin, če gre za 

razsvetljavo cest ali javnih površin 

 

5.1 Dolžina osvetljenih cest  
Podatki o dolžini osvetljenih občinskih ali državnih cest za razsvetljavo cest.  

Tabela 7: Dolžina osvetljenih cest 

Zap. Št.  NAZIV Dolžina (km) 

1. Regionalna cesta Razkrižje-Veščica R1-231-
1323 

1,2 

2. Regionalna cesta Razkrižje-MP Gibina R1-
231/1325 

2,2 

3. Regionalna cesta MP Razkrižje R3 -727 0,2 

4. Občinska javna pot Gmajna 724761 0,5 

5. Občinska javna pot Veščica (Srša) 724891 0,25 

6. Občinska javna pot  (Stojko) 724871 0,25 

7. Občinska javna pot  (Puklavec) 724811 0,05 

8. Občinska javna pot (Ulica muzejev) 724791 0,3 

9. Občinska javna pot Gibinska graba 724771 0,4 

SKUPAJ 5,35 

 

 

5.2 Osvetljene nepokrite javne površine 
V občini so nekatere javne površine (pešpoti,…), ki potekajo ob cestah osvetljene v sklopu 

osvetljevanja cest oz. prometnih površin. Površina parkirišča za občinsko, oz. pred Domom kulture 

stavbo ter parkirišče pred »brunarico na Šafarskem« spada v sklop javne razsvetljave občine. 

Vse ostale površine in parkirišča so osvetljeno ločeno 

Tabela 8: Površina osvetljene nepokrite javne površine 

Zaporedna št.  Vrsta površine Osvetljena površina 
(m2) 

1. Parkirišče za občinsko stavbo, pred 
Domom kulture Razkrižje 

250 

2. Parkirišče pred »brunarico na 
Šafarskem«  

200 

 

Zazidana površina stavbe in nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, 

če gre za razsvetljavo letališča, pristanišča, železnice, proizvodnega objekta, 

poslovne stavbe, ustanove ali športnega igrišča 
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5.3 Razsvetljava proizvodnega objekta  
Razsvetljava proizvodnih objektov je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne spada v 

infrastrukturo javne razsvetljave. 

 

5.4  Razsvetljava poslovne stavbe 
Razsvetljava poslovnih stavb je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne spada v 

infrastrukturo javne razsvetljave. 

 

5.5 Razsvetljava ustanov 
Razsvetljava ustanov je izvedena v sklopu objektov samih. Razsvetljava ne spada v infrastrukturo 

javne razsvetljave 

 

5.6 Razsvetljava športnih igrišč 
 

Tabela 9:Osvetljena površina športnih igrišč 

Zaporedna št.  Vrsta površine Osvetljena površina 
(m2) 

1. Športno igrišče Center Zavirje Razkrižje 2.000 

2.  Športno igrišče pri Osnovni šoli Janeza 
Kuharja Razkrižje 

1.000 

 

• Površina fasade ali kulturnega spomenika, če gre za razsvetljavo fasade 

oziroma kulturnega spomenika, ali 

 

• Oglasna površina in električna moč vseh notranjih svetilk, če gre za 

razsvetljavo oglasnega objekta. 

 

 

5.7 Razsvetljava fasade  
Fasade objektov niso posebej osvetljene.  

 

5.8 Razsvetljava kulturnih spomenikov 
V občini Razkrižje so  kulturni spomeniki  dodatno osvetljeni.  

Tabela 10:  Razsvetljava kulturnih spomenikov 

Zaporedna št.  Naziv Lokacija 

1. Cerkev Sv. Janeza Nepomuka Razkrižje Razkrižje 

2. Kapelica Šprinc Šprinc 

3. Kapelica Gibina Gibina 
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5.9 Razsvetljava gradbišča  
V občini so gradbišča osvetljena ločeno od javne razsvetljave. 

 

5.10 Razsvetljava objektov za oglaševanje  
Objekti za oglaševanje (panoji, table...) niso posebej osvetljeni.  

 

5.11 Razsvetljava za varovanje.  

V občini ni objektov, ki potrebujejo razsvetljavo za varnost.  
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6 AKCIJSKI NAČRT 

6.1 Organizacijski ukrepi  
Obvezni organizacijski ukrepi: 

• poročanje pristojnem ministrstvu v skladu z zahtevami Uredbe. Priporočljivi organizacijski 

ukrepi: 

Priporočljivi organizacijski ukrepi: 

• Zakonodaja (spada hkrati tudi k obveznim organizacijskim ukrepom) 

• Vzdrževanje 

• Investicijsko vzdrževanje 

• Nadzor 

 

6.1.1 Priporočljivi organizacijski ukrepi.  
Priporočljivi organizacijski ukrepi se opredelijo glede na natančno analizo dokumentacije in analizo 

vseh procesov, ki so povezani z razsvetljavo.  

- V letu 2018 je bila obnovljena javna razsvetljava na regionalni cesti št. R1-231-1325 

Gibina- Razkrižje (86 svetilk) , 

- V letu 2019 zamenjava 3 kompletov svetilk za varčnejše, občinska javna pot 724791, 

- V letu 2020 je bila dograjena javna razsvetljava na Razkrižju, občinska javna pot 724761 

(3 svetilke), 

- V  letu 2020 je bila dograjena javna razsvetljava na Razkrižju- regionalna cesta R3-727 

( dve svetilki), 

- V letu 2020 je bilo izvedeno oštevilčenje vseh kandelabrov javne razsvetljave po Občini 

Razkrižje. 

 

6.1.2 Obvezni organizacijski ukrepi Poročanje v skladu z Uredbo 
Poročanje v skladu z Uredbo. 

Tabela 11: Ukrepi 

Ukrep Opis ukrepa Strošek Terminski plan 

1 Na podlagi dotrajanosti in možnosti 
nadomeščanje svetilk z bolj varčnejšimi (redno 

vzdrževanje) 

Odvisno do števila 
obnovljenih svetilk 

Po obnovi 

2. Dograditev dodatnih svetilk JR na občinskih 
javnih poteh, pa podlagi potreb občanov in 

priložnosti občine in obnovi cest 
(Razkrižje 724811, Razkrižje 724804, Šafarsko 

724851, Kopriva 724891, Gibina 724774,…) 

Odvisno od števila 
svetilk v dograditvi 

Po izvedbi 

3. Dograditev dodatnih svetilk JR na regionalni 
cesti  R3-726  Črenšovci- Razkrižje 

Odvisno od števila 
svetilk v dograditvi 
in sofinanciranja 

Po izvedbi 

 

Priloga:     

- Popis svetilk JR 

- Skice JR 

- Dokumentacija JR, cestna razsvetljava Razkrižje-MP Gibina R1-231/1325 


