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POVZETEK 

»Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja in 

povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja« (Ministrstvo za okolje in 

prostor, 2018). Povečanje umetnega osvetljevanja je povezano z razvojem industrije, 

povečanjem gospodarske blaginje in rastjo prebivalstva ter s seboj prinaša tudi negativne učinke 

na ljudi, živali in rastline, tako z vidika varovanja zdravja kot tudi porabe denarja (ekonomski 

vidik). Zaradi zavedanja porušenega ravnovesja med svetlim in temnim delom dneva so bili 

izdani številni nasveti in priporočila za zmanjšanje umetnega osvetljevanja v gospodinjstvu kot 

tudi za osvetljevanje javnih površin in objektov. Cilj magistrskega dela je bil raziskati 

zavedanja, stališča in poznavanje posledic svetlobnega onesnaževanje med osnovnošolci. 

Uporabljena je bila deskriptivno in kavzalno neeksperimentalna metoda. Podatki so bili 

pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika. Raziskava je bila izvedena na vzorcu 110 učencev 

9. razreda. Rezultati so pokazali, da pomembnih razlik pri poznavanju vplivov in posledic 

svetlobnega onesnaževanja med učenci, ki prihajajo iz vasi in učenci, ki prihajajo iz mesta ni. 

Učenci se zavedajo, da ima čezmerna umetna svetloba tudi negativne posledice za rastline, 

živali in ljudi. Rezultati so tudi pokazali, da proučevane vsebine pri predmetu gospodinjstvo 

anketirani učenci niso obravnavali, zato menim, da bi bilo smiselno v prihodnje tej vsebini 

posvetiti večjo pozornost. Smiselno bi bilo organizirati izobraževanje za učitelje, v okviru 

katerega bi spoznali smernice in dobili ideje za vpeljave omenjene vsebine v pouk 

gospodinjstva. 

 

KLJUČNE BESEDE: Svetlobno onesnaževanje, negativni vplivi, posledice, zavedanje, 

osnovnošolci 

  



ABSTRACT 

“Light pollution of the environment is the emission of light which increases the natural 

illumination of the environment and causes disturbing illumination and the feeling of glare for 

the human sight” (Ministry of the Environment and Spatial Planning, 2018). The increase of 

the artificial illumination is connected with the development of industry, the increase of 

economic well-being, and the growth of the population. It also causes some negative influences 

on people, animals, and plants from the perspective of the protection of health and also the 

consumption of the money (economic perspective). Because of the awareness of the destroyed 

balance between the light and the dark part of the day, numerous recommendations and pieces 

of advice have been issued to diminish artificial illumination in the household and of public 

surfaces and buildings. The goal of the master’s thesis was to research the awareness, attitudes, 

and knowledge of the consequences of the light pollution among the students of the elementary 

school. The descriptive and the causal non-experimental methods have been used. The data was 

acquired by means of the survey questionnaire. The research was performed on the pattern of 

100 students in the ninth grade. The results showed that there are no significant differences in 

knowing the influences and consequences of light pollution between the students who come 

from the villages and from the city. The students realize that the excessive artificial light has 

also negative consequences for plants, animals, and people. The results also showed that the 

students did not discuss the studied contents within the subject of housekeeping. Therefore, I 

believe that it would make sense to pay more attention to this content. It would make sense to 

organize education for the teachers where they could learn about the directives and get the ideas 

to introduce the mentioned content into the lessons of the subject of housekeeping. 

 

KEYWORDS: Light pollution, negative influences, consequences, awareness, elementary 

school students 
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1 UVOD  

Onesnaževanje okolja je vnašanje strupenih snovi v naravo. Ločimo več vrst onesnaževanja 

okolja: onesnaževanje prsti, vode in zraka. Poleg omenjenega se za onesnaževanje okolja štejejo 

še hrup (onesnaževanje s hrupom), smrad (onesnaževanje s smradom) in svetlobno 

onesnaževanje. »Onesnaževala so kemične in/ali biološke snovi, ter delci in valovanja, ki v 

določenih koncentracijah ali ob določeni jakosti lahko povzročijo posledice, ki so za človeka 

neposredno škodljive.« (CPI, b. d, str. 1). Okoljski problemi, s katerimi se srečujemo v 

Sloveniji, se nanašajo na uničevanje in erozijo prsti, zastrupljanje tekočih voda in podtalnice, 

izgubo biološke pestrosti in ogrožanje ekosistemov. Vse navedene vire ogrožata tako industrija 

kot kmetijstvo (odlaganje nevarnih odpadkov, odplake, emisije zraka) (Komat, 2010). V 

literaturi zasledimo, da: »Onesnaženost ni nujno posledica dejavnosti ljudi, lahko je tudi 

naravnega izvora. Vendar smo se večini naravnih onesnaževal v normalnih koncentracijah, 

skozi evolucijo prilagodili, tako da imamo danes, ko govorimo o onesnaževanju za posledice 

prekomernih izpustov večinoma v mislih kemične biološke agense, delce iz industrijske 

proizvodnje, kmetijstva, prometa in gospodinjstva.« (CPI, b. d., str. 1). Čedalje bolj pa se 

soočamo s čezmernim umetnim osvetljevanjem, ki jo avtorja Eisenbeis in Hänel (2009) 

povezujeta tudi z rastjo prebivalstva in gospodarske blaginje. Umetna svetloba je po eni strani 

koristna za ljudi, saj nam lajša življenje ponoči – s pomočjo umetne svetlobe lahko 

preprečujemo kriminal in zmanjšamo število prometnih nesreč (Lystrup, 2017). Po drugi strani 

pa negativno vpliva na zdravje ljudi (Lystrup, 2017), fiziologijo in vedenje živali (Eens, 

Pinxten, Roap in Sun, 2017) in na rastline (Lystrup, 2017). Zavedanje o škodljivih učinkih 

umetne svetlobe je privedlo do tega, da se svetlobno onesnaževanje označuje kot pomembno 

globalno okoljsko vprašanje (Romeo idr., 2017). Izvedene so bile številne raziskave, ki so 

potrdile negativne učinke umetne svetlobe. Slovenski znanstveniki Bolta Skaberne, Verovnik 

in Zagmajster (2014) so v brošuri z naslovom Življenje ponoči zapisali: »da je svetlobno 

onesnaževanje okoljski problem, ki še ni našel primernega mesta v okoljskih politikah« (Bolta 

Skaberne, Verovnik  idr. 2014, str. 2). Predvsem je škodljiva umetna svetloba ponoči, zato so z 

namenom zmanjšanja vplivov umetne svetlobe znanstveniki oblikovali priporočila o ravnanju 

z umetno svetlobo. Z upoštevanjem teh lahko vsak posameznik prispeva k zmanjšanju 

negativnih učinkov umetne svetlobe (Bolta Skaberne, Verovnik  idr., 2014). Ozaveščanje o 

izpostavljeni tematiki je zelo pomembno. Začne se lahko že v šoli, v okviru različnih 

predmetov. Pri predmetu gospodinjstvo v modulu Bivanje in okolje, ki ga učenci obravnavajo 

v 6. razredu, je, kot je razvidno iz Učnega načrta, poudarek na naslednjih vsebinah: 

onesnaževanje zraka (toplogredni plini), prsti (ravnanja z odpadki) in vode (ravnanje z odpadki, 

odpadnimi vodami itd.) (»Učni načrt: Gospodinjstvo«, 2011). Problematika, povezana s 

svetlobnim onesnaževanjem, ni jasno izpostavljena. Prav pri tem predmetu bi o problemu 

čezmernega umetnega osvetljevanja učence lahko osveščali s pomočjo različnih aktivnosti, ki 

bi problem osvetlile z različnih vidikov vsakdanjega življenja.  

Namen magistrskega dela je bil raziskati zavedanja o posledicah umetnega osvetljevanja Z 

raziskavo sem želela pridobiti stališča učencev o umetnem osvetljevanju ponoči. Želela sem 

ugotoviti poznavanje posledic in vplivov svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci. 

Zanimale so me tudi razlike, ki se pojavljajo v stališčih do umetnega osvetljevanja med učenci, 

ki prihajajo iz mesta in med učenci, ki prihajajo iz vasi. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

2.1 ONESNAŽEVANJE OKOLJA 

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo z onesnaževanjem okolja, ki škoduje našemu 

planetu. Posledično je tudi vse več opozoril o vplivih in posledicah, ki ga ima naše ravnanje na 

naravo. Največkrat se omenja problem onesnaževanja zraka, vode, čezmernega izsekavanja 

gozdov in nelegalnega odlaganja odpadkov v naravo (Čukajne, 2016). V zadnjem času se 

čedalje več pozornost posveča tudi problemu svetlobnega onesnaževanja oz. posledicam, ki jih 

povzroča (Lystrup, 2017). Svetlobno onesnaževanje tudi v Sloveniji v zadnjih desetletjih 

predstavlja resen problem (Globovnik, b. d.). Svetlobno onesnaževanje opazimo kot: 

- žarenje neba v smeri mest,  

- svetenje čez meje zemljišča (Društvo Temno nebo Slovenije, 2016).  

Po definiciji CPI, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (b. d.), so 

onesnaževala »kemične in/ali biološke snovi ter delci in valovanja, ki ob določenih 

koncentracija oz. določeni jakosti povzročijo posledice, ki so za človeka lahko bodisi 

neposredno škodljive, bodisi preko prehranjevalne verige škodujejo zdravju ljudi ali prek 

poškodb genov v naslednjih generacijah.« (CPI, b. d, str. 1). Pri tem se postavljata vprašanji: 

- največjih dopustnih koncentracij določene nezaželene snovi v nekem okolju, 

- umrljivosti osebkov, zaradi izpostavljenosti nekega onesnaževala v določenem 

časovnem obdobju. 

Viri onesnaževanja okolja so tako: 

- industrija (veliki industrijski obrati za predelavo surovin, termoelektrarne, sežigalnice 

odpadkov), 

- kmetijske dejavnosti (intenzivna industrijska predelava žit, povrtnin, sadja – pesticidi), 

- promet (v zadnjem desetletju poleg hrupa še povečane koncentracije dušikovih oksidov 

in delcev, zaradi povečanega obsega osebnega in tovornega avtomobilskega prometa), 

- gospodinjstvo (CPI, b. d., str. 2). 

Vir onesnaževanja okolja so tudi gospodinjstva, ki nimajo nameščenih ustreznih čistilnih 

naprav za odpadne sanitarne vode, ne uporabljajo ustreznih goriv in/ali uporabljajo zastarele 

kotle in peči. Nevarnost za onesnaževanje tal predstavljajo tudi neprimerni rezervoarji za 

kurilno olje in prav tako oskrbovanje polj in travnikov s pesticidi (CPI, b. d.) Tako imenovani 

v gospodinjstvu prisotni nevarni odpadki, kot so barve, laki, razredčila, jedilno olje, ki ni več 

primerno za uporabo, ravno tako baterije itd., onesnažujejo okolje (CPI, b. d.). V gospodinjstvih 

je v uporabi tudi umetna svetloba.  

Umetna svetloba je svetloba, ki jo je ustvaril človek. Prva umetna svetloba je bil ogenj, zdaj pa 

k njej prištevamo, javno razsvetljavo, luči in svetila, ki osvetljujejo objekte (Lystrup, 2017). K 

umetnemu osvetljevanju prispevamo ljudje. Druga definicija umetne svetlobe jo opisuje kot 

svetlobo, ki jo proizvajajo električne svetilke (Merriam-Webster, 2018). Svetilke zunanje 

razsvetljave tako posredno kot neposredno oddajajo veliko umetne svetlobe. Javna razsvetljava 

v Sloveniji predstavlja največji vir svetlobnega onesnaževanja (Pogačnik, 2009). Tako imamo 

javne razsvetljave v mestih in na ulicah, osvetljene panoje (Eisenbeis in Hänel, 2009), katerih 

število se povečuje in v mestih in okolici lahko predstavljajo težave v prometu in zastirajo 

naravno lepoto podeželja (Pogačnik, 2009), oglase igrišča, dvorane, javne zgradbe, dogodke in 
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tako dalje. K umetni svetlobi tako prispevamo tudi z novoletnim osvetljevanjem (Eisenbeis in 

Hänel, 2009). 

Ločimo več vrst umetnih osvetlitev (Eisenbeis in Hänel, 2009): 

- Primarna osvetlitev: 

Sem spada javna razsvetljava mest in ulic, 

- Sekundarna osvetlitev: 

K sekundarni osvetlitvi prištevamo panoje, oglase, razsvetljavo javnih zgradb in spomenikov. 

- Terciarna (neobvezna) osvetlitev: 

K terciarni osvetlitvi prištevamo razsvetljevanje dogodkov, kjer je prostor dolgo in čezmerno 

osvetljen. Če imamo na primer z reflektorji osvetljeno športno dvorano, je to sekundarna 

razsvetljava. Če pa imamo stavbo osvetljeno z 20 000 božičnimi lučkami, je to terciarna 

razsvetljava. Več umetne svetlobe je na severni polobli (Eisenbeis in Hänel, 2009). Bolta 

Skaberne, Mohar, Verovnik in Zagmajster (2014, str. 4) »ocenjujejo, da v razvitih državah 

zunanja razsvetljava objektov kulturne dediščine povzroča od 5% do 20% skupnega 

svetlobnega onesnaževanja« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 4). 

Tipi svetilk glede na zasenčenost 

Poznamo več tipov zunanjih svetilk. »K zunanjim svetilkam prištevamo nezasenčene svetilke, 

delno zasenčene svetilke in popolnoma zasenčene ali ekološke svetilke. Njihova konstrukcija 

različno vpliva na okolje« (Pogačnik, 2009, str. 22). 

- Nezasenčene svetilke 

»Nezasenčene svetilke sevajo svetlobo v vse smeri, največkrat so v obliki krogle iz prosojnih 

materialov. Ravno takšne so tudi nezaslonjene svetlobne cevi, katerih svetloba se 

nekontrolirano širi na vse smeri. Tako gre več kot polovica, svetlobnega toka brez koristi 

naravnost proti nebu, kar povzroča bleščanje in tudi svetlobno onesnaževanje« (Pogačnik, 

2009, str. 22–23). 

- Delno zasenčene svetilke 

»Delno zasenčene svetilke so na zgornji strani zasenčene, na spodnji strani pa imajo nameščen 

pokrov, iz prosojnih polimerov (pleksi it.)« (Pogačnik, 2009, str. 23). Pokrovi spodaj zaradi 

onesnaževanja sčasoma niso več tako prosojni, zato se svetloba ne razprostira pravilno, ampak 

navzgor. Zaradi svoje prozornosti konstrukcije je zanimiva za žuželke, ki nato poginejo. Ko se 

nabere veliko mrtvih žuželk, je svetilko treba očistiti, saj je zaradi njih zmanjšana korist luči. 

Glede na prihranek energije pa so delno nezasenčene svetilke boljše od nezasenčenih, saj pri 

enakih osvetlitvenih zmožnostih prihranijo do 30 % energije. Ker lahko privedejo do bleščanja, 

niso primerne za uporabo pri javni razsvetljavi. Pri nas delno zasenčene svetilke predstavljajo 

večino svetilk (Pogačnik, 2009).  

 

 



4 

- Popolnoma zasenčene ali ekološke svetilke 

»Popolnoma zasenčene svetilke ne oddajajo svetlobe, nad vodoravno ravnino, katera gre skozi 

žarnico v svetilki. Pri takšnih svetilkah je bleščanje močno omejeno« (Pogačnik, 2009, str. 25). 

Popolnoma zasenčene svetilke pripomorejo k manjši porabi električne energije. Pozno oziroma 

s sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so se pri nas začele 

uporabljati omenjene svetilke (Pogačnik, 2009).  

Razlike med omenjenimi svetilkami so v oddajanju svetlobnega toka nad vodoravnico. 

Poznamo tudi različne tipe sijalk: nizkotlačne natrijeve sijalke, visokotlačne natrijeve sijalke, 

živosrebrne sijalke in halogenske žarnice in fluorescentne cevi in fluorescentne sijalk. 

Nizkotlačne natrijeve sijalke so primerne za osvetlitev. Ker imajo malo sevanja, skoraj ne 

motijo opazovanj, ki jih opravljajo astronomi, in so tako tudi relativno neprivlačne za žuželke. 

Glede na svojo smotrnost in smotrnost drugih sijalk najmanj svetlobno onesnažujejo okolje. 

»Visokotlačne natrijeve sijalke oddajajo rumenkasto svetlobo, imajo zelo visok izkoristek in 

zelo dolgo življenjsko dobo« (Pogačnik, 2009, str. 27). Na to svetlobo žuželke, ki so aktivne 

ponoči, niso občutljive. Spekter emisije je v primerjavi z nizkotlačnimi natrijevimi sijalkami 

širši in neugoden. Zasnovana je bila pred 50 leti, z namenom varčne sijalke. Živosrebrne sijalke 

in halogenske žarnice so najmanj primerne, zaradi močne emisije. Močno privlačijo žuželke ter 

so v primerjavi z visokotlačnimi natrijevimi sijalkami, zaradi sevanja in nezmožnosti filtriranja 

svetlobe, manj izkoristljive. Zato se vse manj uporabljajo, saj kmalu postanejo slabo 

funkcionalne. Fluorescentne cevi in fluorescentne sijalke se uporabljajo v manj primerih. 

Obstajajo tudi primeri, ko so svetilke primerne, vendar napačno nameščene, zato Pogačnik 

(2009) izpostavlja problem pomanjkanja strokovnega kadra, saj je osvetljevanje okolice velik 

vdor vanjo, zato je treba takšne izvedbe poseganj v okolje tehtno usmeriti. Po navedbah 

Pogačnika (2009, str. 27) imamo premalo ustrezno izobraženih pomembnih strokovnih 

poklicev, arhitektov, okoljevarstvenikov in podjetij, ki imajo pomembno vlogo pri prispevanju 

ali zmanjševanju umetne svetlobe (Pogačnik, 2009). 

- LED svetilke 

Spletna stran LED Light & Power (2017) navaja, da je uporaba LED luči pomembna za 

zmanjšanje svetlobne onesnaženosti. Na začetku so bile LED luči nameščene enako kot 

predhodne, starejše. Zaradi ekstremne svetlosti LED svetilk se je svetloba razširila tudi v ohišje 

svetilke, kar je povzročilo še večje svetlobno onesnaževanje. Nato so strokovnjaki razvili 

tridelno svetlobno napravo, kjer so svetlobni žarki usmerjeni vzporedno med seboj. Ti žarki 

zagotavljajo, da je svetloba usmerjena na željno področje in ne v zrak. Navajajo, da poleg tega, 

da LED svetilke zmanjšujejo svetlobno onesnaževanje, tudi prihranijo denar, saj se zmanjša 

poraba energije. Bolta Skaberne, Mohar, Verovnik idr. (2014) v brošuri z naslovom Naravi 

prijaznejša razsvetljava poudarjajo, da so bele LED svetilke velika grožnja nočni naravi. Prav 

tako naj bi LED svetilke dovolj učinkovite za zunanjo razsvetljavo postale šele pred nekaj leti. 

Po besedah avtorjev Bolta Skaberne, Mohar idr. (2014, str. 8): »sevajo belo svetlobo z visokim 

deležem modre barve (barvna temperatura 4000 K)« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014). 
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2.2 SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE 

V domači in tuji literaturi zasledimo več definicij svetlobnega onesnaževanja.  

Ministrstvo RS za okolje in prostor svetlobno onesnaževanje definira na naslednji način: 

»Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe, ki poveča naravno osvetljenost okolja in 

povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja, zaradi tega ogroža varnost 

v prometu, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, 

netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti 

profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po 

nepotrebnem porablja električno energijo« (Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in 

prostor, 2018). 

Energap (Energetska agencija za Podravje) svetlobo onesnaževanje definira kot:  

»Svetlobno onesnaževanje okolja je emisija svetlobe, ki poveča naravno razsvetljenost okolja 

in povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja« (Energap, b. d.). 

CPI – Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje svetlobno onesnaževanje 

opredeljuje kot: 

»Svetlobno onesnaževanje pomeni vsak neposreden ali posreden vnos umetne svetlobe v okolje, 

kar povzroči povečanje naravne osvetljenosti okolja« (CPI, b. d., str. 5). 

Društvo Temno nebo Slovenije (Dark-Sky Slovenia) pojem svetlobno onesnaževanje opredeli 

na naslednji način: 

»Svetlobno onesnaževanje je dvig nivoja naravne razsvetljenosti okolja, ki ga povzročajo 

umetni viri svetlobe. Lahko ga definiramo tudi kot :Nekontrolirano uhajanje svetlobe iz umetnih 

virov izven cilja osvetlitve, še posebej tisto, ki je usmerjeno nad vodoravnico« (Društvo Temno 

nebo Slovenije, 2016). 

V tujih znanstvenih člankih najdemo naslednje opredelitve svetlobnega onesnaževanja. 

Romeo idr. (2017) v članku z naslovom Flourescent light induces neurodegeneration in the 

rodent nigrostriral system navajajo: »Svetlobno onesnaževanje povzroča pretirano in 

neprimerno uvajanje umetne svetlobe s strani ljudi, posredno ali neposredno v okolje (notranje 

in zunanje).«  

Znanstveni članek z naslovom The dark side of the light: Rachel Carson Light pollution, and 

acase for federal regulation (Lystrup, 2017, str. 507) svetlobno onesnaževanje opredeljuje kot: 

»Svetlobno onesnaževanje je prekomerno, napačno usmerjena umetna svetloba« (Lystrup, 

2017, str. 507). 

Če povzamemo definicije, lahko vidimo, da je umetna svetloba antropogeno dejanje (ga 

povzroča človek) oz. antropogena onesnaževalka (Eens idr., 2017). Antropogena razsvetljava, 

hrup in svetloba po mnenju avtorjev Bernal, McMahon, Rohr predstavljajo evolucijski izziv za 

številne organizme (Bernal, McMahon in Rohr, 2017). Pri svetlobnem onesnaževanju to 

razdelimo na onesnaževanje, ki ga povzroča svetloba, na bleščanje in na sij neba.  
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»Sij neba je razsvetljenost nočnega neba, ki nastane zaradi sipanja svetlobe na sestavinah 

atmosfere in jo povzročajo svetilke, če zaradi neustrezne konstrukcije ali napačne montaže 

oddajajo svetlobo nad vodoravnico. Sij neba povzroča odboj svetlobe od tal, vendar je ta 

pogosto bistveno manjši od neposredne svetlobe, ki gre iz svetilk nad vodoravnico. Sij neba se 

meri v magnitudah na kvadratno ločno sekundo« (Pogačnik, 2009, str. 17). 

Definicija bleščanja je naslednja: »Bleščanje je fiziološko zmanjšanje sposobnosti človekovega 

vida zaradi sipanja svetlobe v očesni steklovini ali neugoden, psihološko pogojen občutek, 

zaradi pogostega in nehotenega pogledovanja v vir svetlobe, ki ga povzroči razlika med 

svetlostjo vira svetlobe in svetlostjo okolice« (Pogačnik, 2009, str. 17). 

Na problem onesnaževanja, ki ga povzroča čezmerna svetloba v Sloveniji, so prvi opozorili 

astronomi. Njihova opazovanja so zaradi vse več umetne svetlobe čedalje težje izvedljiva. 

Slovenija do sprejetja Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja leta 2007 ni 

imela določenih standardov (Pogačnik, 2009). 

2.3 VPLIVI IN POSLEDICE UMETNEGA OSVETLJEVANJA  

2.3.1 PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Z osvetljevanjem je povezana poraba električne energije. Gre tudi za nepotrebno porabo 

električne energije (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018). Dejstvo je, da je poraba električne 

energije odvisna od velikosti države, števila prebivalcev, poseljenosti in razvitosti (Duh, 2009). 

Opazno se poraba električne energije poveča v prazničnem obdobju (Pongračič, b. d.). 

Strokovnjaki opozarjajo tudi na problem uporabe klasičnih žarnic, ki so zaradi žarilne nitke, 

ker 20 % električne energije uporabijo za svetlobno energijo, 80 % pa za toplotno energijo, 

neekonomične. Zato predlagajo uporabo LED svetil, ki več električne energije pretvorijo v 

svetlobno in manj v toplotno energijo. Imajo tudi daljšo življenjsko dobo (Pongračič, b. d.). 

2.3.2 VPLIV UMETNE SVETLOBE NA ŽIVALI IN RASTLINE 

VPLIV UMETNE SVETLOBE NA ŽIVALI 

Svetlobno onesnaževanje okolja se razlikuje od ostalih vrst onesnaževanja okolja, saj nima 

zvoka, vonja in okusa (Lystrup, 2017). Čezmerna, napačno usmerjena in pretirana umetna 

svetloba ima lahko številne negativne vplive na okolje oz. lahko negativno vpliva na živali, 

rastline in ljudi (Lystrup, 2017). Bolta Skaberne, Mohar idr. (2014) opozarjajo na problem 

osvetljevanja objektov kulturne dediščine, kjer gre zelo pogosto 60 % do 80 % celotnega 

svetlobnega toka mimo fasade v nebo in okolico (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014).  

Negativni učinki umetnega osvetljevanja so dobro opazni pri prostoživečih živalih. Tako 

raziskovalci poročajo o vplivu na cirkadiane ritme (Nelson in Russart, 2018). Pri živalih tako 

opisujejo npr. motnje spanja – živali se prej zbudijo in manj spijo (Eens idr., 2017). 

Longcore in Rich (v Lystrup, 2017) iz skupine Urban Wildlands v ZDA navajata tri vrste 

vplivov, ki jih ima umetna svetloba na divje živali: neposredna smrtnost, spremenjena 

reproduktivna vedenja in motene interakcije med vrstami. Neposredna smrtnost je najbolj 

občuten vpliv umetne svetlobe, ki jo odražajo mrtve živali, npr. žuželke, ki jih pritegnejo 

zunanje žarnice, ki so tople oz. vroče, se lahko sežgejo do smrti (Lystrup, 2017). Poznan je 

primer žuželke, ki išče rožo in zaradi privlačnosti svetlobe preide neposredno na luč in lahko 

takoj umre ali pa kroži okoli nje toliko časa, dokler ne omaga zaradi izčrpanosti ali postane 

žrtev plenilcev (Eisenbeis in Hänel, 2009). Število žuželk se posledično zmanjšuje predvsem v 
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mestih (Eisenbeis in Hänel, 2009). Negativni vpliv, ki ga ima umetna svetloba na žuželke, se 

slej ko prej odrazi tudi na vrstah, ki se z njimi prehranjujejo (Bodi Eko, 2010). Žuželke, ki 

pridejo v neposredni stik z umetno svetlobo, se lahko odzovejo tudi tako, da letijo nazaj v 

iskanju temne cone. Tam najdejo zatočišče in počivajo na tleh ali v vegetaciji.  

Težave, povezane s čezmernim umetnim osvetljevanjem, so dobro dokumentirane tudi v 

povezavi z metulji, ki jih, tako kot ostale insekte, svetloba s kratkovalovnim delom spektra zelo 

privablja. »Nočni metulji imajo veliko vlogo v prehranjevalnih spletih in so pomembni kot 

opraševalci, zato je z njihovim upadanjem ogrožen celoten ekosistem« (Bolta Skaberne, 

Verovnik idr., 2014, str. 11). V Sloveniji je večina vrst nočnih, dnevnih je le 183 vrst. V Švici 

so raziskovalci raziskovali vpliv umetne svetlobe na žuželke na travniku. Na travnik so postavili 

umetno svetlobo in ta travnik je imel ponoči manj obiskovalcev kot temni travniki. Na 

osvetljenemu travniku je bilo 62 % manj insektnih opraševalcev, rastline so imele slabše 

sposobnosti za proizvodnjo semen, saj je bilo posledično manj cvetnega prahu (Susan, 2017). 

Svetlobno onesnaževanje pa je le eden od številnih ključnih dejavnikov, ki pospešujejo njihovo 

izumiranje (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014). Slovenski raziskovalci Bolta Skaberne, 

Verovnik idr. (2014) so proučevali tudi »vpliv umetne svetlobe prisotne na cerkvah na metulje. 

Strokovnjaki so tekom raziskave spremljali odziv nočnih metuljev na tri različne tipe osvetlitve 

(originalna, modro-bela in rumeno-bela)« (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014, str. 12). 

Cerkve so obiskovali od pomladi do jeseni, ko mlaj ni motil opazovanj. Zabeležili so 20 % vrst 

nočnih metuljev, ki živijo v Sloveniji, od tega je 13 vrst vključenih v Rdeči seznam ogroženih 

rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji. »V povprečju je bilo na vzorčnih ploskvah objektov s 

prilagojen rumeno-belo osvetlitvijo 3,9-krat manj vrst in 5,8-krat manj osebkov, kot pri 

originalni osvetlitvi« (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014, str. 12). V delu rumeno-bele 

svetlobe je bila za 3,6-krat manjša vrstna pestrost kot pri originalni svetlobi. »Na vzorčnih 

ploskvah ob rumeno-beli osvetlitvi je bilo 30% manj vrst in 40% manj osebkov, kot ob modro-

beli. V poskusu z lepljivimi ploščami, so bile razlike v priletu žuželk še večje. Pod svetilkami s 

prilagojeno rumeno-belo osvetlitvijo, se je prilepilo 21-krat manj žuželk, kot pod originalnimi 

reflektorji. Pod svetilkami z modro-belo svetlobo pa 5,8-krat manj, kot pod originalno 

osvetlitvijo. Prirejena razsvetljava z manjšo močjo in brez modre in UV svetlobe, opremljena z 

maskami, bistveno manjši vpliv na biotsko raznovrstnost nočnih metuljev« (Bolta Skaberne, 

Verovnik idr., 2014, str. 12).  

Nočne metulje predvsem privlačijo svetila z velikim delom kratkovalovne svetlobe. Najbolj jih 

privlači ultravijolična (UV) svetloba. Umetna svetloba nočnim metuljem povzroča spremembe 

v njihovem delovanju, najbolj pri uspešnosti hranjenja, razmnoževanju in sodelovanju med 

istovrstnimi osebki (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014). »Pomembna je tudi izbira spektra, saj 

je svetilka, ki oddaja rumeno-belo svetlobo manj moteča za nočne metulje, kot svetilka, ki 

oddaja modro-belo svetlobo« (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014, str. 13.). V Avstriji se je 

leta 1964 zmanjšalo število nočnih metuljev, zaradi čezmerne osvetlitve. Prav tako se je v Alpah 

zmanjšala favna, zaradi številnih pešpoti, škodljivih panojev, restavracij in turističnih točk 

(Eisenbeis in Hänel, 2009). 

Raziskovalci so odkrili, da umetna svetloba moti tudi netopirje med nočnimi migracijami 

(Lystrup, 2017). Skupina znanstvenikov se je v okviru projekta »Življenje ponoči« osredotočila 

na morebitne rešitve, ki bi prispevale k bolj primernemu osvetljevanju objektov in zmanjšale 

škodljive vplive, ki so posledica umetne svetlobe, na žive organizme in njihovo okolje. 

Opazovali so vplive, ki jih ima umetna svetloba na metulje in netopirje. Cerkve so izbrali zato, 

ker jih je v Sloveniji 2864 in večina je osvetljena. Večina jih leži na vrhovih gričev izven 

naselja, v naravnem okolju (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014), kjer si določene vrste netopirjev 

poleti najdejo zatočišča, ki so na cerkvenih zvonikih in podstrešjih (Bolta Skaberne, Verovnik 
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idr., 2014). »Cilj projekta je so bili: razviti tehnično rešitev, prilagojeno svetilko za naravi 

prijaznejše in energetsko učinkovitejše osvetljevanje cerkva in drugih objektov kulturne 

dediščine, informirati strokovno in splošno javnost o problemih, ki jih prinaša svetlobno 

onesnaževanje, ter predstaviti možne rešitve in oblikovati priporočila oziroma smernice, za 

naravi prijaznejše osvetljevanje kulturnih spomenikov, ki so namenjeni predvsem upravljalcem 

razsvetljave (občinam in župnijam), ki morajo čim prilagoditi razsvetljavo v skladu z 

zakonodajo« (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014, str. 3). Projekt je vseboval tudi 

spremljevalne cilje. V projekt so vključili 21 cerkva, izbranih po geografskih, tehničnih in 

ekoloških merilih (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014). Raziskovali so predvsem prisotnost 

zatočišč netopirskih kolonij vrste mali podkovnjak. V raziskavi so spremljali male podkovnjake 

na različnih cerkvah, ki ležijo na območju Natura 2000. V Sloveniji je v omrežje Natura 2000 

zaradi netopirjev vključenih več kot 100 objektov, med njimi cerkve in gradovi. V posamezni 

cerkvi so čez dan prešteli netopirje, ki so tam počivali, ko je prišel večer, pa so opazovali 

izletavanja iz preletnih odprtin. V treh cerkvah so spremljali rast mladičev. Glede na njihova 

predvidevanja so pri manj močni osvetlitvi pričakovali izletavanje netopirjev ob pravem času, 

saj v nasprotnem primeru lahko zamudijo vrh aktivnosti plena in tako ostanejo brez hrane. 

Študije, ki so bile opravljene na Madžarskem za drugo vrsto netopirjev, so pokazale, da so 

mladiči netopirjev na osvetljenih delih njihovih domov rasli počasneje kot tisti na neosvetljenih 

delih. V tem projektu so ugotovili, da vrsta mali podkovnjaki prebiva predvsem v cerkvah, ki 

so primerne glede odprtin, ki jih potrebujejo za izletavanje, niso osvetljene in so v bližini gozda. 

Izletavanje ob prilagojeni osvetlitvi je bilo hitrejše kot pri originalni osvetlitvi. 

Netopirji spadajo med najbolj ogrožene skupine sesalcev. V Evropi je prisotnih 35 vrst 

netopirjev, v Sloveniji pa 28 vrst, ki so na Rdečem seznamu živalskih vrst v Sloveniji. 

Pomembna prebivališča za netopirje so stavbe, zato je njihovo varstvo za obstanek vrst zelo 

pomembno (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014). Za nočne sesalce, kot so netopirji, je ponoči 

težko ali skoraj nemogoče dobiti hrano, zato stradajo ali se morajo prehranjevati in iskati hrano 

v oddaljenih območjih njihovega doma (Lystrup, 2017). Zaradi umetne svetlobe lahko 

prepozno odidejo po hrano in posledično ulovijo manj plena, kar vpliva na slabšo prehranjenost 

pri samicah in tudi mladičih, ki posledično lahko ne dočakajo prve zime (Bolta Skaberne, 

Verovnik idr., 2014). Francoski znanstveniki so ugotovili, da se lahko razmnoževalno vedenje 

netopirjev zaradi svetlobe aktivira zunaj sezone, spremeni pa se lahko tudi zaznavanje dolžine 

dneva (Lystrup, 2017). Za vrsto mali podkovnjak so tako prirejena razsvetljava, ki je šibkejša, 

in zasenčene preletne odprtine bolj prijazne od originalne osvetlitve. Za varstvo ogroženih vrst 

je najboljše, da ni nobene osvetlitve (Bolta Skaberne, Verovnik idr., 2014).  

V raziskavah lahko zasledimo tudi, da povečanje umetne svetlobe ne vpliva negativno samo na 

reproduktivno vedenje žuželk, ampak tudi mišjega lemurja, dvoživk, plazilcev in ptic (Lystrup, 

2017). Tudi želve privlači svetloba, saj se male želvice, ko se izvalijo iz jajca v naravnih 

razmerah na obali, odpravijo v morje, kjer je bolj svetlo kot na kopnem. V primeru osvetljenosti 

obale se male želvice ne odpravijo v morje, ampak proti kopnem. Posledično se izsušijo ali jih 

zaradi prometa pod sabo zdrobijo gume, se izčrpajo in dehidrirajo ali pa jih dobijo plenilci 

(Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014). Kot že omenjeno, pa je umetno osvetljevanje nevarno tudi 

za migracije ptic in insektov (Lystrup, 2017).  

VPLIV UMETNE SVETLOBE NA RASTLINE 

O posledicah umetne svetlobe na rastline sicer ni opravljenih toliko raziskav, je pa dejstvo, da 

svetloba predstavlja potrebno energijo za rastline. Vpliva na njihovo življenje in delovanje. 

Vpliva predvsem na rastline, katerih življenje je odvisno od dolžine dneva in noči. Umetna 

svetloba se uporablja načrtno za vzgojo rastlin. Dokazano je, da predvsem zunanja razsvetljava 
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vpliva na številne rastline. Posledice se kažejo različno, kar je odvisno tudi od rastline same; 

opazimo zakasnelo izgubo listov, večkrat letno cvetenje in hitrejšo rastjo vej (Pogačnik, 2009). 

Posledica je tudi neposredna smrtnosti rastlin, ki jo opazimo kot posušene rastline (Lystrup, 

2017). Drevesa zaradi umetne svetlobe, ki pospeši proces fotosinteze, rastejo hitreje, gnijejo, 

zmanjša se jim odpornost (Eisenbeis in Hänel, 2009). Posledice umetne svetlobe so izrazite, 

predvsem na rastlinah, katerih življenje je odvisno od dolžine dneva in noči (Pogačnik, 2009). 

2.3.3 VPLIV UMETNE SVETLOBE NA LJUDI 

Ljudje svetlobo, predvsem ponoči, potrebujemo, saj nam omogoča in lajša delovanje. 

Potrebujemo jo zaradi preprečevanja morebitnega kriminala, večje varnosti na cesti. Negativna 

stran pa predstavlja bleščanje svetlobe, ki zaslepi ljudi in lahko sveti v spalnice (Lystrup, 2017). 

Vpliva na notranjo uro (Romeo idr., 2017) in cirkadiani ritem (ritem dan, noč) (Bolta Skaberne, 

Mohar idr., 2014). Cirkadiani ritem je povezan s hormonom melatonin, ki ponoči nastaja v 

organizmu. Ob izpostavljenosti svetlobi ponoči je lahko nastanek melatonina manjši ali pa se 

neha tvoriti, zaradi česar naj bi se pred nočnim počitkom izogibali modro-beli svetlobi, 

predvsem računalniških ekranov in mobilnih telefonov (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014). V 

literaturi v povezavi s čezmerno izpostavljenostjo umetni svetlobi zasledimo naslednje 

ugotovitve: 

- Kronična izpostavljenost umetni svetlobi, npr. nočna izmena dela, lahko pri ženskah za 

50 % poveča možnost za raka na dojkah, pri moških pa polni delovni čas za 19 % poveča 

možnost za raka na prostati. Vpliva tudi na napredovanje raka zaradi uničenja 

melatonina (Nelson in Russart, 2018).  

- Manjša koncentracija melatonina lahko vodi do motenj razpoloženja, raka, bolezni in 

depresije (Lystrup, 2017).  

- Izpostavljenost umetni svetlobi pripomore k povišanju telesne mase in nastanku 

diabetesa tipa 2 (Nelson in Russart, 2018).  

- Je tudi dejavnik za nastanek nevrodegenerativne bolezni, še posebej za Perkinsovo 

bolezen. Predklinične in klinične študije so pokazale, da ima lahko povečana 

izpostavljenost svetlobi vlogo pri nevrodegenerativnih mehanizmih, kar vodi do 

Parkinsonove bolezni (Nelson in Russart, 2018). 

Raziskovalci (Romeo idr., 2017) so vpliv svetlobe na organizem proučevali tudi na podganah. 

Podgane so bile tri mesece v zaprtem prostoru obdane s fluorescentnimi cevmi, ki so oddajale 

svetlobo. Rezultati raziskave na podganah so pokazali, da se jim je zmanjšala koncentracija 

dopamina. Raziskava je potekala tako, da so proučevali prodiranje svetlobe skozi tkiva na 

biološka tkiva ex vivo pri živalih in ljudeh: penetracija svetlobe v možgane, in vivo za poskusne 

živali. Prva študija je bila, kot omenja avtor Lystrup, izvedena leta 1977. Penetracija svetlobe 

je odvisna od valovne dolžine in kompozicije obsevanih tkiv. Nižja absorpcija in posledično 

prenos svetlobe v tkivih sta v rdeči in infrardeči svetlobi (med 600 in 1300 nm). Prišlo je do 

sprememb cirkadianih ritmov ter stresa pri miših (Romeo idr., 2017).  

- Ravno tako je svetlobno onesnaževanje prisotno tudi v zaprtih prostorih. Ljudje večino časa 

preživljajo v zaprtih prostorih, kjer sta raven in spekter osvetljenosti bistveno drugačna kot v 

naravnem okolju (Bará in Escofet, 2017), kar vpliva na raven hormona melatonina (hormona 

spanja) in kortizola (hormon budnosti) (Bizjak, b. d.). 
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2.3.4 VPLIV UMETNE SVETLOBE NA ASTRONOMSKA OPAZOVANJA 

Astronomi lahko telesa v vesolju proučujejo le ponoči, ko je temno in ni nikakršne osvetlitve, 

ki bi opazovanje utegnila motiti. Dandanes je zaradi vse bolj povečanega obsega umetne 

osvetlitve težko opazovati. Težava pa ni samo pri opazovanjih, ki jih opravljajo astronomi, 

ampak tudi pri ljudeh, ki želijo videti nebo, zvezde, luno in opazovati pojave na nebu. Umetna 

svetila zastirajo nemoten pogled v temno nebo (Pogačnik, 2009).  

2.3.5 UKREPI ZA POVEČANJE OZAVEŠČENOSTI O VARČNI RABI 

ELEKTRIČNE ENERGIJE  

Poznamo primere dobre prakse iz tujine: 

- Evropski program GreenLight 

Program GreenLight je Evropska komisija uvedla, da bi lažje izrabili dane priložnosti za 

povečevanje učinkovitosti energije. Glavni namen programa je zmanjševanje rabe električne 

energije za javno osvetlitev. Program je prostovoljen, po drugi strani pa je tudi pobuda za 

preprečevanje onesnaževanja. Program je zasnovan tako, da ljudi, ki porabljajo električno 

energijo v nestanovanjskem sektorju, spodbuja k strmenju k ustrezni in preudarni razsvetljavi. 

Z vključitvijo podjetij ali posameznih organizacij v program, ki na začetku vsebuje registracijo, 

zagotovijo, da bodo nadomestili ustrezno in preudarno razsvetljavo, kjer je to finančno moralno, 

osvetlitev pa je enaka ali tudi boljša. Če družabnik ni zmožen uresničiti zahtev, povezanih s 

prostorom, lahko zapusti program in se v primeru izboljšanja zopet pridruži. Družabnikom se 

v programu lahko pridružijo tudi strokovnjaki z omenjenega področja, ki želijo širiti vest o 

programu GreenLight. Na ta način so podporniki družabnikom (proces včlanitve poteka skozi 

postopek včlanitve) in v ta namen dobijo javno priznanje. »Komisija ne zagotavlja neposrednih 

finančnih sredstev za nadgradnje v sistemih razsvetljave, vendar zagotavlja podporo 

partnerjem v obliki informacijskih virov in tudi javnega priznanja za svoje dosežke 

(oglaševanje, plaketa oziroma okrasna ploščica na stavbi, nagrade, ekskluzivna uporaba 

logotipa). Slovenija je postala nova partnerica programa GreenLight, z vključitvijo v EU. 

Nacionalno kontaktno točko predstavlja Center za energetsko učinkovitost Instituta (Jožef 

Štefan), ki v okviru mednarodne projektne skupine in ob finančni podpori Evropske komisije in 

Ministrstva za okolje in prostor skrbi za izvajanje programa GreenLight v Sloveniji, 

potencialnim novim partnerjem pa nudi vso potrebno strokovno pomoč pri vključevanju v 

program« (Duh, 2009, str. 16). 

- PowerScout 

Program PowerScout je projekt z izvorom v Nemčiji, ki spodbuja k bolj učinkoviti rabi 

električne energije med šolajočo mladino. Idejo programa finančno podpira nemško ministrstvo 

za gospodarstvo in tehnologijo. Omenjeni projekt spada še v drug nadrejen projekt, ki ima 

namen ozaveščati in spodbujati večji del človeštva k preudarni rabi električne energije in nižjim 

stroškom pri njeni porabi. Projekt se osredotoča na energijsko preudarno razsvetljavo. Sestavlja 

še en projekt PowerPakt, ki je namenjen šolarjem in njihovim staršem. Starši in šolarji na teden 

ali dan beležijo porabo električne energije v okviru gospodinjstva, s pomočjo in preko omrežja 

podjetja. Pobudniki zagotovijo kritje nabavnih stroškov za preudarnejše električne aparate. 

Izvajanje traja od 2 do 12 mesecev. Zabeležen prihranek energije pomeni tudi manj denarnih 

obremenitev – prihranek se v 50 % deležu nakaže uresničitelju. Projekt z imenom Initiative 

EnergieEffizienz obsega tudi tekmovanje, ki spodbuja k preudarni rabi električne energije. 
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Tekmovanja se udeležijo osnovnošolci 7. in 10. razredov, ki jih s tem želijo motivirati k čim 

bolj preudarnemu ravnanju z električno energijo (Duh, 2009).  

K varčni rabi električne energije lahko z razsvetljavo pripomoremo na več načinov. »Prostori 

v katerih se podnevi najdlje zadržujemo, to so kuhinja ali dnevna soba, naj imajo okna proti 

jugu oziroma zahodu. Delovne površine, na primer pisalna miza, kuhinjski pult in podobno, naj 

bodo čim bližje oknu. Pri novogradnjah načrtujmo razporeditev tako, da bo v prostore prišlo 

čim več svetlobe, velike in visoke omare razporejajmo čim dlje od oken, da nam po nepotrebnem 

ne odžirajo svetlobe« (Energija, b. d.). Tkanine na oknih naj bodo tanke in prosojne, odvečni 

svetlobi pa se lahko izognemo tudi s pomočjo senčil. Uporabljajmo varčne sijalke. Poleg 

razsvetljave lahko k varčni rabi električne energije v gospodinjstvu prispevamo s preudarno 

uporabo te pri kuhanju, hlajenju, s preudarnim ravnanjem s klimatskimi napravami, likanjem, 

pranjem in pomivanjem, pri ogrevanju ter z uporabo računalnikov in televizijskih sprejemnikov 

(Energija, b. d.). 

2.3.6 UKREPI ZA ZMANJŠANJE SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA 

Golea (2017) ukrepe, ki jih lahko izvedemo za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, razdeli 

na organizacijske in investicijske.  

A) Organizacijski ukrepi: 

- ugašanje luči, takrat, ko niso potrebne;  

- uporaba usmerjene svetlobe (na primer namizne svetilke); 

- uporaba tankih in prosojnih zaves; uporabljajmo tanke in prosojne zavese, ki dovoljujejo 

vstop dnevne svetlobe; 

- barve stropov in sten naj bodo svetle; 

- čiščenje svetil pomeni tudi prihranek in preudarnejše ravnanje z električno energijo.  

B) Investicijski ukrepi 

- Senzorji gibanja in časovne ure pripomorejo k zniževanju stroškov. 

- Rabo električne energije lahko zmanjšamo z zamenjavo navadnih žarnic z varčnimi in 

kompaktnimi žarnicami. Tako lahko za 70 % zmanjšamo rabo električne energije. 

Takšna svetila se razlikujejo od navadnih žarnic. Po navedbah raziskovalcev Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 8): »Večina LED svetil za domačo uporabo, ima barvno 

temperaturo 2700 K, kar pomeni, da svetilo seva malo modre barve in sveti z rumeno-

belo svetlobo. Takšna je navadna žarnica na žarilno nitko, ki ima poudarjene tople 

barve. Za uporabo v gospodinjstvu kupujemo svetila z 2700 K ali celo 2500 K, kar je v 

večernem času prijetneje in manj škodljivo za zdravje. Modrikasta svetila, ki sevajo 

blizu vijoličnega dela spektra, bolj onesnažujejo od rumenkastih. Bele LED sijalke z 

barvno temperaturo 4000 K povzroča v skopotskem (nočnem) vidu in čistem ozračju 

približno do 3-krat več (300%) onesnaženja v primerjavi z rumenkasto visokotlačno 

natrijevo sijalko (2100 K). Že kar nekaj časa se dogaja, da bele LED svetilke s 4000 K 

postajajo standard v zunanji razsvetljavi« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014). Po 

besedah raziskovalca Crisa Kyba LED sijalke zmanjšajo porabo električne energije, 

vendar postajajo težava zaradi svoje varčnosti, saj zato z njimi osvetljujemo tudi tista 

področja, ki so bila prej neosvetljena (npr. kolesarske steze skozi park, avtocestne 

odseke). S tem porabimo vso energijo, ki smo jo privarčevali z nakupom LED sijalk. 

Poudarja tudi, da so škodljive tudi zato, ker svetijo v modrem delu spektra in, kot je bilo 

že omenjeno, imajo barvno temperaturo med 7000 in 10000 kelvini (T. S. P., 2017). 
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- Svetlobni ali solarni tubuli razsvetljujejo prostor z naravno svetlobo in prispevajo k 

varčevanju z energijo (Golea, 2017). 

- V priporočilih za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja društva Temno nebo Slovenije 

lahko zasledimo naslednje ukrepe: 

- Zunanja svetila morajo biti postavljena samo na tistih mestih, kjer je to potrebno, samo 

takrat, ko je to potrebno, in z jakostjo, ki je potrebna.  

- Ulične razsvetljave z zasenčenimi svetilkami naj svetijo le navzdol na tla, kjer svetlobo 

potrebujemo, saj imajo nezasenčene ali slabo zasenčene svetilke visoke svetlobne 

izgube (svetijo v nebo) in so energetsko potratne ter posledično onesnažujejo okolje.  

- V nočnem času, ki je po 23. uri, naj bodo osvetljeni le najpomembnejši 

kulturnozgodovinski objekti.  

- Občani, ki imajo okoli hiš okrasno razsvetljavo, naj poskrbijo, da bo snop svetlobe 

usmerjen proti tlom, uporabljena pa naj najšibkejša žarnica. V nočnih urah, torej po 23. 

uri, pa naj bo takšna razsvetljava ugasnjena. 

Infrardeči senzorji naj bodo po priporočilih avtorjev Bolta Skaberne, Mohar idr. (2014, str. 26) 

»usmerjeni tako, da zaznajo le tiste osebe, ki se dovolj približajo objektu. Razsvetljava naj bo 

manjše moči v cut-off izvedbi, tako da njena svetloba ne gre nad vodoravnico. Nenaden vklop 

luči bo zanesljivo pregnal vsiljivca. Takšna razsvetljava je poleg tega tudi bolj varčna« (Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014). 

Bolta Skaberne, Mohar idr.  (2014) v brošuri z naslovom Naravi prijaznejša razsvetljava 

objektov in kulturne dediščine (cerkva) podajajo naslednja priporočila za prijaznejše 

osvetljevanje objektov in kulturne dediščine, predlagajo pa tudi, da objektov kulturne dediščine 

ne bi osvetljevali. 

Priporočila, ki jih navajajo, se nanašajo na naslednja področja:  

- Svetlost fasade 

»Slovenska Uredba zahteva, da povprečna svetlost fasade ne presega 1 cd/m2. Mejna vrednost 

je v Sloveniji enaka, kot v Italiji. Tudi v Italiji s strogimi zakoni varujejo svetlost fasad. Po 

izkušnjah avtorjev brošure, v manjših krajih in na območjih, ki niso osvetljena, zadostuje že 0,2 

cd/m2. Omejitev svetlobe fasade je ključna, če želimo zmanjšati vpliv na nočne organizme in 

zmanjšati porabo energije. Če je svetlost pol manjša, je tudi pol manjša poraba energije. Naše 

oko se prilagodi na vse nivoje svetlosti. Če bi svetlobo za dvakrat zmanjšali ali zmanjšali na 

polovico, naše oko tega ne bi zaznalo, saj je krivulja občutljivosti očesa logaritmična« (Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 20). 

- Osvetljevanje z 0 % sevanja v nebo 

»Če je mogoče osvetljujmo fasade objektov kulturne dediščine, tako, da nič svetlobe ne gre v 

nebo. Torej osvetljujemo od zgoraj navzdol. Glavnina odbite svetlobe gre na tla, kjer se 

istočasno izkoristi za osvetljevanje območja okoli objekta« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, 

str. 21). 

- Delež svetlobe, ki gre mimo fasade v nebo 

»Zavod za varstvo kulturne dediščine, v primeru, da imajo objekti kulturne dediščine status 

spomenikov, ne dopušča posegov na fasadi. Zato je osvetljevanje kulturnih spomenikov izjema 

ter jih je dovoljeno osvetljevati od zgoraj navzdol. Delež svetlobe, ki gre mimo fasade v nebo je 
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zelo pomemben faktor in le ta mora biti manjši od 10%. S tehnično zahtevnimi projektorji, ki 

so podobni diaprojektorjem je mogoče doseči, da gre mimo fasade v nebo, celo manj kot 1% 

svetlobe. Avtorji brošure so v okviru projekta Življenje ponoči razvili cenovno ugodno 

tehnologijo reflektorjev. Svetilka je opremljena z masko, katera je prilagojena silhueti 

posameznega objekta. S pomočjo uporabe te svetilke je lahko delež izgubljene svetlobe v nebo 

manjši od 2%. Maska močno zmanjša svetlobni snop, ki bi drugače šel v nebo in s tem se 

onesnaževanje, ki ga povzroča objekt zmanjša tudi za petkrat. Nastali manjši snop svetlobe 

privablja manj žuželk in tudi omogoča zasenčenje preletnih odprtin za netopirje« (Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 21). 

- Svetilke, usmerjene navzgor tik ob steni 

»Takšen način osvetljevanja je okoljsko najbolj sporen, saj se velik delež svetlobe odbije v nebo. 

Svetilke so nameščene tik ob steni in steno osvetljujejo pod nizkim kotom. Glavnina svetlobe se 

tako odbije v nebo ne pa nazaj k opazovalcu zato je stena temnejša, kot bi bila sicer. Območje 

fasade tik ob svetilki pa je stokrat bolj svetlo ali celo svetlejše od območja, ki je bolj oddaljeno 

od svetilke. To je odvisno od optike svetilke. Pri takšnem načinu osvetlitve je tako zelo težko 

zagotoviti, da bi šlo manj kot 10% svetlobe v nebo« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 22). 

- Spekter svetlobe 

»Bela svetloba (4000 K) zaradi visokega deleža modre barve močno onesnažuje nebo in tudi 

privlači žuželke. Priporočena je uporaba svetilk: oranžni (amber) LED ali beli LED, s filtrom, 

ki ne prepušča modre svetlobe pod 500 nm, če je mogoče pa filtrirajmo rdečo svetlobo nad 650 

nm, ker je naše oko skoraj ne zaznava. V primeru, da ne uporabljamo filtrov, naj bo barvna 

temperatura svetlobe manjša od 2700 K. V Španiji in Čilu imajo v zakonodajah za varovanje 

nočnega neba določila, da mora vsa zunanja razsvetljava sevati manj kot 15% pod 500 nm. 

Zakon italijanske pokrajine Furlanija – Julijska krajina omejuje barvno temperaturo za vso 

zunanjo razsvetljavo na 3300 K. Objekte kulturne dediščine želimo prikazati, kot zgradbe, ki 

imajo določeno zgodovinsko vrednost in so preživele stoletja. Če pa jih osvetlimo z modro-belo 

svetlobo bodo izgubijo videz avtentičnosti« (Bolta Skaberne, Mohar idr., str. 23). 

- Objekti, ki naj jih ne bi osvetljevali 

»Če se v objektih nahajajo kolonije netopirjev, površin na katerih so preletne odprtine ni 

dovoljeno osvetljevati. Če so te površine osvetljene, izključimo svetilke, ki so usmerjene na stene 

s preletnimi odprtinami. Priporočljivo je, da se na zavarovanih območjih in območjih Nature 

2000 objektov kulturne dediščine ne osvetljuje. V primeru, da se cerkev nahaja daleč od naselij 

in je na osamljenem kraju je ne osvetljujmo. Na takem kraju kulturne dediščine verjetno ne bo 

opazoval nihče. Iz velike razdalje je tudi težko prepoznati ali je osvetljena cerkev ali zgolj 

nezasenčena svetilka. Prav tako ne osvetljujmo fasad, ki so obrnjene stran od naselij ali proti 

gozdu, saj jih tam nihče ne bo občudoval. Tako so tudi v številnih državah, kot so Nemčija 

(Berlin) in Švica (Basel), številni objekti kulturne dediščine, muzeji in cerkve neosvetljeni. 

Poudarjena je zgodovinska pristnost območja. Pred nekaj stoletij so imeli v večjih mestih javno 

razsvetljavo, vendar je bila tudi neprimerno šibkejša od današnje. Ob prenovi objektov kulturne 

dediščine je potrebno ohranjati tudi avtentičnost nekdanjega nočnega ambienta« (Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 23). 

- Osvetljevanje okolice objektov kulturne dediščine 
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»Za osvetljevanje okolice objektov kulturne dediščine so priporočljive svetilke z 0 % sevanja v 

nebo. S tem zmanjšamo bleščanje in preprečimo svetenje nad vodoravnico. Priporočljivo je 

izbrati svetilke s toplo, rumenkasto svetlobo in z manj kot 2700 K. Pozorni moramo biti tudi na 

to, da so svetilke nameščene tako, da obiskovalcem ne svetijo v oči. Predvsem pri starejših 

lahko nezasenčene svetilke povzročijo močno bleščanje. Zaradi naravnih procesov staranja 

očesa, postane očesna leča motna. To med drugim povzroča tudi bleščanje. Brez nepotrebnih 

svetilk naredimo, okolico cerkva prijetno tudi v večernem času. Prav tako ni potrebe po 

osvetljevanju pokopališč, saj jih osvetljuje na stotine sveč« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, 

str. 24). 

- Ugašanje razsvetljave 

»Vso razsvetljavo, tudi varčno, ugašajmo po 23. uri. Tako bomo ohranili zdravje ljudi, biotsko 

raznovrstnost in nočno nebo« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 25). 

- Osvetljevanje napuščev 

»Osvetljevanju strešnih napuščev se izogibajmo. Svetloba privlači žuželke, le te pa so plen 

pajkov. Na fasadah, celo v mestnih središčih, kjer je žuželk manj, kot v naravi lahko opazimo 

plesnim podobne pajčevine. Čiščenje pajčevin pa je zahtevno in drago« (Bolta Skaberne, 

Mohar idr., 2014, str. 26). 

- Talne svetilke 

»Talne svetilke so v Sloveniji prepovedane, ker bleščijo, zaslepijo in povzročajo nelagodje. Te 

svetilke skoraj 100 % svetijo v nebo. Okoljsko so izjemno škodljive. So tudi izpostavljene vodi, 

zato se pogosto kvarijo. Raziskovalci in avtorji te brošure Bolta Skaberne, Mohar, Verovnik in 

Zagmajster predlagajo, da Evropska unija prepove proizvodnjo, uvoz in prodajo talnih svetilk« 

(Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 26). 

- Zmanjšanje porabe in vgradnja časovnih stikal 

»Za razsvetljavo cerkva, so se v preteklosti pojavljali reflektorji z močjo 400 W. Če se 

osredotočimo in odločimo za nižjo svetlost fasad in uporabimo najnovejšo tehnologijo, je 

mogoče eno stran fasade povprečno velike cerkve osvetliti s približno 30 W. Zmerna in 

tehnološko dovršena razsvetljava kulturnih spomenikov omogoča velike prihranke. Majhna 

poraba nas ne sme zaslepiti, namestimo časovna stikala »timerje«, ki omogočajo izklop 

razsvetljave ponoči. Če bodo LED svetilke svetile le prvo polovico noči, bomo porabili manj 

energije in življenjska doba svetil se bo podvojila iz recimo 12 na 24 let. Naredili bomo tudi 

nekaj koristnega za naravo. V času nočnega počitka ugasnimo razsvetljavo, saj objektov 

kulturne dediščine zagotovo nihče ne opazuje ob 2. uri zjutraj. Torej, dovolimo naravi, da 

ponoči živi svoje življenje« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 26). 

- Posvetovanje z naravovarstveno in kulturnovarstveno stroko 

»Upravljalec stavbe naj se na začetku morebitne obnove razsvetljave posvetuje s strokovnjaki 

za varovanje narave in kulturne dediščine. V Sloveniji sta to Zavod za varstvo kulturne 

dediščine Slovenije in RS za varstvo narave. Stavba je lahko zatočišče netopirjev, zato je treba 

dela izvesti na način, da se življenjski prostor netopirjev ohranja. Če je v stavbi zatočišče 

netopirjev, zaradi katerih je tako tudi opredeljeno območje Natura 2000, je za izvedbo del 

potrebno naravovarstveno soglasje. V primeru, da je stavba kulturna dediščina, varovana po 
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predpisih s področja varstva kulturne dediščine, je za izvedbo del potrebno kulturnovarstveno 

soglasje« (Bolta Skaberne, Mohar idr., 2014, str. 27). 
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3 UČNI NAČRT ZA GOSPODINJSTVO IN VPRAŠANJE 

SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA  

V 5. razredu osnovne šole učenci v okviru modula Ekonomika spoznavajo vire in dobrine. V 

tem kontekstu se lahko najde povezava tudi s problemom svetlobnega onesnaževanja.  

V 6. razredu se pri predmetu gospodinjstvo obravnava pomemben modul Bivanje in okolje. V 

omenjenem modulu se obravnavajo vsebine:  

- pravilno ravnanje z odpadki (kjer se osredotočajo na pravilno ravnanje z odpadki, 

pravilno ločevanje odpadkov, zmanjševanje količine odpadkov in tako dalje), 

- varčna uporaba energije, 

- onesnaževanje okolja (zeleno nakupovanje, ekološko čiščenje, testi, pesticidi v našem 

vsakdanjem življenju, boljši zrak v našem domu in okolju) (»Učni načrt: 

Gospodinjstvo«, 2011).  

Pri vsebini onesnaževanje okolja učenci spoznavajo razloge za onesnaževanje okolja 

(onesnaževanje prsti, vode in zraka). Spoznavajo tudi ukrepe za preprečevanje onesnaževanja 

okolja (»Učni načrt: Gospodinjstvo«, 2011). V učnem načrtu za gospodinjstvo problematika o 

svetlobnem onesnaževanju ni jasno poudarjena, obstaja pa kar nekaj možnosti, da se učencem 

približajo omenjene vsebine. Učenci bi se tako naučili osnovnih dejstev v povezavi s svetlobnim 

onesnaževanjem in spoznali možne ukrepe za zmanjšanje svetlobnega onesnaženja za bolj 

prijazno osvetlitev. Pri tem bi razvijali trajnostno naravnano mišljenje, s čimer bi dolgoročno 

lahko prispevali k varovanju lastnega zdravja in naravnega okolja.  
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4 EMPIRIČNI DEL 

Namen magistrskega dela je bil pridobiti informacijo o poznavanju svetlobnega onesnaževanja 

osnovnošolcev, njihova stališča o umetnem osvetljevanju in posledicah, ki jih prinaša. 

Predvidevala sem, da poznavanje omenjenega problema ni dobro. Cilj magistrskega dela je bil 

tako oblikovati smernice aktivnosti za učinkovitejše poznavanje problema in zmanjšanje 

umetnega osvetljevanja v okviru posameznih gospodinjstev. S cilji, ki sem jih določila, sem 

raziskala poznavanja osnovnošolcev o vplivu umetne svetlobe na posameznika in okolje, 

raziskala stališča osnovnošolcev do umetnega osvetljevanja, ugotovila ravnanja osnovnošolcev 

z umetno svetlobo v gospodinjstvu in raziskala zavedanja osnovnošolcev o posledicah 

svetlobnega onesnaževanja. Pridobila sem vpogled v trenutno stanje poznavanja pojma 

svetlobnega onesnaževanja in njegovih posledic med osnovnošolci.  

4.1 CILJI  

Cilji raziskave, ki sem jo opravila v okviru magistrskega dela, so: 

- raziskati stališča osnovnošolcev do umetnega osvetljevanja, 

- ugotoviti ravnanja osnovnošolcev z umetno svetlobo v gospodinjstvu, 

- raziskati zavedanja osnovnošolcev o posledicah svetlobnega onesnaževanja. 

4.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Glede na cilje sem si postavila pet raziskovalnih vprašanj: 

RV1: Kateri dejavniki vplivajo na spremembo ravnanja posameznika s svetlobnimi viri doma?  

RV2: Kako se razlikujejo stališča osnovnošolcev iz mestnega okolja od osnovnošolcev iz 

nemestnega okolja do svetlobnega onesnaževanja?  

RV3: Kako preudarno gospodinjstva ravnajo z umetnimi svetili?  

RV4: Katere vplive svetlobnega onesnaževanja na posameznika in njegovo naravno okolje 

poznajo anketirani? 

RV5: Kakšna so stališča osnovnošolcev do osvetljevanja zunanjih bivalnih prostorov ponoči? 

4.3 RAZISKOVALNA METODA  

Uporabljena raziskovalna metoda je temeljila na deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni 

metodi empiričnega pedagoškega raziskovanja. Pri raziskovanju sem uporabila empirični 

kvantitativni pristop. 

4.4 VZOREC 

Način vzorčenja je bil neslučajnostni. Učence sem izbrala namensko. V raziskavi je sodelovalo 

približno 110 učenk in učencev 9. razreda osnovne šole. Glede na spol je sodelovalo 63 učencev 

in 47 učenk. 
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Tabela 1: Spol anketiranih 

Spol f f (%) 

Moški 63 57,30 

Ženski 47 42,70 

Skupaj 110 100,0 

 

Tabela 2: Starost učencev 

Spol Starost Skupaj 

14 let 15 let 16 let 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Moški 32 50,79 28 44,45 3 4,76 63 100,00 

Ženski 25 53,19 22 46,81 0 0,00 47 100,00 

Skupaj 57 51,82 50 45,45 3 2,73 110 100,00 

 

Kot je razvidno iz Tabele 2, je bilo 14 let starih 50,79 % dečkov in 53,19 % deklic, 15 let je 

bilo starih 44,45 % dečkov in 46,81 % deklic, medtem ko je bilo starih 16 let 4,76 % dečkov.  

Tabela 3: Kraj bivanja učencev 

Kraj bivanja f f (%) 

Mesto 22 20,00 

Vas 88 80,00 

Skupaj 110 100,0 

 

Kot je razvidno iz Tabele 3, v mestu živi 20,00 %, v vasi pa 80,00 % učencev. 

Tabela 4: Kraj bivanja učencev, glede na spol 

Spol Kraj bivanja 

Mesto Vas Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Moški 11 17,46 52 82,54 63 100,00 

Ženski 11 23,40 36 76,60 47 100,00 

Skupaj 22 20,00 88 80,00 110 100,00 

 

Od učencev, ki so sodelovali v raziskavi, 17,46 % dečkov in 23,40 % deklic živi v mestu, 

medtem ko 82,54 % dečkov in 76,60 % deklet živi v vasi. 
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Tabela 5: Bivališče učencev 

 

Spol 

Bivanje v hiši ali v bloku Skupaj 

V bloku V hiši 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Moški 8 12,70 55 87,30 63 100,00 

Ženski 5 10,64 42 89,36 47 100,00 

Skupaj 13 11,82 97 88,18 110 100,00 

 

Največ učenk (89,36 %) in učencev (87,30 %) živi v hiši, medtem ko 12,70 % učencev in 

10,64 % učenk živi v bloku. 

4.5 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Pri raziskovanju sem uporabila anonimno anketo, ki sem jo pripravila sama. Postopek zbiranja 

podatkov sem začela s pridobitvijo ravnateljevega dovoljenja za izvedbo raziskave na izbrani 

osnovni šoli. Z vključenimi učitelji sem se dogovorila za termin izvedbe v času rednega pouka 

in učencem razdelila soglasja za sodelovanje v raziskavi. Anketa je na začetku vsebovala 

vprašanja za pridobitev demografskih podatkov (spol, kraj bivanja), preostali del ankete pa so 

sestavljala vprašanja, ki se nanašajo na temo svetlobnega onesnaževanja. Večina vprašanj je 

zaprtega tipa, manjši del odprtega. Učenci so na vprašanja odgovarjali tako, da so izbrali enega 

ali več odgovorov ali pa so odgovore zapisali. 

4.6 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Za obdelavo podatkov sem uporabila program Excel in statistični program SPSS. Opravila sem 

osnovno opisno statistiko. Ugotavljala sem odstotke izbranih odgovorov na vprašanja v anketi. 

Odgovore učencev sem analizirala glede na spol in kraj bivanja. Uporabila sem tudi inferenčno 

statistiko. 
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5 REZULTATI Z RAZPRAVO 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati odgovorov na vprašanja in trditve iz anketnega 

vprašalnika. Z raziskavo sem želela pridobiti mnenje učencev o morebitnih škodljivih vplivih 

umetnega osvetljevanja na naravno okolje.  

Tabela 6: Mnenje učencev o škodljivem vplivu umetne svetlobe na okolje, glede na kraj 

bivanja 

Ali meniš, da umetna svetloba škoduje okolju? 

Kraj bivanja Da Ne Ne vem Skupaj 

f f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto 7 31,82 4 18,18 11 50,00 22 100,00 

Vas 41 46,59 10 11,36 37 42,05 88 100,00 

Skupaj 48 43,64 14 12,73 48 43,63 110 100,00 

 

Iz Tabele 6 je razvidno, da 50,00 % učencev, ki prihajajo iz mesta, ne ve, ali umetna svetloba 

škoduje okolju, medtem ko ne ve, ali umetna svetloba škoduje okolju, 42,05 % učencev, ki 

živijo na vasi. 31,82 % učencev iz mesta in 46,59 % učencev iz vasi je odgovorilo, da umetna 

svetloba škoduje okolju, medtem ko 18,18 % učencev iz mesta in 11,36 % učencev iz vasi meni, 

da umetna svetloba ne škoduje okolju. Presenetljivo so učenci iz mesta slabše odgovorili na 

vprašanje, saj jih večina ne ve, da umetna svetloba škodi okolju, medtem ko se učenci, ki 

prihajajo iz vasi, tega nekoliko bolj zavedajo. 

Glede na to, da so učenci izpostavljeni različnim medijem, v katerih se pojavlja tudi pojem 

svetlobno onesnaževanje, me je zanimalo, kaj je po njihovem mnenju svetlobno onesnaževanje. 

80 % učencev je odgovorilo, da ne vejo. Med učenci, ki so podali odgovor, pa se je s 15 % 

pojavil odgovor, da je to javna razsvetljava oziroma luči v naravi. Sledili so odgovori, da je to 

čezmerno postavljanje luči v naravo in da se tako onesnažuje okolje (5 %). Odgovori na 

vprašanje, kaj je svetlobno onesnaževanje, so bili nezadovoljivi, saj je le 15 % učencev navedlo, 

da je to razsvetljava v naravi. Ti odgovori so pokazatelj, da se o tem problemu premalo govori. 
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Tabela 7: Prikaz strinjanja s trditvami, glede na kraj bivanja 

Trditev 
Kraj 

bivanja N M* SD 

t df Sig  

Vpliv mame na ravnanje z umetno 

svetlobo. 

1 22 3,14 1,46 1,014 108 0,313 

2 88 2,80 1,40 

Vpliv učiteljev na ravnanje z 

umetno svetlobo. 

1 22 2,95 1,50 
1,318 108 0,190 

2 88 2,51 1,39 

Vpliv očeta na ravnanje z umetno 

svetlobo. 

1 22 2,95 1,43 0,608 108 0,545 

2 88 2,75 1,41 

Vpliv sorodnikov na ravnanje z 

umetno svetlobo. 

1 22 2,64 1,29 0,189 108 0,851 

2 88 2,58 1,26 

Vpliv prijateljev na ravnanje z 

umetno svetlobo. 

1 22 2,50 1,37 –0,423 108 0,673 

2 88 2,64 1,35 

Vpliv drugih dejavnikov na 

ravnanje z umetno svetlobo. 

 

1  22 2,23 2,23 –0,582 108 0,562 

2 88 2,42 2,42 

Legenda: *Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice: 

1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem/neopredeljen, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam. *Kraj bivanja: 1. – mesto, 2. – vas. 

Kot je razvidno iz Tabele 7, med učenci iz vasi in učenci iz mesta ni bilo statistično pomembnih 

razlik. Učenci, ki prihajajo iz mesta, so se nekoliko močneje strinjali, da na njihovo ravnanje z 

umetno svetlobo vpliva mama (M = 3,14), kot učenci z vasi (M = 2,80). Ravno tako so se učenci 

iz mesta nekoliko bolj strinjali s trditvijo, da na njihovo ravnanje z umetno svetlobo vpliva oče 

(M = 2,95), kot učenci, ki prihajajo z vasi (M = 2,51). Iz tabele 8 tudi vidimo, da vplivu na 

ravnanje z umetno svetlobo, ki ga imajo na učence starši, pomembno vlogo pripisujejo tudi 

učiteljem. Da na ravnanje z umetno svetlobo vplivajo učitelji, so se sicer nekoliko bolj strinjali 

učenci, ki prihajajo iz mesta kot učenci, ki prihajajo iz vasi. Na učence, ki prihajajo iz mesta, 

imajo po njihovem mnenju pred prijatelji (M = 2,50) vpliv tudi sorodniki (M =2,64). Učenci iz 

vasi pa so močnejši vpliv pripisali prijateljem (M =2,64) kot sorodnikom (M = 2,58). Učence 

smo vprašali tudi, kateri dejavniki po njihovem mnenju še vplivajo na njihovo ravnanje z 

umetno svetlobo. Pod drugo so tako navedli, da vplivajo mediji, kot so televizija, računalnik, 

kjer si lahko ogledajo dokumentarne in različne oddaje na temo svetlobnega onesnaževanja. 

Omenjali so dogodke, ki lahko spodbudijo ali zavrejo povzročanje svetlobnega onesnaževanja. 

Tako so bili navedeni prireditve, praznovanja, v okviru katerih so organizirani ognjemeti oz. se 

spodbuja uporaba pirotehničnih sredstev. Ravno tako pa so omenjali tudi slabe izkušnje z 

umetnimi svetili doma ali drugje, k lahko privedejo do tega, da umetnih svetil ne uporabljajo 

veliko oz. čim manj.  

Tabela 8: Prikaz odgovorov učencev o osvetljenosti bivališča in okolice ponoči (v f in f (%)) 

Kraj bivanja Ali sta tvoje bivališče in okolica tvojega 

bivališča osvetljena, ko se stemni? 

Skupaj 

Da Ne 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto 19 86,36 3 13,64 22 100,00 

Vas 49 55,68 39 44,32 88 100,00 

Skupaj 68 61,82 42 38,18 110 100,00 
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Iz Tabele 8 je razvidno, da je 86,36 % učencev, ki živijo v mestu, odgovorilo, da imajo 

osvetljeno bivališče oziroma okolico bivališča, ko se stemni, 13,64 % učencev, ki živijo v 

mestu, bivališča in okolice nima osvetljenih. 61,82 % učencev iz vasi je odgovorilo, da imajo 

bivališče in okolico osvetljeno, medtem ko 38,18 % učencev, ki živijo v vasi, ponoči nima 

osvetljenega bivališča in okolice. Učenci, ki prihajajo iz mesta, imajo večinoma osvetljeno 

bivališče in okolico bivališča, ko se stemni. Taki rezultati so pričakovani, saj so učenci, ki živijo 

v mestu, neposredno izpostavljeni umetni svetlobi podnevi in ponoči. Ponoči so zlasti 

osvetljena mesta, ulice, saj to zagotavlja ustrezno vidljivost in občutek varnosti, ko se učenci 

vračajo iz morebitnih šolskih ali obšolskih aktivnosti, ravno tako ostalim prebivalcem omogoča 

varnejše gibanje. Prav tako so osvetljene okolice blokov, javna razsvetljava na ulicah pa 

osvetljuje hiše (Lystrup, 2017). 

Tabela 9: Opredelitev osvetljenih predelov osvetlitve ali neosvetlitve okolice (v f in f (%)) 

Kraj bivanja Kaj je osvetljeno Skupaj 

Javna razsvetljava 
Osvetljeni 

objekti 

Javna 

razsvetljava 

in osvetljeni 

objekti 

Nimamo nič 

osvetljeno 

f f (%) f f (%) f 
f 

(%) 
f f (%) f f (%) 

Mesto 17 77,27 1 4,55 1 4,55 3 13,63 22 100,0 

Vas 47 53,41 2 2,27 3 3,41 36 40,91 88 100,0 

Skupaj 64 58,18 3 2,73 4 3,64 39 35,45 110 100,0 

 

Kot je razvidno iz Tabele 9, je največji odstotek (77,27 %) učencev iz mesta odgovoril, da imajo 

osvetljeno bivališče ali okolico osvetljeno zaradi javne razsvetljave. Prav tako je največji 

odstotek učencev iz vasi, 53,18 %, odgovoril, da imajo osvetljeno bivališče ali okolico zaradi 

javne razsvetljave. 13,63 % učencev iz mesta je navedlo, da nimajo nič osvetljeno, prav tako je 

dejalo, da nimajo nič osvetljeno, 40,91 % učencev iz vasi. 4,55 % učencev iz mesta je 

odgovorilo, da imajo osvetljene objekte in 4,55 % učencev je odgovorilo, da imajo javno 

razsvetljavo in osvetljene objekte. 3,64 % učencev iz vasi je navedlo, da imajo javno 

razsvetljavo in osvetljene objekte in 2,73 % učencev iz vasi je dejalo, da imajo osvetljene 

objekte. Večina učencev iz mesta ima javno razsvetljavo, kar je bilo tudi za pričakovano. Javno 

razsvetljavo pa ima čedalje več vasi, saj je več kot polovica učencev, ki prihajajo iz vasi, 

odgovorila, da imajo javno razsvetljavo in tudi osvetljene objekte. Dejstvo je, da se osvetljuje 

vedno več vasi, kar v današnjem času ni nič čudnega. Brez javne razsvetljave ne poznamo 

življenja ponoči. Kot pravi Pogačnik (2009, str. 29): »Osvetljevanje se iz mestnih in primestnih 

ulic, vse bolj širi na podeželje, kar je med drugim posledica prenašanja urbanih vzorcev načina 

življenja na podeželje«. Pri učencih, ki prihajajo iz vasi, pa gre verjetno tudi za osvetljevanje 

posesti ali kmetij zaradi varnosti. 

Za osvetljevanje večina učencev uporablja različna umetna svetila, ki popestrijo okolico 

bivališča. Katere vrste umetne osvetlitve uporabljajo v okolici svojega bivališča, pa prikazuje 

(Graf 1). 
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Graf 1: Vrsta osvetlitve v okolici, glede na kraj bivanja 

Graf 1 prikazuje, da je večina (57,27 %) učencev, ki živijo v hiši, največkrat izbrala odgovor, 

da imajo v okolici svojega bivališča luči na hiši, medtem ko je ta odgovor izbralo 2,73 % 

učencev, ki živijo v bloku. Ljudje, ki živijo v hišah, si z lučmi, ki jih imajo na svojih hišah, 

zagotavljajo varnost ali lepoto in vidnost objekta. Drugi najbolj zastopan odgovor učencev iz 

vasi je bil luči javne razsvetljave, ki ga je izbralo 44,55 % učencev, odgovor javna razsvetljava 

pa so največkrat izbrali učenci iz bloka, 9,10 %. Pri učencih iz hiš je sledil odgovor luči ob vrtu, 

terasi, ki ga je izbralo 34,55 % učencev in 1,00 % učencev, ki živijo v bloku. Nato je sledil 

odgovor luči na tleh pred hišo 23,64 % učencev iz hiš in 4,55 % učencev, ki živijo v bloku. Pri 

učencih, ki živijo v hiši, je sledil odgovor drugo (10,91 %). Odgovor je izbral 1,00 % učencev 

iz bloka. Učenci, ki živijo v hiši, so nato izbrali odgovor nič nimamo osvetljeno (10,00 %). Ta 

odgovor je izbral 1,00 % učencev iz bloka. Odgovor luči ob bazenu je bil najmanj zastopan pri 

učencih iz vasi (3,64 %) in tudi pri učencih iz bloka (0,00 %). 

Nesmotrno trošenje električne energije lahko omejimo tudi z uporabo luči na senzor (Golea, 

2107), predvsem s tistimi lučmi na senzor, ki se aktivirajo, ko je človek dovolj blizu (Bolta 

Skaberne, Mohar idr., 2014). Učenci so morali odgovoriti, ali so svetila, ki so jih navajali v 

prejšnjem odgovoru, na senzor. 49,1 % anketiranih (Tabela 10) je odgovorilo, da luči, ki jih 

imajo v okolici, niso na senzor, medtem ko je 41,80 % učencev odgovorilo, da so na senzor, in 

9,10 % učencev je izbralo odgovor drugo, in sicer, do so na senzor luči na tleh.  

Tabela 10: Svetilo na senzor (v f in f (%)) 

Ali so umetna svetila, omenjena v prejšnjem vprašanju, na senzor? 

 f f (%) Skupaj 

Da 46 41,8 41,8 

Ne 54 49,1 90,9 

Da, na tleh 10 9,1 98,2 

Skupaj 110 100,0  

 

Zanimalo me je tudi, kakšno je mnenje učencev o pozitivnih in negativnih učinkih umetnega 

osvetljevanja. S pomočjo petstopenjske lestvice so se opredelili do izbranih trditev. Iz Tabele 
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10 lahko razberemo njihove odgovore na posamezne trditve, ki se nanašajo na njihova stališča 

glede osvetljevanja ponoči (reklamni panoji, javna razsvetljava itd.), strinjanje z javno 

razsvetljavo, lučmi na senzor ter vplivu čezmerne umetne svetlobe v gospodinjstvu na denar in 

energijo. 

Tabela 11: Prikaz strinjanja učencev s posameznimi trditvami 

Trditev 

 

Kraj 

bivanja N M* SD 

t df Sig 

Umetna svetloba ponoči negativno 

vpliva na živali. 

 

1 22 3,55 1,10 –0,755 108 0,452 

2 88 3,76 1,22 
   

Umetna svetloba ponoči 

negativno vpliva na rastline. 

 

1 22 3,41 1,26 0,185 108 0,854 

2 88 3,35 1,30 

Umetna svetloba ponoči 

negativno vpliva na ljudi. 

 

1 22 3,09 1,23 –0,762 108 0,447 

2 88 3,32 1,26 

Umetna svetloba nima vpliva na 

kakovost življenja ljudi. 

 

1 22 2,68 1,13 0,273 108 0,786 

2 88 2,60 1,25 

Dobro je imeti luči na senzor. 

 

1 22  4,14 0,83 0,916 108 0,361 

2 88 3,88 1,21 

Ponoči je dobro imeti osvetljeno 

hišo. 

 

1 22 2,77 1,23 0,968 108 0,335 

2 88 2,48 1,23 

Ponoči je dobro imeti osvetljeno 

okolico. 

 

1 22 3,45 1,44 0,638 108 0,525 

2 88 3,26 1,23 

Ponoči je dobro, da so reklamni 

panoji osvetljeni. 

1 22 2,59 1,40 
0,290 108 0,773 

2 88 2,50 1,30 

Dobro je imeti javno razsvetljavo. 1 22 4,05 1,13 0,901 108 0,369 

2 88 3,78 1,24 

Javna razsvetljava je ustrezna 

(ima ustrezno nameščene 

žarnice). 

1 22  3,09 1,34 –0,802 108 0,424 

2 88 3,35 1,37 

Čezmerna umetna osvetlitev nima 

negativnih vplivov na okolje. 

1 22  2,14 1,13 –0,683 108 0,496 

2 88 2,34 1,29 

Čezmerna umetna osvetlitev v 

gospodinjstvu vpliva na večjo 

porabo denarja. 

1 22  4,32 0,78 1,480 108 0,142 

2 88 3,92 1,20 

Čezmerna umetna osvetlitev v 

gospodinjstvu vpliva na večjo 

porabo energije. 

 

1 22  4,18 0,85 0,682 108 0,497 

2 88 4,00 1,17 

Legenda: *Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice: 

1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem/neopredeljen, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam. *Kraj bivanja 1. – mesto, 2. – vas. 



25 

Med učenci, ki prihajajo iz vasi, in učenci, ki prihajajo iz mesta, se niso pokazale statistično 

pomembne razlike. Kot je razvidno iz tabele 11, se učenci iz vasi (M = 3,76) nekoliko bolj 

strinjajo, da umetna svetloba ponoči negativno vpliva na živali, kot učenci, ki prihajajo iz mesta 

(M = 3,55), prav tako se učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 3,32), bolj strinjajo, da umetna svetloba 

ponoči negativno vpliva na ljudi, kot učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 3,09). O negativnih 

vplivih umetne svetlobe na rastline pa so bolj prepričani učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 

3,41), kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 35). Da umetna svetloba nima vpliva na kakovost 

življenja ljudi, pa se bolj strinjajo učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 2,68), kot učenci, ki 

prihajajo iz vasi (M = 2,60). To pripisujem vzroku, da so učenci, ki živijo v mestu, bolj 

neposredno izpostavljeni umetni svetlobi, kot učenci, ki živijo na vasi, zato menijo, da umetna 

svetloba ponoči ne predstavlja negativnih učinkov na živali in ljudi, vendar menijo, da nima 

negativnih učinkov na kakovost življenja ljudi. Učenci, ki prihajajo iz vasi, menijo, da umetna 

svetloba negativno vpliva na živali in ljudi. Mnenje učencev, ki živijo na vasi, da umetna 

svetloba negativno vpliva na živali, povezujem s tem, da so bolj povezani z živalmi na deželi 

in jih imajo morebiti doma, ter iz lastnih opazovanj sklepajo, kaj je zanje dobro in kaj jih moti. 

Učenci iz mesta se bolj kot učenci iz vasi strinjajo, da umetna svetloba negativno vpliva na 

rastline. Razloge za to bi bilo smiselno raziskati z bolj poglobljeno analizo v prihodnosti. Da je 

dobro imeti ponoči osvetljeno hišo, se nekoliko bolj strinjajo učenci, ki prihajajo iz mesta (M 

= 2,77), kot učenci, ki prihajajo iz vasi, prav tako se učenci, ki prihajajo iz mesta (M =3,45), 

bolj strinjajo, da je ponoči dobro imeti osvetljeno okolico, kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 

3,26). Učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 2,59), se prav tako bolj strinjajo, da je ponoči dobro, 

da so reklamni panoji osvetljeni, kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 2,50). Prav tako se učenci, 

ki prihajajo iz mesta (M = 4,05), bolj strinjajo s trditvijo, da je dobro imeti javno razsvetljavo, 

kot učenci iz vasi (M = 3,78), kar povezujem z neposredno izpostavljenostjo učencev, ki živijo 

v mestu, javni razsvetljavi in sprejemanjem tega kot dejstvo oz. kot nekaj, kar je povsem 

običajno v njihovem življenjskem okolju. Učence, ki živijo v okolju, ki je manj izpostavljeno 

umetnemu osvetljevanju, pa so po pričakovanjih bolj pozorni na umetno svetlobo in jih javna 

razsvetljava pričakovano moti, v primeru, da jim umetna svetlobo sveti v hišo, sobo, spalnico 

in moti spanje. Učenci iz vasi (M = 3,35) se nekoliko bolj strinjajo, da je javna razsvetljava 

ustrezna (ima ustrezno nameščene žarnice), kot učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 3,09). S 

trditvijo, da je dobro imeti luči na senzor, pa se bolj strinjajo učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 

4,14), kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 3,88). Rezultate zopet povezujem z neposredno 

povezanostjo z umetno razsvetljavo učencev, ki živijo v mestu. Da umetna svetloba nima 

negativnih vplivov na okolje, se nekoliko bolj strinjajo učenci iz vasi (M = 2,34), kot učenci iz 

mesta (M = 2,14). Vplivov čezmerne osvetlitve na gospodinjstvo pa se bolj zavedajo učenci, ki 

živijo v mestu, kot učenci, ki živijo na vasi. Tako se učenci, ki prihajajo iz mesta, nekoliko bolj 

strinjajo, da čezmerna osvetlitev v gospodinjstvu vpliva na večjo porabo denarja (M = 4,32), 

kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 2,34). Prav tako se učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 4,18), 

nekoliko bolj strinjajo, da čezmerna umetna osvetlitev v gospodinjstvu vpliva na večjo porabo 

energije, kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 4,00). Učenci na vasi niso toliko izpostavljeni 

umetni svetlobi kot učenci, ki živijo v mestu, zato predvidevam, da jih takšna svetloba verjetno 

moti in na podlagi tega sklepajo, da umetna svetloba ponoči vpliva tudi na okolje (na nočne 

živali ipd.). Vendar pa bi bilo za dokončen zaključek treba podrobneje raziskati, zakaj so se 

učenci odločali za posamezne odgovore. 

Glede na učinke, ki jih ima umetna svetloba, je treba izvesti različne ukrepe za zmanjšanje 

umetne svetlobe. Zanimalo me je, kako bi učenci ukrepali, da bi pripomogli k zmanjšanju 

svetlobnega onesnaževanja.  
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Graf 2: Najbolj zastopani odgovori, kako bi pripomogli k zmanjšanju svetlobnega 

onesnaževanja glede na spol 

Kot je razvidno iz Grafa 2, so dečki največkrat (85,71 %) izbrali odgovor prižiganje luči v hiši 

takrat, ko jih potrebujemo, sledil je odgovor uporaba LED svetilk, ugašanje luči, luči na senzor 

(73,02 %) in nato odgovor brez osvetljevanja dvorišča vrtov, hišne okolice (50,79 %). Deklice 

(80,85 %) so kot najboljšo možnost izbrale uporabo LED svetilk, ugašanje luči ali luči na 

senzor, sledil je odgovor prižiganje luči takrat, ko jih potrebujemo (70,21 %), nato odgovor 

brez osvetljevanja dvorišča in vrtov, hišne okolice (40,43 %), odgovor drugo pa je bil 

najmanjkrat izbran. Tako meni 14,89 % deklic in 3,17 % dečkov. 

Tabela 12: Prikaz odgovorov o mnenju ozaveščenosti mladih (v f in (f%)) 

Kraj bivanja Ali meniš, da je ozaveščenost mladih o vplivu 

umetne svetlobe na okolje pomembna? 

Skupaj 

Da Ne 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto  21 95,45 1 4,55 22 100,0 

Vas 62 70,45 26 29,55 88 100,0 

Skupaj 82 74,55 27 24,55 110 100,0 

 

95,45 % učencev, ki prihajajo iz mesta, in 70,45 % učencev, ki prihajajo iz vasi, meni, da je 

ozaveščenost mladih o vplivu umetne svetlobe na okolje pomembna, medtem ko 4,55 % 

učencev, ki prihajajo iz mesta, in 29,55 % učencev, ki prihajajo iz vasi, meni, da ozaveščenost 

mladih o vplivu umetne svetlobe ni pomembna. Kot vidimo iz odgovorov, večina meni, da je 

ozaveščenost mladih o vplivu umetne svetlobe na okolje pomembna.  

To potrjujejo tudi rezultati, ki jih predstavljam v nadaljevanju. Učence sem vprašala, kako 

pomembna je po njihovem mnenju ozaveščenost o svetlobnem onesnaževanju spodaj 

navedenih oseb. 
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Tabela 13: Mnenje učencev o pomembnosti ozaveščenosti različnih oseb o svetlobnem 

onesnaževanju 

Pomembnost ozaveščenosti  
Kraj 

bivanja N M* SD 

t df Sig 

staršev o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 3,91 1,11 
0,778 108 0,438 

2 88 3,69 1,18 

mladih o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 4,00 1,20 1,199 108 0,233 

2 88 3,66 1,19 

zakonodajalcev o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 4,00 1,06 1,011 108 0,314 

2 88 3,74 1,08 

starejših o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 3,86 1,10 0,879 108 0,381 

2 88 3,64 1,10 

učiteljev o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 3,95 0,99 0,944 108 0,347 

2 88 3,70 1,14 

politikov o svetlobnem 

onesnaževanju 

1 22 3,95 1,04 1,940 108 0,060 

2 88 3,44 1,32 

Legenda: *Povprečna vrednost (M*) je izračunana na osnovi 5-stopenjske Likertove lestvice: 

1 – popolnoma se ne strinjam, 2 – ne strinjam se, 3 – ne vem/neopredeljen, 4 – strinjam se, 5 – 

popolnoma se strinjam. *Kraj bivanja 1. – mesto, 2. – vas. 

Učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 4,00), so se nekoliko bolj strinjali, da je najbolj pomembna 

ozaveščenost mladih, kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 3,66). Ravno tako so se učenci iz 

mesta nekoliko bolj strinjali, da je pomembna ozaveščenost zakonodajalcev o svetlobnem 

onesnaževanju (M = 4,00), kot učenci, ki prihajajo z vasi (M = 3,74). Učenci iz mesta so se tudi 

nekoliko bolj (M = 3,95) strinjali s trditvijo, da je pomembna ozaveščenost učiteljev, kot učenci, 

ki prihajajo iz vasi (M = 3,70). Ravno tako so se učenci, ki živijo v mestu (M = 3,95), bolj 

strinjali, da je pomembna ozaveščenost politikov, kot učenci iz vasi (M = 3,44). S trditvijo, da 

je pomembna ozaveščenost staršev o svetlobnem onesnaževanju, so se učenci, ki prihajajo iz 

mesta (M = 3,91), nekoliko bolj strinjali, kot učenci, ki prihajajo iz vasi (M = 3,69). Tako 

učenci, ki prihajajo iz mesta, kot učenci, ki prihajajo iz vasi, so se s trditvijo, da je pomembna 

ozaveščenost o svetlobnem onesnaževanju starejših, najmanj strinjali. Nekoliko bolj so se z 

omenjeno trditvijo strinjali učenci, ki prihajajo iz mesta (M = 3,68), kot učenci, ki prihajajo iz 

vasi (M = 3,64). Menim, da so učenci iz mesta na zadnje mesto postavili ozaveščenost starejših 

o svetlobnem onesnaževanju zato, ker morda menijo, da imajo v prihodnosti najmanj možnosti 

za učinkovito vplivanje na spremembe. Pozitivno je, da so učenci prepoznali pomen 

ozaveščenosti mladih, saj bodo ravno mladi v prihodnosti prevzemali pomembne vloge tako v 

javnem kot zasebnem (družinskem) življenju in lahko predstavljajo pomembne nosilce 

prihodnjih sprememb.  

Zanimalo me je tudi, katere negativne posledice na človeka zaradi pretiranega umetnega 

osvetljevanja poznajo. Našteti so morali vsaj tri. Spodaj so prikazane najpogostejše naštete 

bolezni, glede na spol učencev. 
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Graf 3: Negativne posledice umetne svetlobe na človeka 

Graf 3 prikazuje, da je 84,13 % dečkov in 53,19 % deklic navedlo, da je negativna posledica 

umetne svetlobe na človeka stres, 55,55 % dečkov in 38,30 % deklic je navedlo, da je negativna 

posledica umetne svetlobe nespečnost. 33,33 % dečkov in 42,55 % deklic je navedlo bleščanje, 

motnje vida in slabovidnost, 28,57 % dečkov in 53,19 % deklic je za negativno posledico 

navedlo glavobol. 15,87 % dečkov in 25,53 % deklic je navedlo depresijo, 14,29 % dečkov in 

14,89 % deklic je za negativno posledico navedlo bolezni. 

Tako kot umetna svetloba negativno vpliva na ljudi in povzroča številna obolenja, negativno 

vpliva tudi na živali. Tako me je zanimalo, katere živali po njihovem mnenju najbolj občutijo 

vplive in posledice umetne svetlobe. Živali, ki so jih našteli, so prikazane na grafu 4. 
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Graf 4: Živali, ki jih po mnenju anketiranih moti umetna svetloba 

Graf 4 prikazuje, da je največ učencev (50,00 %) odgovorilo, da umetna svetloba najbolj moti 

nočne živali, 34,00 % učencev meni, da umetna svetloba najbolj moti gozdne živali, 12,00 % 

učencev meni, da umetna svetloba najbolj moti ptice in 4,00 % učencev so navedli, da umetna 

svetloba najbolj moti žuželke. Pri nočnih živalih so navajali mačke, nočne metulje, sove in 

netopirje. Pri gozdnih živalih so izpostavili srnjad, pri pticah lastovice in golobe, pri žuželkah 

pa niso konkretno izpostavili nobene vrste, navedli so samo žuželke na splošno.  

Z raziskavo sem želela ugotoviti mnenje učencev o tem, kako bi lahko najbolj prispevali k 

zmanjševanju negativnih vplivov svetlobnega onesnaževanja na nočne živali. 

 

Graf 5: Prikaz največkrat izbranih odgovorov glede zmanjšanja negativnih vplivov 

svetlobnega onesnaževanja na nočne živali 

Graf 5 prikazuje, da je bil največkrat izbran odgovor (83,60 %) po 23. uri ugašajmo luči, s 60 % 

je bil največkrat izbran odgovor nimamo osvetljene okolice, hiše, vrta, sledil je odgovor 

osvetljujmo tako, da je snop svetlobe usmerjen na fasado ali v tla (58,20 %), nato pa sta bila v 

enakem odstotku pogosto zastopana odgovora luči pustimo prižgane (4,50 %) in drugo 

(4,50 %). 
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Graf 6: Predlagani ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja, glede na spol 

Graf 6 prikazuje, da je bil tako pri dečkih (80,95 %) kot pri deklicah (87,23 %) največkrat izbran 

odgovor po 23. uri ugašajmo luči. Deklice so pogosto izbrale tudi odgovor nimamo osvetljene 

okolice (79,12 %). Dečki so ta odgovor zastopali v 52,38 %. Sledil je odgovor osvetljujmo tako, 

da je snop svetlobe usmerjen na fasado ali v tla, ki ga je izbralo 60,32 % dečkov in 55,32 % 

deklic. Luči pustimo prižgane je izbralo 6,35 % dečkov in 2,13 % deklic, drugo pa 6,35 % 

dečkov in 2,13 % deklic. 

Zanimalo me je, ali menijo, da svetlobno onesnaževanje vpliva na zdravje ljudi. 

Tabela 14: Vpliv svetlobnega onesnaževanja na zdravje ljudi (v f in f (%)) 

Ali svetlobno onesnaževanje vpliva na 

zdravje ljudi? 

f f (%) 

Da 75 68,20 

Ne 35 31,80 

Skupaj 110 100,0 

 

Tabela 14 prikazuje, da je 68,20 % učencev odgovorilo, da svetlobno onesnaževanje vpliva na 

zdravje ljudi, 31,80 % pa jih meni, da svetlobno onesnaževanje na zdravje ljudi nima vpliva. 

Največkrat so kratko pojasnili odgovor, da ne more škoditi zdravju. Tisti, ki so rekli, da vpliva, 

so dejali, da vpliva na nespečnost, kar posledično vpliva tudi na zdravje, vpliva na stres ter da 

povzroča slabovidnost in okvare vida. 
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Tabela 15: Prikaz odgovorov učencev o vplivu svetlobnega onesnaževanja na zdravje (v f in f 

(%)) 

 

Kraj bivanja 

Ali svetlobno onesnaževanje vpliva na zdravje 

ljudi? 

Skupaj 

Da Ne 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto 16 72,73 6 27,27 22 100,0 

Vas 59 67,05 29 32,95 88 100,0 

Skupaj 75 68,18 35 31,82 110 100,0 

 

Tabela 15 prikazuje, da 72,73 % učencev iz mesta in 67,05 % učencev iz vasi meni, da 

svetlobno onesnaževanje vpliva na zdravje, medtem ko 27,27 % učencev iz mesta in 32,95 % 

učencev iz vasi meni, da svetlobno onesnaževanje ne vpliva na zdravje.  

Spraševala sem jih tudi, kako dobro poznajo vplive svetlobnega onesnaževanja na človeka in 

njegovo naravno okolje. 

Tabela 16: Prikaz odgovorov na poznavanje vplivov svetlobnega onesnaževanja (v f in f (%)) 

 

 

Kraj bivanja 

Kako dobo poznaš vplive svetlobnega onesnaževanja na 

človeka in njegovo okolje? 

Skupaj 

Zelo dobro 

poznam 

Srednje Zelo slabo 

F f (%) f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto 0 0,00 12 54,55 10 45,45 22 100,0 

Vas 6 6,82 46 52,27 36 40,91 88 100,0 

Skupaj 6 5,45 58 52,73 46 41,82 110 100,0 

 

54,55 % učencev iz mesta in 52,27 % učencev iz vasi meni, da vplive svetlobnega 

onesnaževanja na človeka in njegovo okolje poznajo srednje dobro, 45,45 % učencev, ki živijo 

v mestu, in 40,91 % učencev, ki živijo na vasi, meni, da vplive svetlobnega onesnaževanja na 

človeka in njegovo okolje zelo slabo poznajo, in 6,52 % učencev iz vasi in 0,00 % učencev iz 

mesta je odgovorilo zelo dobro poznam. Učenci so poznavanje omenjene problematike morali 

nekako pridobiti. Do informacij lahko pridemo na različne načine, zato sem jih vprašala, kje, iz 

katerih virov, so dobili največ informacij o svetlobnem onesnaževanju. 
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Graf 7: Viri največ pridobljenih informacij o svetlobnem onesnaževanju. 

25,00 % učencev je odgovorilo, da so o svetlobnem onesnaževanju največ izvedeli na televiziji, 

24,00 % učencev je izbralo odgovor, da so največ izvedeli na spletu. Odgovora, da so največ 

izvedeli v šoli (23,00 %) ter doma od staršev (23,00 %), sta bila enako zastopana, da so največ 

o vplivih svetlobnega onesnaževanja izvedeli od prijateljev, pa je odgovorilo 5,00 % učencev. 

 

Graf 8: Viri informacij o svetlobnem onesnaževanju glede na spol 

Kot prikazuje graf 8, so dečki največkrat izbrali odgovor doma od staršev (38,10 %), ki so mu 

deklice namenile 25,53 %. Pri dečkih je sledil odgovor na televiziji (33,33 %), ki so mu deklice 

skupaj namenile 38,30 %. 30,16 % so dečki skupno namenili odgovoru na spletu, deklice pa 

38,30 %, odgovor v šoli so dečki izbrali v 30,16 % in deklice v 36,17 %. 

Ker vemo, da v učnem načrtu za predmet gospodinjstvo ni vsebine o svetlobnem onesnaževanju 

in se problematiki daje premalo poudarka oz. se o njej ne ozavešča pri danem predmetu, nas je 

zanimalo, ali so pri pouku gospodinjstva opredelili in obravnavali tematiko svetlobnega 

onesnaževanja. Odgovore prikazuje Tabela 17. 
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Tabela 17: Obravnava teme pri pouku gospodinjstva (v f in f (%)) 

Ali ste se pri pouku gospodinjstva 

pogovarjali tudi o svetlobnem 

onesnaževanju? 

f f (%) 

Da 10 9,10 

Ne 100 90,90 

Skupaj 110 100,0 

 

90,90 % učencev je na vprašanje, ali so temo o svetlobnem onesnaževanju obravnavali pri 

pouku, odgovorilo z ne in 9,10 % učencev je izbralo odgovor da. 

Z raziskavo sem želela pridobiti tudi informacijo, ali nameravajo učenci v prihodnosti 

spremeniti svoje ravnanje v povezavi z umetno svetlobo. 

Tabela 18: Namera o prihodnjem ravnanju z umetno svetlobo (v f in f (%)) 

Ali boš v prihodnosti spremenil/a 

ravnanje z umetno svetlobo? 

f f (%) 

Da 62 56,40 

Ne 48 43,60 

Skupaj 110 100,0 

 

56,40 % učencev je navedlo, da bodo v prihodnosti spremenili svoje ravnanje z umetno 

svetlobo, 43,60 % učencev pa ne namerava spremeniti ravnanja z umetno svetlobo. 

Tabela 19: Prikaz odgovorov o spremembi ravnanja s svetlobnim onesnaževanjem glede na 

kraj bivanja (v f in f(%)) 

 

Kraj bivanja 

Ali nameravaš v prihodnje spremeniti svoje 

ravnanje? 

Skupaj 

Da Ne 

f f (%) f f (%) f f (%) 

Mesto 12 54,55 10 45,45 22 100,0 

Vas 50 56,82 38 43,18 88 100,0 

Skupaj 62 56,36 48 43,64 110 100,0 

 

Kot je razvidno iz Tabele 19, ravnanje z umetno svetlobo namerava spremeniti 54,55 % 

učencev, ki prihajajo iz mesta, in 56,82 % učencev, ki prihajajo iz vasi. 45,45 % učencev iz 

mesta in 43,18 % učencev iz vasi vedenja ne namerava spremeniti.  
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5.1 RAZPRAVA  

Z raziskavo sem želela ugotoviti poznavanje posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja 

med osnovnošolci.  

S prvim raziskovalnim vprašanjem RV1 sem želela ugotoviti: »Kateri dejavniki vplivajo na 

spremembo ravnanja posameznika s svetlobnimi viri doma?« Ugotovila sem, da na njihovo 

spremembo ravnanja s svetlobnimi viri doma najbolj vplivajo starši, prav tako na njihovo 

ravnanje vplivajo prijatelji ter sorodniki. Prijatelji nekoliko bolj vplivajo na ravnanje z umetno 

svetlobo na učence iz vasi kot na učence iz mesta. Na učence iz mesta in vasi tako na ravnanje 

z umetno svetlobo najbolj vplivajo starši, pri učencih iz mesta sledijo učitelji, nato prijatelji in 

sorodniki ter drugo, pri učencih iz vasi pa večjo vlogo kot učitelji igrajo prijatelji in sorodniki, 

nato učitelji in na koncu drugi vplivi. Največ informacij so o svetlobnem onesnaževanju dobili 

na televiziji, v šoli, na spletu, od staršev in od prijateljev.  

Za raziskavo sem pridobila podatke za odgovor na drugo raziskovalno vprašanje RV2: »Kako 

se razlikujejo stališča osnovnošolcev iz mestnega okolja od osnovnošolcev iz nemestnega 

okolja do svetlobnega onesnaževanja?« Rezultati so pokazali, da ni bilo statistično pomembnih 

razlik, čeprav so se učenci, ki prihajajo iz mesta, bolj strinjali, da je dobro imeti osvetljeno 

okolico, hišo in reklamne panoje ponoči, ravno tako so se bolj strinjali, da je dobro imeti javno 

razsvetljavo in da umetna svetloba nima vpliva na kakovost življenja ljudi. Osnovnošolci, ki 

prihajajo iz mestnega okolja, menijo, da umetna svetloba negativno vpliva na rastline, medtem 

ko učenci iz vasi menijo, da umetna svetloba negativno vpliva na ljudi in živali. Čeprav menijo, 

da ni dobro imeti javne razsvetljave, menijo, da je javna razsvetljava ustrezna. Učenci iz 

mestnega okolja se bolj zavedajo, da čezmerna umetna svetloba vpliva na večjo porabo energije 

in denarja v gospodinjstvu. Stališča učencev, ki prihajajo iz mestnega okolja, in učencev, ki 

prihajajo iz vasi, se razlikujejo. Učenci, ki živijo v mestu, so bolj naklonjeni umetni svetlobi. 

To pripisujem dejstvu, da so tej bolj izpostavljeni in si življenja brez takšne osvetlitve bivališč 

in okolja ne predstavljajo. Učenci, ki živijo na vasi, se z umetno svetlobo ne strinjajo in se tudi 

bolj zavedajo negativnih vplivov. Razlog morda leži v tem, da umetni svetlobi niso tako 

izpostavljeni kot učenci v mestu in jih zato verjetno še toliko bolj moti oz. posledice na rastline 

in živali lahko opazijo tudi v svoji okolici.  

Na tretje raziskovalno vprašanje RV3: »Kako preudarno ravnajo gospodinjstva z umetnimi 

svetili?«, lahko odgovorim, da umetnimi svetili ravnajo dokaj preudarno, saj je večina 

(67,30 %) osnovnošolcev odgovorila, da doma uporabljajo varčne žarnice znotraj hiše ter da so 

doma pozorni na ugašanje luči (71,80 %). Da za praznike osvetljujejo hišo od zunaj, je 

odgovorilo 68,10 % osnovnošolcev. To ni spodbuden rezultat, je pa pričakovan glede na 

ugotovitve Pongračiča (b. d.), ki navaja, da se v prazničnem obdobju poveča poraba električne 

energije. Vzrok anketiranih za osvetljevanje zunanjosti je lepota, kar povezujem z besedami 

raziskovalca Lystrup (2017), da imamo ljudje umetno osvetlitev ponoči zaradi varnosti ali 

prestiža, lepote. So se pa glede uporabe varčnih žarnic znotraj hiše, pozornosti za ugašanje luči 

in osvetljevanju hiše zunaj za božično-novoletne praznike pojavile statistično pomembne 

razlike med osnovnošolci, ki živijo v mestu, in osnovnošolci, ki živijo v vasi. Varčne žarnice 

znotraj hiše uporablja 54,55 % učencev iz mesta in 70,45 % učencev iz vasi, na ugašanje luči 

je pozornih 76,14 % učencev, ki prihajajo iz vasi, in 54,55 % učencev, ki prihajajo iz mesta. 

Zunaj za božično-novoletne praznike hišo osvetljujejo pri 76,14 % učencih, ki prihajajo iz vasi, 

in 40,91 % učencih, ki prihajajo iz mesta. Učenci, ki prihajajo iz mesta, se bolj zavedajo, da 

čezmerna umetna svetloba vpliva na večjo porabo energije in denarja v gospodinjstvu, kot 

učenci, ki živijo na vasi. Četrto raziskovalno vprašanje RV4 se je glasilo: »Katere vplive 

svetlobnega onesnaževanja na posameznika in njegovo naravno okolje poznajo anketirani?« 
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Rezultati so pokazali naslednje: Večina učencev (50,00 %), ki prihaja iz mestnega okolja, ne 

ve, ali umetna svetloba škoduje okolju, prav tako velik delež (42,05 %) učencev iz vasi ne ve, 

ali umetna svetloba škoduje okolju, vendar je bil ta odgovor pri njih zastopan v manjšem deležu 

kot pri učencih iz mesta. Tako učenci, ki prihajajo iz vasi, kot učenci, ki prihajajo iz mesta, se 

zavedajo negativnih učinkov na ljudi in živali; učenci, ki prihajajo iz vasi, še nekoliko bolj. 

Učenci, ki prihajajo iz mesta, so se bolj strinjali s trditvijo, da umetna svetloba negativno vpliva 

na rastline. Učenci iz mesta se bolj zavedajo, da čezmerna osvetlitev vpliva na večjo porabo 

energije in tudi denarja. Največkrat so na vprašanje, katere negativne posledice umetne svetlobe 

na človeka poznajo, navedli stres, živali, ki jih umetna svetloba najbolj moti, pa so po njihovem 

mnenju nočne živali, med katerimi so izpostavili mačke. 

Peto raziskovalno vprašanje RV5 je bilo: »Kakšna so stališča osnovnošolcev do osvetljevanja 

zunanjih bivalnih prostorov ponoči?« Iz rezultatov raziskave lahko ugotovim, da se učenci iz 

mesta bolj strinjajo, da je dobro imeti osvetljeno okolico in hišo ponoči ter da je dobro imeti 

javno razsvetljavo. Kar 60 % učencev navaja, da imajo v svoji okolici javno razsvetljavo. To 

dejansko lahko že predstavlja problem, saj Pogačnik (2009) navaja, da javna razsvetljava v 

Sloveniji predstavlja največji del svetlobnega onesnaževanja ter da se javna razsvetljava 

povečuje, ne samo v naseljih, ampak tudi zunaj njih (Pogačnik, 2009). Rezultati so tudi 

pokazali, da se večina učencev strinja, da je dobro imeti luči na senzor. Učenci, ki prihajajo iz 

mesta, menijo, da je najbolj pomembna ozaveščenost o svetlobnem onesnaževanju mladih, 

zakonodajalcev, učiteljev, politikov, staršev in na koncu starejših. Učenci, ki prihajajo iz vasi, 

pa menijo, da je najbolj pomembna ozaveščenost zakonodajalcev, sledi pomembnost 

ozaveščenosti o svetlobnem onesnaževanju učiteljev, staršev, mladih, starejših in na koncu 

politikov. To, da se učenci zavedajo vloge mladih, ki jo imajo pri zmanjšanju oziroma 

preprečevanju umetne osvetlitve, je spodbudno. Spodbudno je tudi, da učenci prepoznavajo 

pomen osveščenega učitelja. Učitelj gospodinjstva lahko prispeva k temu, da mlade pri pouku 

seznani z vrsto onesnaževanja okolja, kot je svetlobno onesnaževanje, njegovimi posledicami 

na ljudi in okolje ter jim predlaga ukrepe, ki jih lahko izvajajo sami in tako vplivajo na 

zmanjšanje umetne osvetlitve.  
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6 PRIPOROČILA 

Problem, ki ga predstavlja svetlobno onesnaževanje, ni dovolj dobro poznan, tovrstne raziskave 

pa so relativno nove (Lystrup, 2017). Kot je razvidno iz rezultatov raziskave, se učenci 

omenjenega problema ne zavedajo dovolj dobro, zato bi bila potrebna ozaveščanje ter 

izobraževanje o svetlobnem onesnaževanja. Na šolah bi bilo treba učence bolje seznanjati z 

vrsto onesnaževanja, torej svetlobnim onesnaževanjem. Smiselno bi bilo, da bi učitelji 

gospodinjstva pri učnih urah nazorno izpostavili problem svetlobnega onesnaževanja. Učence 

bi bilo treba seznaniti s tem, kaj svetlobno onesnaževanje sploh je, kakšni so vpliv, ki jih ima 

na okolje, ter posledice, ki se odražajo na živalih, rastlinah in tudi ljudeh. Treba bi bilo vzbuditi 

zanimanje učencev za problem, ki se ga še ne zavedajo dovolj dobro, saj se o njem premalo 

govori, v šoli pri predmetu gospodinjstvo pa se ga v sklopu učnega načrta za gospodinjstvo ne 

omenja. Treba bi jih bilo spodbuditi k razmišljanju o reševanju izzivov, povezanih s svetlobnim 

onesnaževanjem. V učni proces bi bilo smiselno pritegniti tudi osebe, ki imajo na njih močan 

vpliv, torej predvsem njihove starše.  

Z vsebinskega vidika bi bilo tako smiselno učence seznaniti s pojmi, kot sta umetna svetloba in 

svetlobno onesnaževanje. Učenci naj bi tako spoznali različna svetila, se seznanili z ustreznim 

nameščanjem svetil – ustrezno nameščenimi svetilkami javne razsvetljave (snop svetlobe je 

usmerjen navzdol, proti tlom) in neustrezno nameščenimi svetilkami (snop svetlobe usmerjen 

v zrak, na vse strani). Poudariti bi bilo treba tudi, da se izpostavijo pravilni načini osvetljevanja 

kulturnih spomenikov v in izven naselij, javnih površin, kar so zaradi problematike, ki jo 

povzroča ravno nepravilna osvetljava kulturnozgodovinskih objektov, v projektu, ki obsega 

tudi priporočila in rešitve problema, raziskovali slovenski raziskovalci Bolta Skaberne, Mohar 

idr. (2014). Omenjene ugotovitve, do katerih so prišli z raziskovanjem neustrezne umetne 

svetlobe, katere vzrok je lahko tudi nepravilna postavitev razsvetljave (Bolta Skaberne, Mohar 

idr., 2014), bi bilo treba vpeljati v poučevanje o temi svetlobnega onesnaževanja pri učni uri.  

Za namen prenosa teoretičnega znanja v prakso bi bilo tako smiselno uvesti različne aktivne 

pristope učenja. Učenci bi se lahko v spremstvu učitelja sprehodili po mestu in opazovali, kako 

je urejena javna razsvetljava (število svetilk, način namestitve …). 

Za domačo nalogo bi enako nalogo lahko ponovili v spremstvu staršev. Naslednjo uro pri pouku 

gospodinjstva bi učenci interpretirali rezultate iz različnih koncev mest, vasi ali ulic ter jih 

primerjali in oblikovali zaključke.  

Vpliv razsvetljave na njihovo počutje bi lahko ravno tako proučili v okviru projektnega dela. 

Učenci bi tako daljši čas zavestno opazovali svoje odzive na npr. svetlobo, ki prihaja skozi okno 

v njihov prostor (sobo, spalnico, dnevno sobo …), navade zatemnjevanja prostorov, uporabe 

telefona, računalnika ali gledanje televizije pred spanjem. 

Prav tako bi si pri učni uri gospodinjstva učenci lahko ogledali dokumentarec o svetlobnem 

onesnaževanju, ki so ga zasnovali znanstveniki na podlagi svojih raziskav. Po ogledanem 

dokumentarnem filmu bi v skupinah izdelali plakate, ki opredeljujejo svetlobno onesnaževanje, 

njegove posledice in nato ukrepe. Vsaka skupina bi svoj plakat predstavila sošolcem. Po 

predstavitvah bi s pomočjo tablic reševali kviz, odgovori na posamezna vprašanja pa bi se 

prikazovali spredaj na platnu (s pomočjo projektorja in računalnika). Na temo svetlobnega 

onesnaževanja bi se lahko organiziral tudi naravoslovni dan, kjer bi se učenci seznanjali z 

umetnimi svetili, vrsto žarnic (navadna, varčna žarnica), njihovimi lastnostmi in razlikami. 

Spoznali bi tudi prednosti, ki jih imajo varčne žarnice. Nato bi razpravljali o javni razsvetljavi 

in svetilkah, ki gradijo javno razsvetljavo. V drugem delu naravoslovnega dne bi z učenci odšli 
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ven in v okolici šole analizirali javno razsvetljavo (ali je ustrezno postavljena, ali ima ustrezno 

nameščene žarnice in posledično ustrezno usmerjen snop svetlobe). Nato bi si ogledali različne 

brošure domačih in tujih znanstvenikov. Sledilo bi samostojno delo učencev, v okviru katerega 

bi povzeli nova spoznanja in oblikovali predloge za izboljšanje osvetljevanja znotraj in zunaj 

doma.  

Učitelj gospodinjstva bi lahko organiziral seminarje za starše in jih seznanil z nekaterimi 

ugotovitvami raziskav na to temo, učenci pa bi staršem predstavili ugotovitve svojih raziskav. 

Predstavitve problematike bi se lahko izvedle v sklopu roditeljskih sestankov, kjer bi bila 

udeležba brezplačna.  

Organizirali bi lahko tudi aktivne delavnice za starše in otroke, v okviru katerih bi se lahko 

uporabljali tablični računalniki, kjer bi starši skupaj z učenci s pomočjo predlaganih baz iskali 

znanstvene članke na temo svetlobnega onesnaževanja in po določenem času spoznanja 

predstavili ostalim udeležencem. Na seminarju/delavnicah bi jim razdelili zgibanke o 

opredelitvi svetlobnega onesnaževanja in ukrepih, ki jih lahko izvajajo tako otroci kot starši.  

Ravno tako bi bilo smiselno učni načrt za gospodinjstvo nadgraditi z vsebinami svetlobnega 

onesnaževanja. Treba bi bilo izpostaviti definicijo svetlobnega onesnaževanja, umetne 

osvetlitve, predvsem pa vplive, ki jih ima na življenje. Izpostaviti bi bilo treba vire in vzroke 

umetne svetlobe, vrste žarnic javne razsvetljave in ustreznost postavitve umetnih svetil, kot tudi 

priporočila za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. Vsebina svetlobnega onesnaževanja 

okolja se lahko tudi medpredmetno povezuje. Tako povezave lahko najdemo z vsebinami s 

področja fizike, tehnike in tehnologije, biologije, ekonomije itd. Medpredmetno sodelovanje 

lahko učencem omogoči širši vpogled v obravnavano tematiko in lažje povezovanje z 

vsakdanjim življenjem. 
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7 SKLEP 

V raziskavi, izvedeni v okviru magistrskega dela, sem pridobila informacijo o poznavanju 

svetlobnega onesnaževanja osnovnošolcev. Prav tako sem pridobila njihova stališča o umetnem 

osvetljevanju in posledicah, ki jih prinaša. 

Ugotovila sem, da poznavanje omenjenega problema osnovnošolcev 9. razreda ni dobro, saj pri 

nalogi, kjer so morali na kratko opredeliti, kaj je svetlobno onesnaževanje nisem dobila 

zadovoljivih odgovorov in kar nekaj jih je odgovorilo z besedo »ne vem«.  

Najpomembnejše ugotovitve, do katerih sem prišla s pomočjo raziskave, so: 

- Učenci ne poznajo dobro problema svetlobnega onesnaževanja. 

- Na njihovo vedenje in delovanje vplivajo tako mama, oče, učitelji, prijatelji kot 

sorodniki. Na učence, ki prihajajo iz mesta, kot na učence, ki prihajajo iz vasi, imajo 

največji vpliv starši, sledijo učitelji. Učitelji imajo večji vpliv na učence, ki prihajajo iz 

mestnega okolja. Učenci, ki prihajajo iz vasi, so pred učitelji dali prednost prijateljem 

in sorodnikom ter, tako kot učenci, ki prihajajo iz mesta, staršem. 

- Javna razsvetljava je v veliki meri prisotna tako v mestu kot tudi na vasi. 

- Učenci, ki živijo v hiši, imajo bivališče in okolico bolj osvetljeno, kot učenci, ki živijo 

v bloku. 

- Učenci, ki živijo v mestu, so nekoliko bolj naklonjeni osvetljenosti ponoči kot učenci, 

ki živijo na vasi. 

- Tako učenci iz mestnega okolja kot učenci iz vasi se zavedajo, da svetlobno 

onesnaževanje vpliva na zdravje ljudi, da umetna svetloba škoduje okolju, pa so bolj 

prepričani učenci, ki prihajajo iz mesta. 

- Največ informacij o svetlobnem onesnaževanju so dobili preko televizije, spleta, doma 

od staršev, v šoli in na koncu od prijateljev; dečki so največ informacij prejeli doma od 

staršev, preko televizije, spleta, v šoli in od prijateljev; deklice pa so največ informacij 

dobile preko televizije, spleta, doma od staršev in na koncu od prijateljev. 

- Za zmanjšanje negativnih vplivov svetlobnega onesnaževanja na nočne živali so bili 

največkrat izbrani odgovori: po 23. uri ugašajmo luči, nimamo osvetljene okolice hiše, 

vrta in osvetljujmo tako, da je snop svetlobe usmerjen na fasado ali v tla. 

- Menijo, da svetlobno onesnaževanje najbolj moti nočne živali (mačke), sledijo gozdne 

živali, ptice in nato žuželke. 

- Večina anketiranih meni, da umetna svetloba pri ljudeh povzroča stres, nespečnost in 

bleščanje, motnje vida, slabovidnost. 

- Več kot polovica anketiranih je pozorna na ugašanje luči in uporablja varčne žarnice. 

- Največkrat izbran ukrep za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja je, da prižigamo luči 

v hiši takrat, ko jih potrebujemo. 

- Večina učencev iz mesta in vasi meni, da vplive svetlobnega onesnaževanja na človeka 

in njegovo naravno okolico pozna srednje dobro. 

- Pri pouku gospodinjstva teme svetlobnega onesnaževanja niso obravnavali. 

- Večina učencev v prihodnosti namerava spremeniti svoje ravnanje v povezavi s 

svetlobnim onesnaževanjem, in sicer tako, da bodo bolj ugašali luči. 

Na podlagi ugotovljenega menim, da je vpeljava vsebine svetlobnega onesnaževanja v učni 

načrt za predmet gospodinjstvo nujna. Osnovnošolci se ne zavedajo dovolj škodljivih vplivov 

umetne svetlobe na človeka in okolje. Ravno tako je pomembno ozaveščanje javnosti o vrsti 

svetlobnega onesnaževanja, saj problem še ni dovolj zaznan. Trenutno se pogosto govori o 

onesnaževanju zraka z izpušnimi plini, onesnaževanju tal z odpadki in onesnaževanju vod 
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(odpadki, smeti, odpadne vode itd.), o svetlobnem onesnaževanju in pretirani osvetljenosti pa 

veliko manj. Smiselno bi bilo ozaveščanje o obravnavani problematiki kot tudi seznanjanje s 

predlaganimi ukrepi tako učiteljev, učencev kot tudi njihovih staršev. Delo v okviru devetletne 

osnovne šole tako lahko poteka z uporabo raznovrstnih učnih aktivnosti, v okviru katerih učenci 

pridobljena teoretična spoznanja povežejo s konkretnimi aktivnostmi v vsakdanjem življenju. 

Pri pouku gospodinjstva se tako lahko uporabijo različne didaktične igre, projektno delo, učenci 

si lahko ogledajo poučne znanstvene, dokumentarne filme. V pouk lahko vključimo tudi 

zunanje osebe, kot so raziskovalci, ki raziskuje vplive umetne svetlobe na živali, rastline in 

ljudi.  

Pomembno je, da se učenci zavedo, da je za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja odgovorno 

tudi vsako gospodinjstvo oz. vsak posameznik in da pridobijo ideje, kako spremeniti ravnanje, 

vedenje, ki se izkaže za škodljivo.  
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PRILOGE 

PRILOGA 1: SOGLASJE STARŠEV 

SOGLASJE STARŠEV ZA REŠEVANJE ANKETE 

 

Podpisani____________________________________ (vpišite vaše ime in priimek) 

DOVOLJUJEM/NE DOVOLJUJEM (ustrezno obkrožite) 

svojemu otroku ____________________________ (vpišite ime in priimek vašega otroka) 

reševanje ankete z naslovom Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega 

onesnaževanja med osnovnošolci, kar je naslov magistrskega dela študentke Pedagoške 

fakultete. Anketa sodi v empirični del, zato je potreben velik vzorec. Reševanje ankete je 

anonimno, saj so podatki potrebni za raziskovalne namene. 

 

Kraj in datum        Podpis staršev 

___________________     ___________________________ 
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PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Ugotavljanje poznavanja posledic (vplivov) svetlobnega onesnaževanja med osnovnošolci 

Sem Maja Meglič, študentka magistrskega programa Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer 

dvopredmetni učitelj biologije in gospodinjstva. Za dokončanje študija pripravljam 

magistrsko delo, v okviru katerega bom proučevala svetlobno onesnaževanje. Anketa je 

anonimna, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj za potrebe raziskovalnega dela. 

Za sodelovanje se iskreno zahvaljujem. 

Spol M Ž     Starost: 

Obkroži črke pred odgovori, ki veljajo zate. 

1. Kje živiš? Obkroži en odgovor v vsakem stolpcu. 

a) Mesto  c) V bloku 

b) Vas  d) V hiši 

 

2. Ali meniš, da lahko umetna svetloba škoduje okolju? (Obkroži en odgovor.) 

a) Da  b) Ne  c) Ne vem 

 

3. Kratko opiši, kaj je po tvojem mnenju svetlobno onesnaževanje.  

_______________________________________________________________________ 

 

4. Kako na tvoje ravnanje z umetno svetlobo vplivajo naslednje osebe? Obkroži številko. 

Oseba Stopnja strinjanja: 

1 – nikakor ne vpliva, 5 – zelo 

močno vpliva 

Prijatelji 1 2 3 4 5 

Učitelji 1 2 3 4 5 

Oče 1 2 3 4 5 

Mama 1 2 3 4 5 

Sorodniki 1 2 3 4 5 

Drugo 1 2 3 4 5 

 

5. Ali sta tvoje bivališče in okolica tvojega bivališča osvetljena, ko se stemni: 

a) Da  b) Ne 

 

6. Zakaj? 

________________________________________________________________________ 
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7. Katere vrste umetne osvetlitve so v okolici tvojega bivališča? Možnih je več odgovorov.  

a) Luči na tleh pred hišo d) Luči ob vrtu, terasi  g) Drugo 

b) Luči na hiši e) Nič nimamo osvetljeno 

c) Luči ob bazenu  f) Luči javne razsvetljave  

8. Ali so umetna svetila, omenjena v prejšnjem vprašanju, na senzor? 

a) Da  b) Ne  d) Drugo: 

9. Obkroži številko poleg trditev. 1 pomeni nikakor se ne strinjam in 5 popolnoma se 

strinjam. 

Trditev  Stopnja strinjanja: 

1 – nikakor se ne strinjam, 2 – ne 

strinjam, 3 – ne morem se 

odločiti, 4 – strinjam se 5 – 

popolnoma se strinjam 

Ponoči je dobro, da so reklamni panoji osvetljeni. 1 2 3 4 5 

Ponoči je dobro imeti osvetljeno okolico. 1 2 3 4 5 

Ponoči je dobro imeti osvetljeno hišo.  1 2 3 4 5 

Dobro je imeti javno razsvetljavo. 1 2 3 4 5 

Umetna svetloba ponoči negativno vpliva na ljudi. 1 2 3 4 5 

Umetna svetloba ponoči negativno vpliva na živali. 1 2 3 4 5 

Umetna svetloba ponoči negativno vpliva na 

rastline. 

1 2 3 4 5 

Umetna svetloba nima vpliva na kakovost bivanja 

ljudi. 

1 2 3 4 5 

Dobro je imeti luči na senzor. 1 2 3 4 5 

Javna razsvetljava je ustrezna (imajo ustrezno 

nameščene in obrnjene žarnice). 

1 2 3 4 5 

Čezmerna umetna osvetlitev v gospodinjstvu vpliva 

na večjo porabo energije. 

1 2 3 4 5 

Čezmerna umetna osvetlitev vpliva na večjo porabo 

denarja (ekonomski vidik). 

1 2 3 4 5 

Čezmerna umetna osvetlitev okolja nima negativnih 

vplivov. 

1 2 3 4 5 

 

10. Ali ste v vaši hiši pozorni na redno ugašanje luči? 

a) Da  c) Ne vem  

b) Ne  d) Nisem pozoren/pozorna 

11. Ali znotraj stanovanja/hiše uporabljate varčne žarnice? 

a) Da  b) Ne 
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12. Ali doma osvetljujete hišo zunaj za božično-novoletne praznike? 

a) Da  b) Ne 

13. Zakaj da in zakaj ne? 

________________________________________________________________________ 

14. Ali imate v tvojem mestu/vasi javno razsvetljavo? 

 

15. Kako bi lahko pripomogel/a k zmanjšanju svetlobnega onesnaževanja? Obkrožiš 

lahko več odgovorov. 

a) Uporaba LED svetilk, ugašanje luči, luči na senzor  

b) Brez osvetljevanja dvorišča in vrtov, hišne okolice 

c) Prižiganje luči v hiši takrat, ko jih potrebujemo 

d) Drugo____________________________________________ 

16. Ali meniš, da je ozaveščenost mladih o vplivu umetne svetlobe na okolje pomembna? 

a) Da  b) Ne 

17. Kako je po tvojem mnenju ozaveščenost o svetlobnem onesnaževanju spodaj 

navedenih oseb pomembna? Obkroži 1 – nikakor, 5 – zelo pomembna. 

Oseba Stopnja strinjanja: 1 – nikakor pomembna, 2 – ni pomembna, 3 – mogoče 

pomembna, 4 – pomembna, 5 – zelo pomembna 

Starši 1 2 3 4 5 

Mladi 1 2 3 4 5 

Zakonodajalci 1 2 3 4 5 

Starejši 1 2 3 4 5 

Učitelji 1 2 3 4 5 

Politiki 1 2 3 4 5 

 

18. Katere negativne posledice na človeka zaradi pretiranega umetnega osvetljevanja 

poznaš? Naštej vsaj 3. 

1. 

2. 

3. 

19. Naštej živali, ki jih svetlobno onesnaževanje najbolj moti. 
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20. Kako bi lahko najbolj prispevali k zmanjševanju negativnih vplivov svetlobnega 

onesnaževanja na nočne živali? Obkroži 3 odgovore. 

a) Po 23. uri ugašajmo luči   c) Luči pustimo prižgane 

b) Nimamo osvetljene okolice hiše, vrta d) Osvetljujemo tako, da je snop svetlobe 

usmerjen na fasado ali v tla  

e) Drugo: 

21. Ali svetlobno onesnaževanje vpliva na zdravje ljudi? Kratko pojasni svoj odgovor.  

_______________________________________________________________________ 

22. Kako dobro poznaš vplive svetlobnega onesnaževanja na človeka in njegovo naravno 

okolje? 

a) Zelo dobro poznam b) Srednje c) Zelo slabo 

23. Kje si o tej temi dobil največ informacij? 

a) Na televiziji c) Doma od staršev e) V šoli 

b) Na spletu d) Od prijateljev 

24. Ali ste se pri pouku gospodinjstva pogovarjali tudi o svetlobnem onesnaževanju? 

a) Da   b) Ne 

25. Napiši. 

a) Ali nameravaš v prihodnosti spremeniti svoje ravnanje v povezavi s svetlobnim 

onesnaževanjem?  

________________________________________________________________________ 

b) Kako? 

________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje. 

 


