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Razlog za študijo
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Glavni (opaženi) vzroki:

• svetlobno onesnaženje (mediji),

• pomanjkanje formalnega 
izobraževanje/preskusov znanja,

• različni pristopi projektantov/dobaviteljev 
razsvetljave,

• neustrezni vhodni podatki (PLDP),

• različno vrednotenje (izračuni, meritve)

• neupoštevanje SIST EN 13201 (predvsem prvi 
del – določanje svetlobnotehničnih razredov),

• manjko literature v slovenskem jeziku,

• tudi pomanjkanje znanja s strani nadzornikov

DRSI na podlagi izkušenj preglednikov/nadzornikov (DRI) ugotovi 
potrebo po ureditvi področja.

(4) Opozorilne luči na prometnem znaku 7205 in 7205-1 morajo biti skladne s 

standardom SIST EN 12352; Oprema za nadzor in vodenje cestnega prometa –
Svetlobne signalne naprave (SSN). Opozorilne luči morajo ustrezati naslednjim 

razredom oziroma zahtevam:

- način utripanja: sočasno utripanje obeh luči,
- barva svetlobe: C rumena 1,

- frekvenca utripanja: razred F2 pri normalnem delovanju, razred F4 pri koničnem 

delovanju (neupoštevanje prometnih pravil),
- trajanje prižgane faze: razred O1,

- kot sevanja: razred L9 za luči premera Φ 300 mm, razred L8 za luči premera Φ 

200 mm,
- svetilnost: razred L9M za luči premera Φ 300 mm, razred L8M za luči premera Φ 

200 mm. Svetilnost se uravnava s samodejno napravo, občutljivo na svetlobo iz 

okolice. Dovoljena nižja vrednost svetilnosti v nočnem času mora biti za luči Φ 300 mm 
v skladu z razredom L9L, za luči Φ 200 mm pa z razredom L8L.



Izdelan dokument
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https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-
DRSI/Navodila-gradiva/Prometna-signalizacija/Prirocnik-za-cestno-
razsvetljavo-v-obmocju-prehodov-za-pesce-in-ali-kolesarje.pdf



Izdelan dokument
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• izdaja marec 2019,

• dokument je „živ“,

• z uporabo dokumenta (na terenu) je bilo 
podanih že nekaj dopolnitev/sprememb,

• do konca leta 2022 se predvideva 
novelacija,

• vertikalne osvetljenosti,

• poskusi na UL FE s testno stezo.



Vsebina
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• Uvod

• Uporaba pozitivnega kontrasta

• Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda

• Tehnične rešitve razsvetljave prehoda za pešce in/ali 
kolesarje

• Kako izvesti razsvetljavo prehoda za pešce in/ali kolesarje

• Preverjanje ustreznosti lastnosti razsvetljave prehoda za 
pešce in/ali kolesarje

• Literatura

Recept za projektiranje od začetka do konca.

S primeri!



Glavne težave
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Določanje 
svetlobnotehničnega razred 
ceste

Izbira razreda (vrsta površine):

M – ceste za motorni promet,

C – konfliktna področja,

P – površine za pešce in počasni 
promet.



Glavne težave
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M – ceste za motorni promet

Kriteriji:

• predvidena hitrost vožnje,

• gostota prometa,

• sestava prometa,

• ločitev voznih pasov,

• gostota križišč/odcepov,

• parkirana vozila,

• svetlost okolice,

• zahtevnost navigacije.



Glavne težave
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M – ceste za motorni promet

Gostota prometa

Razvrstili smo ceste glede na PLDP



Glavne težave
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PLDP

Imamo števna mesta!



Glavne težave
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PLDP

Imamo 
števna mesta.

Znamo 
uporabljati 
podatke?



Glavne težave
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PLDP

Imamo 
števna mesta.

Znamo 
uporabljati 
podatke??

Jih ne 
uporabljamo, 
ker so 
plačljivi?
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PLDP

Imamo 
števna mesta.

Znamo 
uporabljati 
podatke??

Jih ne 
uporabljamo, 
ker so 
plačljivi?
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Glavne težave
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M – ceste za motorni promet

Iz določenega/izbranega M razreda določimo (glede na svetlobnost 
vozišča) ustrezen C razred.



Glavne težave
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Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda



Glavne težave
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Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda



Meritve
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Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda

Zagotavljanje primerljivih in 
ponovljivih meritev!



Meritve
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Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda

Zagotavljanje 
primerljivih in 
ponovljivih meritev!



Meritve
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Horizontalna in vertikalna osvetljenost prehoda

Horizontalna na tleh,

Vertikalna na višini 1 m, v obeh smereh



Meritve - rezultati
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Horizontalna osvetljenost

Vertikalna osvetljenost prehoda (obe smeri)



Meritve – rezultati - povzetek
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Zaključek
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• odlično sprejet dokument,

• potreben je podoben 
dokument za vso 
javno/cestno razsvetljavo 
in za izvedbe meritve 
osvetljenosti in svetlosti 
na cestah in drugih 
površinah,

• zmanjševanje vrednosti 
(vertikalne) osvetljenosti,

• nujne so povratne 
informacije s terena.
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Hvala

Vprašanja?


