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 Energetski učinkovitom rasvjetom 

do ušteda i čišćeg okoliša

Instrument pretpristupne pomoći (IPA) 
pravni i financijski instrument Europske unije, namjenjen 

pretpristupnoj pomoći državama kandidatima  ili 
potencialnim kandidatima.

Vodeći partner:

Poveznice i informacije:

www.varcuj-stedi.com 
www.si-hr.eu
www.si-hr.eu

Ciljevi Projekta:

•	 Smanjenje krajnje potrošnje električne energije u javnoj 
rasvjeti, posljedično tome smanjenje svjetloonečišćenja i 
troškova za energiju te tako doprinositi energetski održivom 
razvoju

•	 Razvijanje zajedničkih mjera za povećanje energetske 
učinkovitosti javne rasvjete

•	 Smanjenje emisije stakleničkih plinova te doprinos 
ispunjavanju Kyoto protokola

•	 Smanjenje negativnih utjecaja javne rasvjete na zdravlje 
ljudi i životinja

•	 Nadogradnja postojeće tehnologije upravljanja radom 
svjetiljki na području javne rasvjete

•	 Poticanje inovativnosti s ciljem smanjenja potrošnje 
električne energije

•	 Podjela iskustva, znanja, dobre prakse u pograničnom 
području

•	 Uspostava dugoročne suradnje između slovenskih i 
hrvatskih javnih službi, energetskih agencija, znanstvenih 
institucija i poduzeća

•	 Podizanje ekološke svijesti među ciljnim skupinama unutar 
pograničnog područja

Rezultati projekta:

•	 Izrada nacrta Uredbe o graničnim vrijednostima svjetlosnog 
onečišćenja u Hrvatskoj kao podzakonskog akta Zakona o 
zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN114/11)

•	 Prijedlog za pripremu promjene slovenske Uredbe o 
graničnim vrijednostima svjetlosnog onečišćenja

•	 Energetski pregledi javne rasvjete gradova i općina
•	 Izvođenje demonstracijskih polja javne rasvjete s LED 

izvorima svjetlosti i regulacijom
•	 Nadograđen i poboljšan programski alat za upravljanje 

radom svjetiljki javne rasvjete
•	 Tehnički priručnik/katalog energetski učinkovitih rasvjetnih 

tijela, izvora svjetlosti te regulacije s uputama za provedbu 
rekonstrukcije postojeće javne rasvjete

•	 Sudjelovanje slovenskih i hrvatskih gradova i općina u 
Greenlight programu (http://www.eu-greenlight.org)

•	 Dvojezična brošura o projektu

Više informacija o projektu te proizašlu dokumentaciju možete pronaći na 
internet stranicama  www.varcuj-stedi.com

Občina Krško
www.krsko.si

LEA-Ptuj
www.lea-ptuj.si

Univerza v Ljubljani 
fakulteta za elektrotehniko
www.fe.uni-lj.si

REGEA
www.regea.hr

Grad Zaprešić
www.zapresic.hr

Grad Jastrebarsko
www.jastrebarsko.hr

Ostali partneri:

LEAD Krško
www.lea-d.si



Što je javna rasvjeta?

Javna rasvjeta predstavlja sustav rasvjete upravljan od strane 
države, grada ili općine. Grubom podjelom dijelimo je na rasvjetu 
prometnih površina, dekorativnu rasvjetu i rasvjetu za posebne 
prigode kao što je npr. božićna rasvjeta.

Što je svjetlosno onečiščenje i zašto ga trebamo ograničiti?

Svjetlosno onečišćenje je svako neželjeno povećanje prirodne 
osvjetljenosti okoliša s umjetnom rasvjetom. Prejaka i neprirodna 
rasvjeta može poremetiti izlučivanje melatonina kod ljudi 
uzrokujući poremećaj spavanja, a u nekim slučajevima može 
utjecati na prirodni ritam insekata, šišmiša i drugih noćnih 
životinja. Svjetlosno onečišćenje također može utjecati na 
bioritam stabala i drugih biljaka.
Izvori svjetlosnog onečišćenja su poglavito javna rasvjeta 
prometnica, rasvjeta površina parkirališta, rasvjete fasada i 
objekata za oglašavanje. Precizna statistika nije poznata, ali s 
velikom sigurnošću može se reći da glavni izvor svjetlosnog 
onečišćenja predstavlja rasvjeta prometnih površina, budući da 
ima daleko najveći udio. 
U ograničavanju svjetlosnog zagađenja glavnu ulogu igra 
kvaliteta pojedinih svjetiljki te njihov položaj i orijentacija.

Potrošnja energije za javnu rasvjetu na području
slovenskih regija Spodnjepodravske i Spodnjeposavske

Ukupna godišnja potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 
u Spodnjepodravskoj i Spodnjeposavskoj regiji iznosi oko 9,56 
GWh pri 2,41 kW instalirane snage. Prema sadašnjem popisu 
stanovništva u regijama živi 104 400 stanovnika. Iz toga slijedi da 

je potrošnja po stanovniku 91,4 kWh/a.

Prikaz potrošnje električne energije za potrebe javne rasvjete po glavi 
stanovnika u Spodnjepodravskoj i Spodnjeposavskoj regiji (2008-2009) 
(Izvor: Varčuj/Štedi)

Prikaz godišnje potrošnje električne energije javne rasvjete u 
Spodnjepodravskoj i Spodnjeposavskoj regiji (2008-2009) 
(Izvor: Varčuj/Štedi)

Potrošnja energije za javnu rasvjetu na području
Zagrebačke županije

Ukupna godišnja potrošnja električne energije za javnu rasvjetu 
u Zagrebačkoj županiji je oko 31,5 GWh pri 8,79 MW instalirane 
snage. Prema popisu stanovništva iz 2011. godine u Zagrebačkoj 
županiji živi 317 642 stanovnika. Iz toga slijedi da je potrošnja po 
stanovniku 99,17 kWh/a.
 
Primjenom modela Zagrebačke županije možemo procijeniti 
ukupnu potrošnju električne energije u Republici Hrvatskoj za 

javnu rasvjetu na oko 425,36 GWh sa 104,14 MW instalirane snage.

Prikaz distribucije udjela instalirane snage javne rasvjete po stanovniku 
Zagrebačke županije po namjeni  
(Izvor: Varčuj/Štedi)

Postotak iskorištenosti energije u sustavu javne rasvjete  
(Izvor: Varčuj/Štedi)
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Prikaz utjecaja geometrije svjetiljki na svjetlosno onečišćenje
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