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Podravje • Javna razsvetljava: vir onesnazevanja okolja in porabe proracunskega 

Lani 250bcin samo za por.abec:elektrike V 
Medtem ko 51 voznlkl, peicl iellmo elm bolJ raneJano javno razsvetljavo, pa so na drugi stranl naie ielje vzrok vse veejemu 5vetlobnemu 
5vetlobno onesnaienlh dRay v Evropl. Poraba elektrlcne energlje za javno razsvetljavo Je v Sioveniji vecja od povpreCja v EU in 5e 5 porabe 

Ob tern pa svetlobno ne one
snaiujejo zgolj obcestne svetil
ke, svoj delei k onesnaZevanju . 
prispevajo rudi osvetljeni kul
rurno-zgodovinski spomeniki 
ter reklamni panoji. Nina Glo
bovnik, avtorica strokovnega 
Clanka 0 svetlobnem onesnaZe
vanju, pravi: .Ob ustrezni pri
lagoditvi jayne razsvetljave bi 
letno v Sioveniji labko zmanjlall 
stroske za elektricno energijo' 
za akoll 10 milijonov evrov, S 

tern pa bi se zmanjsal rudi iz
pust toplogrednih plinov .• 

Kako je z javno razsvetljavo 
po naSih obCinab, kje so denar 
ie vlow v energetsko prenove 
obcestnih svetilk in kje Ie ne ter 
koliko sredstev gre za porabo 

elektrike, pa rudi za naloibe v 
omrezja jayne razsvetljave, po
roeamo v nadaljevanju elanka. 

ptuj 
. V prujski obCini je 3245 

svetilk javne razsvetljave. Z 
energetsko uCinkovito preno
vo jayne razsvetljave so v letih 
2012/ 13 v skladu z uredbo 0 

. mejnih vrednostih svetlobne
ga onesnaievanja zamenjali 
vsa svetila jayne razsvetljave na 
obmOCju celotne obCine, ki tej 
uredbi niso ustrezala. Zamenjali 
so 3145 svetil v skupni vredno
sti 1,5 milljona evrov. Pray tako 
se od prenove naprej pri novo
gradnjab uporabljajo ustrezne 
svetilke, zato so v vseh svetilkab 
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~ (otoCnlh) syetllkah ~ 

Ma~an Bezjak je profesor na Solskam cenlru Pluj, I 
strokovno sa vetlkn posveta pedroqu pridoblvanja eIe- ~ 
ktriCne enargije iz alternativnih vimv, kat eta sonce in 
veter, Zato sma go povpIlI&lf~ ali bi bilo v Sioveniji in 

i 
~ 
~ o~ v podravski regiP smiselno razmiSljati onamestitvah 
~ svetilk jayne razsveUjave, ki bi se napajale preko (so
\ lamega) Iotonapatostnega sistema .• Ob upollevanju 

nekalelih pogojev je namestitev smlselna in rentabitna. 
~ Ce imama kabel te poIoten, je smlseIna prikljualev na 
~ elektrialo omre~. V tem primeru je Irenutno Investici
t ]a v otOCne svetilke ll8feflIabiIna. C. omreija nlmamo 
~ na razpotago. pa js Ireba plerabJnati. ali je investicija 

omr~a tako obseZna, da so otOCne svetilke rentabilnejI Se. V odroCnaj§ih kraPh brez infrastrukture pa je odlOO
. I!>v za otOCne svetilke brezpogojno smiselna. Na naA&", 
~ c>timoqu imamo Se specifitne razmere glede sontnega 
~ obsevanja, saj Imamo v zimskam tasu malo sonCniII ~ 
~ dni. Zalo je !reba prtmemo diiT1ehzionirati' sislam. da t 
~ 1m tudi v tasu najdaljSega obdobja brez sones svetil- ~ 
I ka opravljala svojo funkcijo. Problem so zimski meseci, ~ 
~ zIasti december in januar. Po podaU<ih ARSO lmama v ~ 
~ Sioveniji v !em Gbdobju v povpreCju slabi dve uri sonca ~ 
~ na dan. To nam napoIni akumulator v povprequ Ie za & 
! nekaj ur, r1!X pa je doIga tildi do 14 ur. Lahko se zgodl. ~ 
~ da sma oaIo vee dni brez sonca .• pravi Bezjak. 

Na vprajanje. kaktne so mofnosti varoevanja z ene<. ~ 
~ gijo prt obstQjeCih sIstemih javne razsvel!jave, Bezjak ~ 
~ odgoV8lja:.V novogradnjah in rnanjavah obstojeCih ~ 
~ sveIIIk je smiseIno vgraditi LED-svetila. Imajo vee pred- ~ 
l nosti. Blstveni sta doIga ~ doba in momest re- ~ 

guladje jakosti. Zivtjenjska doba je vee kal deselle~ oIr ~ 
regulaciji in ktmiIIenju ter datnem izldapljanjo • nOCn8lTl £ 
Oasu pa lahko svetijo tudi 00z 20 lei. LEB-svetIIa lahko ~ 
regu6ramo tako, da zmanjSamo svetilnost (na prtmo< po i 
22. uri delno zatemnimo in lez dve uri ugasnemo). Tre- ~ 
nulno nekatale obana upnrabljajo vanlevanje na n~n. 1 
da ugatajo vsako drugo svetilkn. Z vIdika voznIknv je ~ 

~ to z8lo rnoteOO in zakonodajno spomo, saj med volnjo • 
nenehno plehajamo iz obmoCja osvetljenega oestiSta in ~ 

~ tame. Pri LED-sv.tilih lahko ~amo detno zatemnl· • 
~ lev in je celolno cestitte enakomemo osvetijeno.. ~ 
~ " ~ § 

! § 
~ 

~ 

I § 
i 
~ 

• ~ 
~ 

~ 
~ § 

~ l 
~ 
t 
~ 
£ 
~ 
J 

.arcne sljalke. Ker so bile zame
njane pray vse svetilke, v pri
hodnje ne nacrrujejo nobenih 
zamenjav. Za javno razsvetljavo 
v okviru koncesljske pogodbe 
skrbi podjetjeJavne sluibe Pruj, 
d. o. o. Za vzdrievanje Ie-te je 
v proracunu 2015 namenjenih 
50.000 evrov. 

V leru 2014 je strosek plaeila 
elektricne energije za javno raz
svetljavo zoaSai 164.297 evrov. 
Vareujejo pa z redukcijo, kar po
meni, da javne razsvetljave ne 
izk\apljajo, temvec zmanjsajo 
svetilnost od 22. ure do 5. ure, 

HaJdlna 
V obcini Hajdina je vgraje

nih 962 energijsko uclnkovitih 
svetilk jayne razsvetljave. Na 
lokalnih cestab in javnih poteb 
so v 80 % vgrajene LED-svetilke. 
Obcina Hajdina je v leru 2014 
izvedla energetsko prenovo 
javne razsvetljave. Zamenjanih 
in energetsko saoiranili je bilo 
818 svetilk, 30 priiigallSc z da
Ijinskim vodenjem in sanacija 
oporiSC in kabelskib tras. Inve
sticija je znaSaia 495.600 evrov. 
Javna razsvetljava se sedaj gradi 
same z energetsko ucinkovitimi 
LED-svetilkami. Koncesionar je 
Cestno podjetje Pruj, d. d., letni 
strosek te koncesije pa znaSa 
30.668 evrov. Letni stroSek pla
clla dektricne energlje za javno 
razsvetljavo v leru 2014 pa je 
znaSai 61.037 evrov. E1ektrlcno 
energijo v.reujejo tako, da sve
tilke v noenem casu svetijo z 
zoiiaoim svetlobnim tokom -
redukcija. 

Domava · 
V obcinl Dornava imajo sku

paj 274 svetilk javne razsvetlja; 
ve, 70 % teh je varCnih. Name
stitev posamezne svetilke se je 
gibala od 1.300 do 1.500 evrov. 
V preteklem· leru energetske 
prenove razsvetljave niso izve
dli, skoraj vsako leto pa zgradijo 
kaksno novo. Vgrajujejo izk\juc
no varene sijalke. To ne pomeni -
LED-sijalk, saj so prepriCani, da 
te ne predstavljajo varcnejSe 
variante. V prihodnje pa nai'rru
jejo zamenjavo klasicnih sijalk z 
varcoimj. Koncesije 2a vzdde· 
vanje javne razsvetljave nimajo ' 
podeljene, vzdr.ievalec pa je 
Boris Lajh, s. p. Strosek letne
ga vzdrievanja se giblje okrog 
6500 evrov. Letni stro!ek pla
eila elektricne energije za iavno 
razsvetljavo pa je v leru 2014 
zoaSal14.819 evrov. 

Javna razsvetljava se ie nekaj 
let ugaSa ob 24. uri in priZiga ob 
5. uri, s cimer se prihrani pribli
ino tretjina stroskov. 

Majiperk 
ObClno Majsperk skupno raz

svetljuje 468 svetilk jayne raz-

svetljave. Strolki postavltve sve
tilke javne razsvetljave znaSajo 
pribliino 1.000 evrov, to pa za
jema strolek izkopa, zasipa, dro
ga in svetilke, kaoeLV primeru, 
da je za svetilko pot,rebna nova 
elektrlena omariea, so strolki 
bistveno visji, opozarjajo na 
majlperski obCini. Sicer pa so 
v veCioi svetilk ie varcne sljal
ke; od leta 2012 so za energet
sko prenovo namenill skupaj 
53.723 evrov. Ob tern pa naer
tujejo !e zamenjavo preostalih 
sijalk z LED-svetili. Desetletno 
koneesijo za vzdrievanje jayne 
razsvetljave ima domaci pod
jetniki Jofer Zolger, letni Slro

lek je v leru 2014 znaSai 19.198 
evrov. Sicer pa je obCina lani 
za elektrieno energijo za javno 
razsvetljavo porabila 26.226 
evrov. Na obcini so Ie pojasnill, 
da so skusall varcevati s porabo 
elektrii'ne energije pri javni raz
svetljavi tako, da so poskusno 
Izklapljall del javne razsvetljave, 
a da se s tovrstnim varcevanjef!l 
obeani Diso strinjall. 

Poljeane 
Mreio jaVIie razsvetljave v 

obcini Poljcane sestavlja 624 
svetilk in Ie v 233 svetilkab so 
varcne sijalke. Za menjavo 263 
svetilk in obnovo 16 odjemnih 
mest jayne razsyetljave so na . 
obCini odSteli 171.000 evrov, 
ob tern pa nameravajo obnoviti 
rudi preostale svetilke. Koneesi
onar. za vzdri:evanje jayne caz
svetljave je Cestno podjetje Pruj. 
Letni strolek koncesije . znasa 
16.000 evrov. V obeini POljcane 
ne varcujejo s porabo elektric
ne energije pri javni razsvetljavi 
(z vklopi, izklopi), tako da letni 
strolek plaCila elektricne ener
gije za javno razsvetljavo zoaSa 
pribliino 50.000 evrov. 

Siovenska Bistrlca 
ObCina upravlja s pribliino 

3000 svetilkami jayne razsvetlja
ve, vendar se to stevilo zviluje . . 
Povprecen strosek namestitve 
·ene svetilke javne razsvetljave je 
500 evrov, je oeenil Kotnik. 

Energetsko prenovo javne 
razsvetljave je obcina zacela 
izvajati pred sedmimi leti: .Po
godba s podjetjem Tehmar iz 
Maribora pa je blla podpisana 
oktobra 2009. ViSina investlcije 
je 1.057.945 evrov (z vkljueenim 
takratniin 2O<Jdstotnim DDV), 
v okviru katere naj bi se zame
njalo skupno 285.0 svetilk jayne 
razsvetljave, od tega jih je zame
njanih fe 1395, v nadaljevanju 
pa bode zamenjall se preostalih 
1455 svetilk,' je pojasnil Simon 
Kotnik z obcinske uprave. Ome
njeno podjetje je rudl vzdde
valec; letna opravi za priblizno 
20.000 evrov vzdrievalnih del 
Koncesiooar za vzddevanje 

javne razsvetljave v obdni (ki 
ni predmet energetske obno
vel pa je Komunalno podjetje 
Siovenska Bistrica, zanj pa sto
.ritve vzdrievanja izvaja podjetje 
KROMI. Letos je za vzddevanje 
zagotovljenih 159.000 evrov (ta 
znesek ie vkljueuje prej ome
njenih 20.000 evrov z. vzdde
vanje, ki ga opravlja podjetje 
Tebmar). Storitve se plaeujejo 
na podlagi racunov za predho
dno dogovorjeno izvedena dela. 

leW stroSek elektriene ener
gije za javno razsvetljavo je bil 
lani 135564 evrov brez DDV. 
Vareujejo pa tako z redukcijo v 
noenem Casu kot rudl z ugasa
njem posamezoih delov javne 
razsvetljave med 24. in 4. uro 
zjutraj. 

Markovcl 
V obCini Markovci je 520 sve

tilk v mreii javne razsvetljave; 
320 je varCnih, preostalih 200 
pa Se ne, a bode zamenjane 
z varcnimi. Za prenovo jayne 
razsvetljave so od leta 2010 do 
danes porabili nekaj manj kot 
170.0000 evrov. Razsvetljavo 
vzdduje kar obcinski reiijski 
obrat ob pomoei domacega 
vzddevalca. Letni stroski vzdr
ievanja so okrog 10.000 evrov, 
Slrosek elektricne energije pa 
je okrog 25.000 evrov. Iz var
eevalnlh razlogov razsvetljavo 
med eno in cetrto uro ponoCi 
ugaSajo, nam je povedala dlrek
toriea obcinske uprave Marinka 
Kolenko. 

Videm 
V vldemski obCln Imajo 640 

svetilk jayne razsvetljave, od 
tega 48 varenih, zato jih name
ravajo v naslednjih letih po
stopoma zamenjevati. Stroski 
namestitve ene svetilke so bili 
med 2.000 In 2.500 evri, odvl
sno od dolZine posamezne linije 
jayne razsvetljave. Razsvetljavo 
vzdduje obdnski reiljski obral, 
Dimajo koncesionarja; za vzdr
ievanje so lani porabili 13.221 
evrov, stroski elektrlcne energi
je pa so bili 45.258,69 evra. LuCi 
svetijo celo noe, ne ugaSajo jih. 

Destrnlk 
V obCini Destrnik imajo na

mesceoih 495 luci jayne raz
svetljavc, precej vasi je Se brez 
nje. V vecini svetilk so vgrajene 
varcne sijalke. 12 svetilk je se 
na VTF-sijalkab, LE]}j;ijaik je 
22. V ntinulih letih, po zacetku 
vetjavnosti odredbe 0 svetlob
nem onesnazevanju, so zame
njall 186 starih svetilk, za kate 
je bilo porabljenih pribliino 
41.000 evrov. Zamenjati mora
jo se 12 starih svetilk, kar bode 
izvedli v sldadu s programom. 
Sistem vzdrfuje reiijski obrat 
~bcine, koncesionarja nimajo. 
V Ietolnjem proraeunu Imajo za 
vzdrievanje predvidenih 15.000 
evrov. Letni strosek placila elek
tricne energije za javno razsve
tljavo (2014) zoaSa 21.085 evrov. 

Pri porabi energlje poskusajo 
tudi varcevati z redukcijo. 
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javni razsyetljayi placalo 900.000 eyroy 
,nesnaienju. Svetlobno onesnaievanje je v zadnjih desetlh letlh postalo v Siovenljl zelo resen problem; Siovenija celo velja za eno najbolj 
la preblvalca uvriCa na drugo mesto po kollclnl porabljene energlje za javno razsvetljavo takoj za Belgljo. ' 

Clrkulane 
V obCini Cirkulane je name

seenih 558 svetilk jayne razsve
tljave. StroSek 'postavitve ene 
syetilke je 982 evrov (podatek 
velja za leto 2015). V 400 sve
·tilkah imajo vgrajene varene 
sijalke, prenova je zahtevaia 
392.800 evrov. 

Thdi v prihodnje nameravajo 
klasiene svetilke nadomestiti 
z varenimi. Vzdrievalec jayne 
razsvetljave je podjetje Elektro 
ISM - Danilo lvanusa. I.etni 
strosek vzdrievanja je 24.826 
evrov, letni strosek plaeila ener-

. gije za javno. razsvetljavo pa 
32.619 evrov. Pri porabi vareu
jejo z izklopom med polnoejo 
in peto.uro. 

Goriinica 
V obcini Gorisnica je 135 

svetilk javne razsvetljave. LEI). 
sijalk inlajo pet, 72 je natrijevih, 
preostale so klasicne. V minulih 
letill energetske obnove jav
ne razsvetljave niso izvedli, pa 
tudi v prihodnje tega nimajo v 
nacrtu. Koncesionar za vzdrlc
vanje jayne razsvedjave je od 
leta 2012 Cestno podjetje Ptuj. 
Pri zagotavljanju standarda .sto 
svetilk. bi billetni stroSek kon
cesije 2.750 evrov brez DDV. 
Vendar se vzdrievanje jayne 
razsvetljave izvaja glede na po
trebe in obseg razpoloiljivih 
sredstev. I.etni stro!ek placila 
elektricne energije za javno 
razsvetljavo zoaSa 7.463 evrov. 

,. . 

ObclOe Stevllo svetlik Stroskl vzdrzevan a v ( Poraba el ener I e v € Zetale Ptuj 
lijitiiia 

Domava 
Majiperk 
Poljeane 
Carkvanjak 
Sveta Trojlca 
.1mcw$l<a vas 
Lenart 
SV<lti Ancira! 
Juriinci 
orriioi 
Sredlsce ob Dravi 
!Veil Tomei 
Siovenska Bistrlca 

larkovcl 

GoriAnica 
.Ben8dlkt 
Zetale 
'Podlihnlk 
ZayrC 
Kldti~vo 
Vldem 

3245 -.... i-~~~gg 962 
274 -n -- 6.50PJQO 
468 19.198,00 
624 16.000,00 

86 r. 2.soo.00 
183 ... ::':' .. ,..J.560.00 
'191 ___ ,2.000.00 

2500 25.000,00 
30 749-:00 

160 ... 5.265,00 
1160 r ' 36.124,0.0 . ..:~ 
360 .. 7.076,00 

63 
,. 

2,500~00 
3000 

.. 
~59,000,OO 

520 ""'" ..iJ--;;;; 1Q.000:;-00 
4.95 -r 15.000,00 
558 24, 826.OP 
135 ~ 2.750,00'-
200 ,.,;-iL-' - . -

23 it .. 0 
35 - " 600,00 
54 0 

1150.-' ~ •• 
~ 45 .. 000,00 

640 13.221,00 

164.297,00 
61 .073,00 
14.819~00 
26.226,00 
50.000,00 
'2.800,00 

14.928,00 
12.284,OP 
80,000,00 

2.790:00 
'1.64_',90 
50.205,00 
14.500,00 
2.81&-:00 

135.564,00 
2S.oo0~OO 
.21.085,90 
32.619,00 

7.463,00 
16.000.~OO 

2.085,00 
550,00 
633,00 

83.0oo,OP 
45.258,69 

Vir; ObCine Podravja 

V obCim Zetale imajo Ie 23 
svetilk jayne razsvetljave. Na
mestitev eoe svetilke jayne caz
svetljave je leta 2008, ko so jih 
postavili, veljala 1.380 evrov. V 
vseh teh svetilkah imajo vare
ne sijalke. Koocesionarja za 
vzddevanje jaYne razsvetljave 
nimajo, sicer pa je vldrievalec 
jayne razsvetljave podjetje Ele
ktro storitve Vuk, s. p. Do sedaj 
niso imeli noberuh stroskov za 
vzddevanja jayne razsvetljave, 
letni strosek pjacila elektriene 
energije za javno razsvetljavo 
pa znasa 2.085 evrov. 

Kidricevo 
* Navedenl stroSek vzdrievimJa se nanau na 100 svetlik, V obeini imajo za javno raz

s. p.; letni strosck vzdrievanja 
pa znasa 2.500 evrov. Letni stro
!ek placila elektricne energije 

. za javno razsvetljavo pa zoaSa 
2.800 evrov. Energijo varcujejo 

. Z vklopi in izklopi. 

Pri porabi energije vareujejo Z 

izklopi - med polnocjo in peto 
uro zjutraj. 

Sveta Trojlca V 

Siovenskih gorlcah 
V obCini Sveta Trojica inlajo 

183 svetilk jayne razsvetljavc, 
v 83 svetilkah so varcne si;al
ke_ Preoovo jayne razsvetljave 
izvajajo postopoma, vsako leto 
zanjo namenijo okoli 30.000 
evrov. Zamenjavo klasienih si
jalk z vareninli naertujejo tudi 

Benedikt 
V obcim Benedikt imajo pri

blano 200 svetilk jayne razsve
tljave. Namestitev ene svetilke 
letos je po besedah direktorice 
obCinske uprave Andreje Lor
ber znaSala 768 evrov (vkljucno 

- v prihodnje. Koncesije za vzdr
zevanje jayne razsvetljave niso 
podelili, za vzdrievanje pa skrbi 
Elektroinstalaterstvo Tjasa Er
javee, s. p., ki je lani za to dele 
prejeia 7.560 evrov. I.etni stro
Sek placila elektriene energije 
pa je lani znaSal 14.928 evrov. 
Porabo energije zmanjsujejo z 
regulacijami Ie na novih vejah 
jayne razsvetljave. 

s postavitvijo temelja za kande
laber). V polovici vseh svetilk 
imajo varcne sijalke. V minulih 
letill niso posebej izvedli ener
getske prenove javne razsvetlja
ve, pac pa so svetilke zamenjali 
v okviru rednega vldrievanja. 
Zamenjavo klasienih sijalk z 
varenimi nacrtujejo tudi v pri
hodnje. Javno razsvetljavo vzdr
Zoje Nigrad, d .. d., iz Maribora. 
Letni strosek plaeila elektriene 
energije za javno razsvetljavo 
zoaSa okrog 16.000 ' evrov. S 
porabo elektriene cnergije pri 
javni razsvetljavi (npr. vklopi, , 
izklopi ... ) ne vareujejo. 

CerkvenJak 
V obeim Cerkvenjak imajo 

skupno 86 svetilk jayne raz
svetljave; namestitev ene je v 
lanskem letu znaSala 600 evrov. 
Varene sijalke imajo v 16 sve
tilkah. Za energetsko prenovo 
desetih javnih svetilk so po
rahili 6.600 evrov. Zamenjavo 
klasiCnih sijalk z varenimi pa 
nacrtujejo tudi v prihodnje. 
Koncesionar je Drago Kolbl, 

Trnovska vas 
V obCini Trnovska vas imajo 

191 svetilk jayne razsvetljave, v 
vseh so varene sijalke. Obeina 
koncesije za vzdrievanje ni po
deWa nikomur, stroski vzdde
vanja so lani zoaSali 2.000 evrov. 
I.etni stro!ek plaeila elektricne 
energije pa je za lansko leta zna
sal 12.284 evrov. Porabo elek
trike zmanjsujejo z avtomatsko 
regulacijo svetlobe. 

Lenart 
. V obcini I.enart inlajo 2500 

svetilk javne razsvetljave, od 
tega 120 LED-svetilk. V minu
lib letill so izvedli energetsko 
prenovo na 120 svetilkah, kar 
je zahtevalo 36.000 evrov. Sicer 
pa zamenjavo klasienih sijalk z 
varenimi naertujejo tudi v pri
hodnje.Javno razsvetljavo upra
vlja reiijski obrat obCine. Letni 
strosek vzdrievanja je pribliino 

25.000 evrov. I.etni strosek pla
Cila elektriene energije pa znaSa 
80.000 evrov. Posebnih ukre
pov za vareevanje pri porabi 
elektrike ne izvajajo. 

Sv. Andrai V Siov. g. . 
V obCini Sveti Andrai v Siov. 

goricah imajo 30 svetilk jayne 
razsvetljave, od tega jih je pet 
solarnih. Cena postavitve ene 
solame svetilke je v letu 2014 
stala 2.257 evrov z DDV. 18 
svetilk je skladnih z uredbo 0 

mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaievanja. Sicer pa coer· 
getsko prenovo sistema jayne 
razsvetljave naertujejo tudi vna
prej. Za njeno vzdrievanje skrbi 
domaei reZijski obrat, lani je ta 
strosek znaSal 749 evrov. 

I.etni strosek placila elektrie
ne energije pa je 2.790 evrov. 
Izklopov oz. varcevanja ne iz
vajajo. 

Jurilnci 
V obeini JUrSinci imajo pribli

ino 160 svetilk jayne razsvetlja
ve, od tega 20 % varenih. Cena 
postavitve ene svetilke v letu 
2013 je bila 1.665 evrov. Kon
cesionar za vzdrievanje je Ce
stno podjetje Ptuj, letni strosek 
koncesije je billani 5.265 evrov. 
I.etni strosek elekrriene ener
gije pa je zoaSai 11.641 evrov. 
Elektriko varcujejo z vklopi in 
izklopi glede na letni cas. 

Ormoi 

,evanje pa poteee septembra 
letOS. I.etni Slrosek koncesije 
znaSa 36.124 evrov. Vareujejo Z 

redukcijo med polnocjo in ee
trto uro zjutraj, razen v samem 
mestu. 

Od leta 2007 do konca leta 
2014 so za javno razsvetljavo 
porabili 433.212,71 evra. Z 
energetsko prenovo so precej 
zmanjsali tudi stroske eiektrie
ne energije: ti so pred prenovo 
znaSali dobrih 91.000 evrov, 
lani pa Idjub 400 svetilkam vee 
Ie 50.205 evrov. 

Srediiee ob Dravl 
Natanko 360 svetilk javne 

razsvetljave imajo v obeini Sre
disce ob Dravi. Nabavna vre
dnost vse jayne razsvetljave zna· 
sa 412.343, 79 evra, kar pomeni, 
da jih je namestitev ene svetilke 
stala 1.145,40 evra. Energetske . 
prenove jayne ru.svetljave do
slej niso izvedli in je nimajo v 
nacrtu. Koncesionar za vzdr· 
ievanje jayne razsvetljave je do 
konca letosnjega leta ormosko 
podjetje Elektro ISM. I.etni stro
!ek za koncesijo znaSa 7.076,04 
evra, letni stroSek plaeila po
rabljene eiektrike pa je 14.500 
evrov. 

SvetlTomai 
V obeini Sveli Tomai inlajo 

nameSeenih 63 svetilk jayne 
razsvetljave, od tega stid reflek
torje. V reflektorjih kakor tudi 
v 23 svetilkah javne razsvetlja-

V ormoski obcini je trenu- ve imajo varcne sijalk.e. Name· 
tno postavljenih 1.160 svetilk stitev ene svetilke v letu 2014 
jayne razsvetljave.Y 768 svetil- je stala naunko 1.942,15 evra . 
kah inlajo nameStene varene . Energetsko prenovo jayne raz
sijalke. Postavitev ene svetilke svetljave bodo nadaljevali. Za 
je stala obCino od 600 in 1.215 vzdrievanje nimajo koncesio
evrov.Y zadnjih petill lelih so narja, ampak za to skrbi druiba 
vsako leta v prenovo jayne Elektro Novateh z Destrnika v 
razsvetljave vloZili od 12.000 visini 2.500 evrov letno. Letni 
do 15.000 evrov. Koncesionar stroSek elcktricne energije pa 
za vzdrievanje je Elektro ISM, znaSa 2.815 evrov. Thdi v tej ob
Danilo Ivanusa, s. p., iz Ormo- eim vareujejo z vklopi in izklopi 
ia, sklenjena pogodba za vzdr- luCi glede na letne case. . 

svetljavo 1.150 svetilk. Strosek 
njihove namestilVe je razIieen. 
Varene sijalke inlajo vgrajene 
v 45 % oz. v 517 svetilkah. V 
zadnjih petih. letill vsako leto 
obnovijo od 50 do 80 svetilk . 
Javno razsvetljavo bodo poso
dabljali rudi v prihodnje, za kar 
bodo namenjali okoli 100.000 
evrov letno. Vzddevanje jav
ne razsvedjave izvaja podjctje 
Vzdrievanje in gradnje Kidriee
YO, letni strosek je 45.000 evrov. 
Letni stro.sek elektricne ener
gije pa je okoli 83.000 evrov. 
Energijo vareujejo tudi z izldl)
pi na posodobljenih omrdjih 
med 23. uro in 5. UfO, reducira
jo pa tudi svetilno moe. 

Podlehnik 
V obCini inlajo varcne sijalke 

za sedaj Ie v 10 svetilkah jayne 
razsvetljave. V minulih letih 
niso opravljali obnove jayne 
razsvetljave, imajo pa v naertu 
celovito prenovo preostalih 25 
svetilk. Za sedaj v tej obcini se 
nimajo koncesionarja za javno 
razsvetljavo. Vzdrievanje sve
tilk pa opravlja domaein, Elek
trouniverzal Milan Zajsek, s. p. 
I.etni strosek vzdrievanja je v 
povprecju okoli 600 evrov, letni 
strosek plaCUa eiektricne ener
gije za javno razsvetljavo pa zoa
sa okoli 550 evrov. Vareujejo z 
izklopi razsvetljave. 

Zavrc 
V obCini iroajo za javno raz· 

svetljavo 54 svetilk, od tega je 
18 talnih za prehod za peSce. 
Namestitev ene svetilke jayne 
razsvetljave je v letill 2012 in 
2014 veljala 1.187. V vseh svetil
kah imajo varcne sijalke. Konce
sionar za vzdrievanje jayne caz
svetljave je Cestno podjetje Ptuj. 
Stroskov vzdrievanja doslej se 
niso inleli. I.etni strosek plaeila 
elektricne energije znaSa okoli 
633,44 evra. Pri porabi elektrie
ne energije pa varcujejo tako, 
da opravljajo vklope in izklope .. 
Ml, MY, MZ, OM, IS, DK, MS 


