
SVETLOBNI VIRI

Te∫ko si predstavljamo, da so ljudje dolga stoletja, vse do konca
18. stoletja razsvetljevali temo s trskami, baklami, sve≠ami in
oljnimi svetilkami. πele v za≠etku 19. stoletja so za≠eli izdelovati
plinske svetilke, sledile so jim petrolejke. Prvo elektri≠no ∫arni-
co, ki je omogo≠ala ≠isto in varno osvetlitev, je izumil Thomas
Edison leta 1879. Serijsko so jih za≠eli izdelovati leta 1906. 

Prvim izdelkom so sledile ∏tevilne tehnolo∏ke izbolj∏ave in nove
variantne re∏itve. V zadnjih letih se je ponudba razli≠nih vrst
∫arnic tako pove≠ala, da so potro∏niki (predvsem manj pou≠eni)
v zadregi glede pravilne izbire in nakupa.

Klasi≠ne ∫arnice
Po zasnovi so podobne svoji predhodnici: kovinsko (volframo-
vo) nitko segrevamo z elektri≠nim tokom v prozorni ali proso-
jni stekleni bu≠ki, ki je vakuumirana ali pa vsebuje kombinaci-
jo ∫lahtnih plinov. Ti zmanj∏ujejo hitrost izparevanja
(tanj∏anja) kovinske nitke. Ωarnice izdelujejo v razli≠nih
velikostih in oblikah (od hru∏kastih do pali≠astih). Svetijo prib-
li∫no 1.000 ur, v svetlobo pa spremenijo le okoli 5 do 10 %
porabljene energije.

Slika1: Klasi≠na ∫arnica - katalog OSRAM, ‘96

Halogenske ∫arnice
To je nova, izpopolnjena generacija majhnih ∫arnic. Volframovo
nitko obdaja bu≠ka iz kremen≠evega stekla, ki je napolnjena z
∫lahtnimi plini (kripton, ksenon) in s  halogeni (fluor, klor,
brom, jod). Ti elementi, dodani plinom, povzro≠ajo v ∫arnici
regenerativni proces, ki omogo≠a obnavljanje  volframove
nitke. Ωivljenjska doba je dalj∏a (svetijo ok. 4.000 ur), porabijo
skoraj 25% manj energije, njihovo iz∫arevanje toplote pa je za
30 % manj∏e. Dajejo ble∏≠e≠o svetlobo, ki je podobna dnevni.
Obstajata dva osnovna tipa halogenskih ∫arnic: 

•  visokonapetostne, ki jih lahko uporabljamo namesto klasi≠nih 
∫arnic (imajo enake navoje),

•  nizkonapetostne, ki so primerne le za posebno oblikovane 
svetilke (predvsem namizne in stoje≠e svetilke) z vgrajenim 
transformatorjem.

Slika 2: Halogenska ∫arnica - katalog OSRAM, ‘96

Kompaktne fluorescen≠ne ∫arnice
Po letu 1970 so raziskovalci pri≠eli razvijati novo vrsto ∫arnic, ki
v nasprotju s prej omenjenimi ne oddajajo svetlobe z ∫arenjem
ampak z luminiscenco oz. sevanjem; zato jih imenujejo tudi
sijalke. Izdelujejo jih v razli≠nih oblikah (najve≠ kot zvite fluo-
rescen≠ne cevi). Pomenijo revulocionarno novost, saj so ener-
getsko izredno u≠inkovite. V primerjavi s klasi≠nimi ∫arnicami
imajo pomembne dobre lastnosti:
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•  ∫ivljenjska doba je okoli 10.000 ur (pri klasi≠ni ∫arnici le 1.000 ur),

•  20 vatna kompaktna ∫arnica proizvede toliko svetlobe kot 
100 vatna klasi≠na ∫arnica, torej je raba energije petkrat 
manj∏a,

•  proizvaja manj toplote (pri usmerjanju npr. pri∫gane 
reflektorske svetilke si ne bomo opekli prstov).

Navoji ∫arnic so enaki kot pri klasi≠nih, zato jih brez te∫av lahko
namestimo v vse obstoje≠e svetilke. V primerjavi s klasi≠nimi
∫arnicami je cena kompaktnih ∫arnic razmeroma visoka, vendar
se nam dolgoro≠no gledano tak nakup obrestuje. 

Slika 3: Kompaktna fluorescen≠na sijalka OSRAM DULUX EL

Slika 4: Primerjava med klasi≠no ∫arnico in
kompaktno sijalko - katalog OSRAM, ‘96

Slika 5: Primerjava med klasi≠no ∫arnico in kompaktno sijalko - katalog
OSRAM, ‘96

Fluorescen≠ne sijalke
Cevnim fluorescen≠nim sijalkam nekateri zmotno pravijo
"neonke". Neonske cevi uporabljajo le za barvne svetlobne
napise, fluorescen≠ne sijalke pa niso polnjene z neonom,
temve≠ s paro ∫ivega srebra visoke sijavosti. Prve take sijalke so
izdelovali ∫e leta 1937, vendar so imele veliko pomanjkljivosti.
Barva svetlobe je bila neprijetno hladna, svetloba je bila utri-
pajo≠a, spremljalo jo je brnenje. S tehnolo∏kimi izpopolnitvami
se je njihova kakovost do dana∏njih dni bistveno izbolj∏ala. 

Najnovej∏e izvedbe ("prava svetloba") dajejo svetlobo, ki je
zelo podobna dnevni svetlobi polnega spektra. Zasloni, ki so
montirani na ceveh, svetlobo razpr∏ujejo tako, da ne povzro≠a
senc. Prehoda med naravno in umetno osvetlitvijo skoraj ne
zaznamo, videz barv je enak kot pri dnevni osvetlitvi. S poizkusi
so dokazali, da osvetlitev s takimi sijalkami omogo≠a ve≠jo
produktivnost in da celo vzpodbuja rast rastlin. Sijalke imajo
izjemno dolgo ∫ivljenjsko dobo (ok. 24.000 ur), seveda pa so
dra∫je kot druge sijalke ali ∫arnice.

OSVETLITEV PROSTOROV V STANOVANJU 

Pri opremljanju stanovanja je pravilna izbira in namestitev svetil
vsaj tako pomembna kot namestitev pohi∏tva ali izbira barv.
Neprimerno osvetljeni prostori vplivajo na slabo vzdu∏je in
po≠utje, lahko povzro≠ajo zdravstvene te∫ave (glavoboli, vnete
o≠i). Kljub temu pa ve≠ina ljudi osvetlitvi stanovanja posve≠a
premalo pozornosti. 

Najpogostej∏e napake pri osvetlitvi stanovanja
Ωe pri na≠rtovanju hi∏e ali pred vselitvijo v novo stanovanje bi
si morali vzeti dovolj ≠asa, resno razmisliti o funkcionalni raz-
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mestitvi svetil in temu ustrezno prilagoditi tudi elektri≠ne
instalacije. To skrb pa ve≠inoma prepu∏≠amo projektantom
instalacij, ki (razen redkih izjem) po liniji najmanj∏ega odpora
predvidijo pribli∫no v sredini stropa vsakega prostora po en
elektri≠ni izpust in po nekaj vti≠nic na stenah. Ko se vselimo, si
na izpuste v stropih za≠asno pritrdimo ∫arnice ali na hitro
kupljene svetilke (da ne bomo v temi), nato pa se posvetimo
izbiranju pohi∏tva, zaves itd. Na improvizirano osvetlitev se
marsikdo po≠asi navadi, morda bo prvotne svetilke zamenjal z
lep∏imi in dra∫jimi, vendar stanovanje ∏e vedno ne bo dobro
osvetljeno, po≠utje stanovalcev pa tudi ne najbolj∏e.

Nekaj napotkov za racionalno osvetlitev
stanovanja
•  Vsi prostori morajo biti zadostno oz. svoji namembnosti 

primerno osvetljeni.

•  Prostori za delo in ∏tudij naj imajo mo≠no splo∏no osvetlitev, 
ki je lahko obrnjena v stene ali strop oz. toliko zasen≠ena,
da ne slepi, po potrebi lahko dodatno namestimo tudi
namizne svetilke na delovne (pisalne) mize, vendar morajo
imeti dovolj ∏irok svetlobni sto∫ec, da pokrivajo ve≠ji del
mize. Pri delu z ra≠unalnikom mora biti svetloba usmerjena
tako, da ne odseva na ekranu.

•  V kuhinji predvidimo nevsiljivo splo∏no osvetlitev (npr. cevna
sijalka, ki je name∏≠ena pod okensko karniso), poleg nje pa
∏e cevne sijalke, pritrjene nad delovnimi pulti kuhinjskega
niza; biti morajo zasen≠ene, da nas pri delu ne bodo slepile.
Nad mizo jedilnega kota si lahko obesimo vise≠o stropno

svetilko (ni pa nujno potrebna, ≠e je prostor dovolj dobro
splo∏no osvetljen), ki mora imeti toliko ∏irok svetlobni
sto∫ec, da bo pokrivala vso povr∏ino mize. Barva svetlobe
oz. sen≠nika mora biti taka, da ne bo spreminjala barve jedi
in jih na videz prikazovala neu∫itne.  

•  V dnevni sobi si lahko poleg splo∏ne osvetlitve privo∏≠imo ve≠
to≠kovnih poudarkov s konzolnimi reflektorji ali s stoje≠imi
svetilkami, ki bodo osvetlile pomebnej∏e detajle (npr. sliko
ali druge dekorativne predmete).

•  Tudi v spalnici je pomembno, da je osvetljena s splo∏no indi-
rektno osvetlitvijo (name∏≠eno npr. za posteljnim vzglavjem,
pod okensko karniso, pod zgornjim robom posteljnih omar).
∞e radi pred spanjem beremo, je svetilka ob posteljnem
vzglavju seveda nujna, njen svetlobni sto∫ec pa naj bo toliko
∏irok, da bo osvetljeval na∏o knjigo, partnerju, ki bi rad zas-
pal, pa ne bo svetil na glavo.

•  V kopalnici je zelo pomembno, da je ob ogledalu oz. nad njim
name∏≠ena sijalka, ki je ≠im bolj podobna naravni svetlobi,
saj bomo zaradi li≠enja pri neprimerni barvi svetlobe morda
zelo neprijetno presene≠eni.

•  Tudi vhodni prostori, stopni∏≠a in predsobe naj imajo dovolj 
mo≠no splo∏no, neble∏≠e≠o osvetlitev. Priporo≠ljivo je, da so
v garderobnih omarah vgrajene manj∏e ∫arnice, ki se
pri∫igajo, ko omaro odpremo.

•  Ne var≠ujmo s ∏tevilom ∫arnic, namestimo jih dovolj, vendar 
naj bodo energetsko u≠inkovite.

Umetno osvetljevanje - energijsko u≠inkovita svetila
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Zbirka informativnih listov “ZA U∞INKOVITO RABO ENERGIJE"

Naro≠nik in izdajatelj: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Agencija RS za u≠inkovito rabo energije

Izvajalec projekta: Gradbeni in∏titut ZRMK - Gradbeni center Slovenije

Uredni∏ki odbor: Matja∫ Malovrh, Dubravka Ober∫an, Jo∫ef Poga≠nik, dr. Marjana πijanec Zavrl, Katja Repi≠

Oblikovanje in tehni≠na obdelava: Informa Echo d.o.o.

Ponatis oz. raz∏irjanje delov teksta informativnih listov je mo∫en samo z dovoljenjem izdajatelja.

Po mnjenju Ministrstva za ∏olstvo in ∏port Republike Slovenije, ∏t: 403-24/99-21, z dne 01.06.1999 se za to publikacijo pla≠uje davek od prometa proizvodov po tar.
∏t: 3 tarife davka od prometa proizvodov in storitev. 

•  Zavedajmo se, da je slaba osvetlitev lahko vzrok za padce in 
udarce.

Svetila nakupujmo preudarno
•  Ne kupujmo svetilke, ki je nismo videli pri∫gane; lahko se 

zgodi, da nas bo zavedla njena oblika, nad njeno svetlobo pa
bomo razo≠arani.

•  Ni nujno, da bo svetilka, ki nam je v trgovini v∏e≠, tudi v 
doma≠em okolju enako dobro u≠inkovala. Kadar smo v
dvomih, se poskusimo s prodajalcem dogovoriti, da jo bomo
lahko vrnili, ≠e nam ne bo ustrezala. Nekatere na∏e trgovine
so ∫e uvedle na≠in prodaje svetil, ki ga poznajo na zahodu.
Kupec svetilko nabavi za dolo≠en ≠as (npr. za ∏tirinajst dni)
in preizkusi u≠inek njene svetlobe v svojem stanovanju. ∞e
mu ne ustreza, jo lahko brez problemov vrne.

•  Pri izbiranju namizne svetilke za branje, 

delo ali ∏tudij preverimo, ali je njen svetlobni sto∫ec dovolj
∏irok in ali vanjo lahko privijemo dovolj mo≠no ∫arnico.
Zlasti, ko izbiramo svetilko za ∏olarja, mislimo predvsem na
njegov vid; oblika in barva svetilke sta drugotnega pomena.

•  Ne pozabimo, da zapra∏ena svetilka daje slabo svetlobo. 
Zato ∫e pri nakupu pomislimo tudi na to, da nam njeno   
≠i∏≠enje ne bo povzro≠alo prevelikih te∫av.
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