
–  razsvetljave  za  varovanje,  če  njeno  obratovanje  urejajo  predpisi,  ki 
urejajo tehnične sisteme za varovanje, ali standardi na področju tehničnih 
sistemov za varovanje,
–  vojaških,  obrambnih  ali  zaščitnih  dejavnosti  na  območjih  za  potrebe 
obrambe ter  varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določenimi s 
predpisi, ki urejajo prostor, če nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi 
države  oziroma  zaščiti,  reševanju  in  pomoči  ob  naravnih  in  drugih 
nesrečah,
– reševanja in  pomoči  ob naravnih  in  drugih  nesrečah ter  pri  izvajanju 
medicinske, policijske in druge pomoči,
– varovanja oseb in objektov, ki se varujejo v skladu s predpisi, ki urejajo 
varovanje  določenih  oseb,  objektov  in  okolišev  objektov,  v  katerih  so 
sedeži državnih organov in objektov policije,
–  signalizacije  v  zračnem  prometu  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo 
signalizacijo v zračnem prometu,
–  signalizacije  v  ladijskem  prometu  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo 
signalizacijo v pomorskem prometu in prometu po celinskih vodah,
– signalizacije  v  cestnem  prometu  v  skladu  s  predpisi,  ki  urejajo 
signalizacijo v cestnem prometu,
– signalizacije v železniškem prometu in vožnje vlakov v skladu s predpisi, 
ki urejajo signalizacijo v železniškem prometu in pri vožnji vlakov, in
– svetilk, katerih električna priključna moč je manjša od 25 W, če se ne 
uporabljajo za razsvetljavo, ki je vir svetlobe iz 4. točke 3. člena te uredbe. 

(3)  Določbe te uredbe se,  razen določbe prvega odstavka 14.  člena te 
uredbe, ne uporabljajo za svetilke, ki občasno svetijo na prostem:

– na javnih ali zasebnih prireditvah (npr. veselice, koncerti, ipd.) in
–  kot  dekorativna  razsvetljava  stavb,  gradbenih  inženirskih  objektov  in 
javnih površin v obdobju od 10. decembra do 15. januarja.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:

1.  svetlobno  onesnaženje  okolja  je  emisija  svetlobe iz  virov  svetlobe,  ki 
poveča  naravno  osvetljenost  okolja.  Svetlobno  onesnaževanje  okolja 
povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, 
ogroža  varnost  v  prometu  zaradi  bleščanja,  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;
2. 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 se meri v magnitudah na kvadratno ločno sekundo;
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