UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za geografijo

DIPLOMSKA SEMINARSKA NALOGA

Matej Slemnik

Maribor, 2011

UNIVERZA V MARIBORU
FILOZOFSKA FAKULTETA
Oddelek za geografijo

Diplomska seminarska naloga

SVETLOBNA ONESNAŽENOST NA OBMOČJU
MEŽIŠKE DOLINE
Diploma seminar assignment

LIGHT POLLUTION IN THE AREA OF MEŽIŠKA
VALLEY

Mentor:

Kandidat:

doc. dr.
Igor Žiberna

Matej Slemnik

Maribor, 2011

Prevajalka: Terezija Jamnik, prof. slov. in angl. jezika

ZAHVALA
Za vso strokovno pomoč in svetovanje pri izdelavi diplomske seminarske naloge
se iskreno zahvaljujem mentorju doc. dr. Igorju Žiberni.
Največja zahvala gre staršem, ki so mi omogočili študij in me skozi vsa leta
podpirali. Zlasti hvala mami, ki mi je stala ob strani tudi v manj prijetnih trenutkih
in me podpirala, kolikor se je dalo.
Hvala tudi vsem preostalim, ki so kakšno noč preživeli z menoj na terenu, ko sem
potreboval pomoč. Zahvala gre tudi vsem ostalim, ki so mi pri izdelavi te naloge
na kakršen koli način pomagali, me podpirali ter spodbujali.

I

IZJAVA

Podpisani Matej Slemnik rojen 25. 09. 1988, v Rorschachu (Švica), študent
Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, smer geografija in medjezikovne
študije – nemščine, izjavljam, da je diplomska seminarska naloga z naslovom
Svetlobna onesnaženost na območju Mežiške doline pri mentorju doc. dr. Igorju
Žiberni, avtorsko delo.

V diplomski seminarski nalogi so uporabljeni viri in literatura korektno navedeni;
teksti niso prepisani brez navedbe avtorjev.

__________________________________
(podpis študenta)

Kraj, Maribor
Datum, 29. 8. 2011

II

POVZETEK
SLEMNIK, M.: Svetlobna onesnaženost na območju Mežiške doline.
Diplomska seminarska naloga, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta,
Oddelek za geografijo, 2011.
V diplomski seminarski nalogi je predstavljena problematika svetlobnega
onesnaženja, ki ni prisotna zgolj v Sloveniji, temveč gre za globalen pojav.
Pretirano osvetljevanje naravnega okolja z umetnimi viri svetlobe prinaša številne
negativne posledice, kar se odraža zlasti na zdravju človeka, pri ostalih živih bitjih
pa povzroča velike spremembe v bioritmu. Ne gre pozabiti, da pretirano
osvetljevanje z umetnimi viri svetlobe poveča porabo električne energije in s tem
posledično prinaša višje stroške. Posledice svetlobnega onesnaženja so vidne tudi
na območju Mežiške doline in jih občutimo predvsem kot bleščanje v prometu in
spreminjanju kulturne pokrajine. Največ svetlobnega onesnaževanja na tem
območju povzroča predvsem uporaba delno zasenčenih svetilk. Osvetlitev
naravnega okolja je potrebna, vendar mora biti kakovostna. Za rešitev omenjenega
problema bi bilo potrebno upoštevati predpise in nameščati samo ekološke ali
povsem zasenčene svetilke, ki ne sevajo umetne svetlobe preko vodoravnice v
nebo in so okolju prijaznejše.
Ključne besede: svetlobna onesnaženost, Mežiška dolina, popolnoma zasenčene
svetilke, zdravje ljudi.
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ABSTRACT
SLEMNIK, M.: SLEMNIK, M.: Light pollution in the area of Mežiška
valley. Diploma seminar assignment, University of Maribor, Philosophy
faculty, Department for geography, 2011.
In the diploma work the problematic of light pollution is presented, not only in
Slovenia but as a global phenomenon. Exaggerated lighting of the natural
environment with artificial sources of light brings several negative consequences
which are reflected in human health, and it causes drastic changes of other living
creatures’ biorhythm. It is also important to mention that lighting with artificial
sources increases the use of electrical energy and therefore brings higher costs.
The consequences of light pollution are also visible in the area of Mežiška valley
and we feel it the most in the form of glaring of traffic and changing of the
cultural landscape. The highest amount of light pollution is caused by the usage of
partly shaded lights. The lighting of a natural environment is necessary but it has
to be of good quality. To resolve the stated problem it would be necessary to
follow the regulations and put up only ecological or completely shaded lamp posts
which don’t radiate the artificial light in the sky and are friendlier to the
environment.
Key words: light pollution, Mežiška valley, completely shaded lamp posts,
human health.
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1

UVOD

Skozi vso človeško zgodovino, si je človek prizadeval odkriti način kako
podaljšati dan. Ob številnih eksperimentih, mu je končno uspelo izumiti umetno
svetlobo, katere posledica na okolje in živa bitja, tedaj še ni bila znana. Sprva je
človek uporabljal ogenj, skozi njegovo zgodovino razvoja, je človeku uspelo
izumiti sijalko, ki jo je uporabljal takrat, ko je potreboval svetlobo.
Dejstvo je, da so vsa živa bitja prilagojena na menjavanje dneva in noči. V zadnjih
desetletjih je človek pričel intenzivno osvetljevati naše okolje, posledica tega je,
da nočno nebo vse bolj izginja. Človek je živo bitje, ki svetlobo ponoči potrebuje,
vendar je osvetljevanje pogosto nepravilno in pretirano. Danes svetlobno
onesnaževanje predstavlja resen ekološki problem. Čedalje več je virov umetne
svetlobe, ki povzroča obremenitev za okolje in živa bitja.
Uporaba umetne svetlobe ima tudi številne nezaželene stranske učinke. Tako
pretirana uporaba umetne svetlobe povzroča prekomerno osvetlitev neba. Zaradi
uporabe neprimernih in neustreznih svetilk, se svetloba nekontrolirano širi v nebo,
kjer se svetloba sipa na sestavnih zraka (prašni delci, na vodnih hlapih) ter
povzroča prekomerno osvetlitev neba. Nad večjimi urbaniziranimi območji, se
čedalje pogosteje pojavlja rumena kupola svetlobe, imenovana tudi sij neba. Ta
pojav je posledica uhajanja umetne svetlobe iz nezasenčenih in delno zasenčenih
svetilk v ozračje. Danes je pojav svetlobnega onesnaženja praktično prisoten v
vseh delih sveta in ni več omejen zgolj na večja mesta.
Pojav na katerega so sprva opozarjali zgolj astronomi, je postal problem globalne
razsežnosti. Številne živalske vrste, ki se prehranjujejo in razmnožujejo v nočnem
času, so zelo ogrožene. Gre tudi za pojav, ki ima vpliv na ljudi, saj prekomerno
izpostavljanje umetni svetlobi v nočnem času zavira nastajanje melatonina, kar
poveča možnost obolenja za rakom na prsih, prostati in debelem črevesu. Poleg
zdravstvenih težav, se pojavljajo tudi varnostne težave, saj v cestnem prometu
nepravilno nameščene svetilke, povzročajo bleščanje, kar predstavlja nevarnost za
voznike. Vse te neustrezne svetilke, povzročajo velike izgube energije in
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povečujejo izpuste CO2, kar predstavlja velik ekonomski problem. Letno
izgubimo na milijone evrov električne energije zaradi neustreznih svetilk.
Največ svetlobnega onesnaženja je v razvitih državah Sveta, saj z gradnjo velikih
nakupovalnih središč in drugih objektov narašča tudi število svetilk. Tudi številni
kulturni spomeniki in reklamni panoji so neustrezno osvetljeni. Ob številnih
cerkvah, je razsvetljava nameščena, tako da svetloba uhaja naravnost v nebo. V
Sloveniji je po ocenah kar 95 % nameščenih svetilk, v javni razsvetljavi
neustreznih. Tako v državi svetlobno onesnaženje hitro narašča, kjer problem
predstavlja tudi moč sijalk, ki poleg števila nameščenih svetilk, predstavlja še
enega izmed virov za hitro naraščanje svetlobnega onesnaženja. Nekatere države,
med njimi tudi Slovenija, so sprejele uredbo o svetlobnem onesnaženju, ki ureja
postopno zamenjavo starih svetilk, z novimi, ki so okolju prijazne in ne sipajo
svetlobe v nebo.
Zavedanje, da je svetloba ponoči pomembna, ne sme zavirati dejstva, da
potrebujemo kakovostno svetlobo, ki je okolju in vsem živim bitjem prijaznejša. Z
nadomeščanjem neustreznih in nekakovostnih žarnic, z ekološkimi in z žarnicam
z boljšim svetlobnim izkoristkom ter nameščanjem ustrezne razsvetljave na
sakralnih objektih, bomo privarčevali veliko električne energije in hkrati
pripomogli k boljši kakovosti življenja ljudi in vseh živalskih in rastlinskih vrst.
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NAMEN IN CILJI

Glavni

namen
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naloge

je,
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onesnaževanje, njegovo problematiko, vzroke za nastanek in posledice, ki jih
povzroča svetlobno onesnaženje na območju Mežiške doline. Svetlobno
onesnaženje je problem, ki je dobil globalne razsežnosti in pomembno se mi zdi,
da se javnost seznani z njim.
V teoretičnem delu diplomske seminarske naloge bom predstavil pojav
svetlobnega onesnaževanja in njegovo problematiko, s katero se soočajo številne
države v vseh delih Sveta, s poudarkom na Sloveniji. Izpostavil bom glavne vire
svetlobnega onesnaženja ter navedel posledice, ki jih prinaša takšno
onesnaževanje naravnega okolja in atmosfere. Predstavil bom ukrepe, s pomočjo
katerih lahko zmanjšamo svetlobno onesnaženost, in tako izboljšamo kakovost
življenja vse živih bitij na planetu.
V praktičnem delu diplomske seminarske naloge bom prikazal prostorsko
razširjenost svetlobnega onesnaženja na območju Mežiške doline. Predstavil bom
največje vire svetlobnega onesnaževanja in izpostavil primere kakovostne
razsvetljave na obravnavanem območju. Prikazal bom trend porabe električne
energije za javno razsvetljavo v zadnjem desetletju, v dveh največjih občinah po
številu prebivalcev, na območju Mežiške doline.
Pri izdelavi diplomske seminarske naloge sem si zastavil naslednje cilje:
predstaviti problem svetlobnega onesnaženja v Sloveniji in drugod po
Svetu;
opisati vzroke in posledice svetlobnega onesnaževanja;
izmeriti in analizirati intenzivnost svetlobnega onesnaževanja in prikazati
prostorsko razširjenost tega na območju Mežiške doline;
predstaviti največje vire svetlobnega onesnaževanja in primere kakovostne
razsvetljave na območju Mežiške doline;
s pomočjo fotografij nočnega neba analizirati velikost svetlobne kupole
glede na oddaljenost od virov svetlobnega onesnaževanja;
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predstaviti trend porabe električne energije za javno razsvetljavo, v dveh
največjih občinah po številu prebivalcev, na območju Mežiške doline.
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3.1

METODOLOGIJA

Teoretični del

Teoretični del diplomske seminarske naloge temelji predvsem na strokovni
literaturi, člankih in brošurah, ki obravnavajo problematiko svetlobnega
onesnaženja, ter vzroke in posledice, ki jih prinaša.
V veliko pomoč pri delu, mi je bila spletna stran društva Temno nebo Slovenije,
ki objavlja aktualne novice o tematiki svetlobnega onesnaženja. Večina člankov in
brošur ter zbornikov, je dostopna na spletu. Pri teoretičnem delu sem si pomagal
tudi z zbornikom, ki ga je izdal Državni zbor Republike Slovenije in obravnava
tematiko svetlobnega onesnaženja ter z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaženja okolja.
Teoretični del diplomske seminarske naloge temelji na deskriptivni raziskovalni
metodi in obsega četrto in peto poglavje.

3.2

Praktični del

Pri zbiranju podatkov za praktični del diplomske seminarske naloge, je bilo
potrebno terensko delo na območju Mežiške doline.
S pomočjo Sky Quality metra (SQM), sem opravil meritve intenzivnosti
svetlobnega onesnaženja. Meritve sem opravljal na različnih lokacijah, izvajati pa
jih je bilo potrebno, ko lune ni na horizontu. Rezultate sem analiziral in jih
kartografsko prikazal.
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S pomočjo zrcalno refleksnega fotoaparata sem posnel »vsenebne« (»all-sky«)
posnetke nočnega neba. Posnetke sem obdelal s pomočjo programskih orodij in
jih nato primerjal med seboj.
Terensko delo je obsegalo tudi zbiranje podatkov o vrstah javne razsvetljave na
obravnavanem območju. Fotografiral sem primere dobre in slabe prakse osvetlitve
in jih vključil v diplomsko nalogo. Pridobil sem podatke o proračunih občin za
obdobje od leta 2000 – 2011. Na podlagi pridobljenih proračunov, sem tako
ugotovil trende spreminjanja stroškov plačila javne razsvetljave.
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4.1

NARAVNA IN UMETNA SVETLOBA

Naravna svetloba

Ta velika, žareča plinska krogla z imenom Sonce, ki globoko v svoji notranjosti
zliva atomska jedra in tako ustvarja energijo, je življenjskega pomena za Zemljo
in njene prebivalce. S toploto in svetlobo, ki jo pošilja našemu planetu omogoča
življenje vsem živim bitjem na planetu. Vzhajanje in zahajanje Sonca je zelo
pomembno, saj povzroča menjavo dneva in noči ter s tem vpliva na bioritem
življenja na Zemlji. Vsa druga nebesna telesa, ki so tudi podnevi na nebu, v močni
Sončevi svetlobi zbledijo. Šele zvečer, ko Sonce zaide in se povsem stemni,
postanejo vidna tudi manj izrazita nebesna telesa, kot so Luna, zvezde in ostala
nebesna telesa. Luna, ki potrebuje za obhod okoli Zemlje mesec dni in ob tem
spreminja mene, prejme svetlobo s Sonca in jo deloma tudi odseva k Zemlji. Tudi
zvezde spadajo med naravne vire svetlobe. S prostim očesom lahko v jasni noči
vidimo okoli 2.500 zvezd, medtem ko s pomočjo daljnogleda lahko vidimo
mnogo več vidnih zvezd, ki oddajajo svetlobo našemu planetu (Ekrutt, 1990).

4.2

Umetna svetloba

Človek si je skozi vso človeško zgodovino prizadeval odkriti način kako
podaljšati dan. Prvi umetni vir svetlobe s katerim si je človek ustvaril svetlobo
tudi ponoči je bil ogenj, skozi njegov razvoj je človeku uspelo izumiti sijalko, ki
jo je uporabljal takrat, ko je potreboval svetlobo.
Začetek javne razsvetljave sega v leto 1784, za razsvetljavo so v tem času
uporabljali predvsem sveče in oljne svetilke. Vse dokler niso pričeli uporabljati
plinskih svetilk, so morali vsako svetilko posebej ročno prižigati. Warren De la
Rue je leta 1820 izumil električno žarnico, ki je nadomestila plinske svetilke. Tudi
Thomas Alva Edison je kasneje leta 1879 na podlagi Wodward-Evansovega
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patenta izumil svojo prvo žarnico, toda ni bil prvi, ki je izumil električno žarnico
(Karničnik, 2008).
Nikola Tesla je veliko pripomogel k izumu razsvetljave, saj je z iznajdbo
večfaznega toka postavil temelj vsej sodobni elektrifikaciji. S tem je človeku bilo
omogočeno, da je umetno podaljšal dan. Ob teh izumih so se pojavile tudi številne
škodljive posledice, ki se kažejo pri vseh živih bitjih na našem planetu (Pauley,
2008).

4.2.1 Širjenje umetne svetlobe v atmosferi

Večina umetne svetlobe se širi v atmosferi iz dveh virov. Prvi vir so neekološke
(nezasenčene in delno zasenčene) svetilke zunanje razsvetljave, ki zaradi
konstrukcije oddajajo del svetlobe nekontrolirano nad vodoravnico. Drugi vir
umetne svetlobe je svetloba, ki se odbija od tal. Okoljsko problematičen je tisti del
svetlobnega toka, ki gre preko vodoravnice, saj povzroča bleščanje, osvetljuje
nočno nebo in ob tem se izgubi znaten del energije.
Med tipi zunanjih svetilk razlikujemo nezasenčene, delno zasenčene in
popolnoma zasenčene svetilke. Svetilka pod majhnimi koti glede na vodoravnico
oddaja emisijo svetlobe, ki se širi zelo daleč od vira (200 km) in onesnažuje širši
del atmosfere. Od deleža svetlobnega toka, ki ga svetilka oddaja nad horizontalno
ravnino (vodoravnico), je odvisno kakšen vpliv ima posamezna vrsta svetilke na
širše okolje. Pri svetilkah, ki svetlobo oddajajo pod velikimi koti je situacija
drugačna, saj onesnažujejo le dele atmosfere v bližnji okolici svetlobnega vira
(Mikuž in Zwitter, 2005).
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Slika 1: Nezasenčena svetilka
Vir: Mikuž in Zwitter, 2005
Iz slike 1 je dobro razvidno, da je tip nezasenčene svetilke okoljsko nesprejemljiv,
saj več kot polovico svetlobnega toka oddaja nad vodoravnico v nebo. Povzroča
veliko bleščanja in močno osvetljuje nebo, ob tem je svetlobni izkoristek majhen
zato so tudi iz energetskega vidika neprimerne za razsvetljavo.

Slika 2: Delno zasenčena svetilka
Vir: Mikuž in Zwitter, 2005
Delno zasenčene svetilke so na zgornji strani zasenčene, spodaj pa imajo
nameščen izbočen pokrov, ki služi razprševanju svetlobe. Takšen tip svetilk
povzroča bleščanje, ki je posebej ob deževnem vremenu za voznike moteče in tudi
nevarno. Z ekološkega in tudi s stališča prometne varnosti je ta tip manj primeren
za javno razsvetljavo.
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Slika 3: Zasenčena svetilka
Vir: Mikuž in Zwitter, 2005
Najbolj sprejemljiv tip svetilk so zasenčene svetilke, saj ne ustvarjajo emisijo, ki
gre nad vodoravnico. Na širše okolje vplivajo le preko odboja svetlobe, ki znaša
med 5 in 10 %. Tako z ekološkega vidika kot tudi s stališča prometne varnosti, je
ta tip svetilke najbolj primeren.
Pri delno zasenčenih svetilkah je svetloba vidna tudi več kilometrov stran od
svetlobnega vira, saj so te svetilke postavljene visoko na vrhu droga in imajo
skoraj navpično izhodno površino. Zgradbe in drugi objekti so nižje od svetilk,
zato njihove svetlobe ne blokirajo. Zaradi tega svetloba uhaja v smeri blizu
vodoravnice in je vidna tudi več kilometrov stran.
Pri odboju svetlobe od tal je značilno, da ima Lambertovo porazdelitev, pri kateri
je značilno, da je majhna intenziteta pri majhnih kotih in velika intenziteta v smeri
zenita.

9

Slika 4: Lambertova porazdelitev odboja svetlobe od tal
Vir: http://www.temnonebo.org/component/content/article/57, 15. 4. 2011
Lambertova porazdelitev odboja svetlobe s tal, je značilna za nizko postavljeno in
vodoravno svetilo. Svetloba, ki se odbija od tal uhaja predvsem navzgor, medtem
ko uhaja manj v poševni smeri, saj jo postrani blokirajo predvsem zgradbe,
rastline in drugi objekti.
Simulacija širjenja svetlobe iz umetnih virov pod majhnimi koti nad vodoravnico
in za debelino troposfere 5 in 10 kilometrov, je prikazana v Tabeli 1. Emisija
svetlobe pod koti 0–5 stopinj se širi več kot 200 kilometrov daleč in je praktično
omejena le z ukrivljenostjo Zemlje, zato je posebej problematična. Rezultat
onesnaženja neba z umetno svetlobo nad večjimi območji gre pripisati seštevku
učinkov oddaljenih virov, ki sevajo svetlobo pod majhnimi koti. Svetloba, ki je
oddana pod majhnimi koti nad horizontom, prihaja večinoma od nezasenčenih in
delno zasenčenih svetilk.
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Tabela 1: Simulacija širjenja svetlobe iz umetnih virov pod majhnimi koti nad
vodoravnico za debelino troposfere 5 in 10 kilometrov
Kot žarka nad
vodoravnico(°)
1

Razdalja, kjer zapusti
troposfero za h = 5km
(km)
165

Razdalja, kjer zapusti
troposfero za h = 10 km
(km)
263

3

85

155

5

55

105

7

40

78

10

28

56

15

19

37

20

14

27

Vir: http://www.temnonebo.org/component/content/article/57, 15. 4. 2011
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5

SVETLOBNO ONESNAŽEVANJE

Če je v okolju prisotna povečana emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe in se
poveča naravna osvetljenost okolja, lahko govorimo o svetlobnem onesnaževanju.
Ta povečana emisija svetlobe neugodno vpliva na človekov vid in povzroča
občutek bleščanja, kar ogroža varnost v prometu. Hkrati zaradi neposrednega in
posrednega sevanja proti nebu moti življenje ptic, netopirjev, žuželk in drugih
živali, ogroža naravno ravnovesje, moti astronomska opazovanja in po
nepotrebnem porablja električno energijo (Ul. RS, št. 81/2007).
Svetlobno onesnaževanje je danes globalni problem, pri katerem prihaja do dviga
nivoja naravne osvetljenosti okolja, ki ga povzročajo umetni viri svetlobe.
Definirali ga bi lahko tudi kot nekontrolirano uhajanje svetlobe iz umetnih virov
izven cilja osvetlitve, še posebej, če je usmerjeno nad vodoravnico
(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje,

15.

4.

2011).

Korenine

svetlobnega onesnaževanja segajo v čas, ko so se vse večje urbane aglomeracije v
začetku 20. stoletja pričele nenadzorovano odsevati v umetno svetlobo.
Astronomi so bili prvi, ki so pričeli opozarjati na problem svetlobnega
onesnaževanja, sledili so naravovarstveniki in biologi. Ti so pričeli svetlobno
onesnaženje povezovati z izumiranjem živalskih vrst, saj naj bi jim umetna
svetloba spremenila življenjski ritem (Čelig, 2004).
Posledice prekomernega osvetljevanja neba so žarenje nočnega neba nad mesti,
bleščanje, vsiljena svetloba, zmanjšana nočna vidljivost in nepotrebno trošenje
energije. Končna posledica je vedno bolj osvetljeno nočno nebo, kar ima za
posledico izginjanje zvezd in izginjanje noči kot naravne danosti. Pojav
svetlobnega onesnaževanja negativno vpliva na biosfero, moti živalski svet in
prav tako ogroža tudi zdravje ljudi, saj se zmanjša tvorjenje melatonina v nočnem
času. Posledice tega so nespečnost, debelost in v najhujših primerih rak na dojki
in prostati (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje, 15. 4. 2011).
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S problemom svetlobnega onesnaževanja se najpogosteje srečujejo v večjih
aglomeracijah oz. mestih ali mestnih središčih, kjer je javna razsvetljava
najintenzivnejša. V mestnih središčih se pojavljajo tudi številni reklamni panoji in
reklamni snopi, ki svetijo v nebo. Veliko k svetlobnemu onesnaževanju
pripomorejo tudi nakupovalna središča, kjer je še posebej poudarjena komercialna
osvetlitev z velikimi oglasnimi tablami. Zaradi prometne infrastrukture so ti centri
locirani na obrobju mesta, kar pripomore k temu, da se zelo razširi tudi območje
onesnaženja.
Omeniti je potrebno tudi sezonsko nihanje pri svetlobnem onesnaženju. Predvsem
okrog novoletnih praznikov prispeva svoj negativni delež svetloba, ki se uporablja
v mestih in na posameznih objektih kot okrasni element. V tem času so mesta zelo
okrašena in s tem posledično tudi dodatno osvetljena, kar pripomore k temu, da je
okolje še bolj onesnaženo.
Za onesnaženje so na mikro nivoju kriva predimenzionirana svetila z neustreznim
svetlobnim virom, neustrezna izvedba in nepravilna namestitev. Ob tem igra
pomembno vlogo tudi poznavanje psihologije in fiziologije zaznavanja svetlobe
(Čelig, 2004).
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5.1

Zakonodaja s področja svetlobnega onesnaževanja

Vlada Republike Slovenije je 30. avgusta 2007 na redni seji sprejela Uredbo o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki je bila dne 7. 9. 2007
objavljena v Uradnem Listu Republike Slovenije. Uredba v 4. členu zahteva
uporabo izključno ekoloških oz. zasenčenih svetilk, ki imajo delež svetlobnega
toka, ki seva v nebo 0 % (http://www.temnonebo.org/o-drutvu, 20. 4. 2011).

5.1.1 Zakon o varstvu okolja

Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni
razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva
okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja
povezana vprašanja. Državni zbor Republike Slovenije je na seji 31. marca 2004
sprejel Zakon o varstvu okolja. Namen zakona je spodbujanje in usmerjanje
takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Tudi svetlobni viri so v zakonu navedeni kot vir onesnaževanja
(Ul. RS, št. 41/2004).

5.1.2 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja

Uredbo je Vlada Republike Slovenije sprejela na seji državnega zbora 30. avgusta
2007. Ta Uredba ureja varstvo okolja pred svetlobnim onesnaževanjem, namen
Uredbe

je

varovanje

narave

pred

škodljivim

delovanjem

svetlobnega

onesnaževanja, varovanje bivalnih prostorov pred motečo osvetljenostjo zaradi
razsvetljave nepokritih površin, varovanje ljudi pred bleščanjem in zmanjšanje
porabe električne energije virov svetlobe, ki povzročajo svetlobno onesnaževanje.
Po tej Uredbi, se za razsvetljavo dovoljuje le uporaba popolnoma zasenčenih
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svetilk, ki ne svetijo nad vodoravnico v vesolje. Zahteva se uporaba svetilk,
katerih delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0 % (Ul. RS, št. 81/2007).
Svetlobno onesnaževanje je v Sloveniji v zadnjih 15 letih izjemno hitro naraščalo,
zato je bilo nujno, da je država sprejela ta zakon. Uredba je plod usklajevanj, ki so
potekala med Ministrstvom za okolje in prostor, s Službo vlade RS za razvoj, s
številnimi strokovnjaki s področja razsvetljave, naravovarstveniki in astronomi.
Slovenija se s tem, ko je sprejela Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja, uvršča med vodilne države EU (www.temnonebo.org, 20.
4. 2011).
Občine bodo moral skrbeti za racionalno rabo električne energije, saj Uredba
določa tudi zmanjšanje porabe energije za javno razsvetljavo. Letna poraba
električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v
javno razsvetljavo in jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali
začasnim prebivališčem v tej občini, namreč ne sme presegati ciljne vrednosti
44,5 kWh. Na območju Republike Slovenije letna poraba elektrike vseh svetilk, ki
so vgrajene v razsvetljavo državnih cest, izračunana na prebivalca Republike
Slovenije, ne sme presegati ciljne vrednosti 5,5 kWh (Ul. RS, št. 81/2007).
Za razsvetljavo javnih površin ulic na območju kulturnega spomenika, se lahko
uporabljajo svetilke, katerih delež svetlobnega toka, ki seva v nebo, ne presega 5
%, če je moč posamezne svetilke manjša od 20 W, ali če je javna površina ulic, ki
jo osvetljuje razsvetljava, namenjena pešcem, kolesarjem ali počasnemu prometu
vozil s hitrostjo, ki ne presega 30 km/h. Zakonodaja na področju kulturnih
spomenikov določa, da svetlost osvetljenega dela kulturnega spomenika ne
presega 1 cd/m2 (Ul. RS, št. 81/2007).
V desetih letih od sprejetja Uredbe, naj bi se vsa javna razsvetljava prilagodila
zahtevam, ki so predpisane. S tem bo omogočeno, da se prihrani okoli 10
milijonov evrov električne energije letno. Ustrezno temu naj bi se zmanjšali tudi
izpusti toplogrednih plinov, kar je vsekakor prispevek k zmanjšanju vpliva
klimatskih sprememb (http://www.temnonebo.org, 20. 4. 2011).
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V Uredbi so predpisani tudi roki in načini prilagajanja zahtevam, ki so v njej
določeni (Tabela 2).
Tabela 2: Roki za prilagoditev obstoječe razsvetljave po pravilih Uredbe o
svetlobnem onesnaževanju
Vrsta razsvetljave

Rok prilagoditve

Razsvetljava objektov za oglaševanje

do 31. decembra 2010

Razsvetljava ustanov in športnih igrišč

do 31. decembra 2012

Razsvetljava kulturnih spomenikov

do 31. decembra 2013

Razsvetljava železnic

do 31. decembra 2017

Razsvetljava cest in javnih površin

do 31. decembra 2016

Razsvetljava fasad

do 31. decembra 2010

Razsvetljava letališč, pristanišč in

do 31. decembra 2012

proizvodnih objektov
do 31. decembra 2012

Razsvetljava poslovnih stavb

Vir: Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, 2007
Na redni seji 29. novembra 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o
spremembah in dopolnitvi Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja. Sprejete so bile spremembe, ki omogočajo dekorativno osvetljevanje brez
omejitev v obdobju od 1. decembra do 15. januarja. 4. členu je bil dodan nov 3.
odstavek v katerem so pri omejitvah svetenja nad vodoravnico izvzete svetilke, ki
so sestavni del kulturnega spomenika in je električna moč posamezne svetilke
manjša od 20 W. Za okoljevarstvenike je najbolj sporna predvsem sprememba
glede odprave svetenja svetilk nad vodoravnico za športna igrišča na poselitvenem
območju, saj sprememba dovoljuje, da svetilke na športnih igriščih lahko oddajajo
v nebo 5 % svetlobnega toka. Ta oddana svetloba povzroča veliko svetlobno
onesnaženje, saj onesnažuje območja, ki so več kot 100 km oddaljena
(www.temnonebo.org /gradivo, 25. 4. 2011).
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5.2

Spektralne karakteristike sijalk

Danes se uporabljajo sijalke, ki svetijo v modrem delu spektra. V preteklosti so
sevale v rumenem in rdečem spektru in manj v modrem. Najbolj nevarna za
organizme je uporaba sodobnih sijalk, saj obstajajo večje možnosti za obolevanje
za rakom (Pauley, 2004). Sijalke delujejo na principu razelektritve v plinu.
Elektroni se pri prehodu skozi plin zaletavajo v atome plina in pri tem izbijajo
druge elektrone na višje oble. Ob vračanju elektronov nazaj v svojo orbito,
oddajajo odvečno energijo v obliki fotona - svetlobe, ki je lahko v vidnem ali v
UV delu spektra (http.//Irf.fe.uni-lj.si/svet_tehnika/FE%2005%20Svetlobni%20vi
ri.pdf, 28. 4. 2011).
Najbolj priporočene so nizkotlačne natrijeve luči. Te sevajo v ozkem delu spektra
v rumeni svetlobi, kjer skoraj ne motijo astronomskih opazovanj in so relativno
neprivlačne za insekte. Primerne za okolje so tudi visokotlačne natrijeve žarnice,
katerih spekter emisije je širši in zato bolj moteč. Uporabo živosrebrnih in
halogenskih svetil vsi dokumenti, ki se ukvarjajo z osvetljevanjem enoglasno
odsvetujejo. Razlog gre iskati v močni emisiji v skrajno vijoličnem delu spektra,
delno celo zunaj vidnega območja. Ta svetloba ljudem ne koristi, je pa zelo
moteča za žuželke. Moti tudi njihova kratka življenjska doba in spreminjanje
njihovih lastnosti s staranjem svetilke (Zwitter, 2003).
Zelo škodljive za okolje so LED-svetilke, ki škodujejo zdravju in zato niso
primerne za zunanjo razsvetljavo. Bele LED-svetilke imajo visok delež modre
barve v svojem spektru, ki najbolj učinkovito prekine tvorbo melatonina1 v
človeškem telesu med spanjem. Ob tem zaradi visokega deleža modre barve, ki ga
vsebujejo, ta svetila tudi zelo bleščijo, kar ogroža prometno varnost.
Bele LED-svetilke so priporočljive v dnevnem času, saj čez dan potrebujemo
visok delež modre barve v spektru, kakršen je tudi Sončev spekter, na katerega

1

Melatonin je hormon, ki zavira rast rakavih celic ter tako varuje človekovo zdravje. Izloča se

med spanjem, vendar se s pretiranim izpostavljanjem umetni svetlobi poruši normalni cikel
izločanje melatonina, kar prizadene človekovo zdravje (Pauley, 2004).
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smo evolucijsko prilagojeni. Ta svetila, ki imajo barvno temperaturo 4200
Kelvina lahko povzročajo za 300 % več svetlobnega onesnaževanja kot
primerljive visokotlačne natrijeve sijalke, ki so najbolj pogosto uporabljene v
javni razsvetljavi. Razlog je v tem, da se visok delež modre barve intenzivno
siplje v atmosferi in povzroča sij nočnega neba. Hkrati Bele LED-svetilke kot tudi
vse svetilke, ki močneje svetijo v modri barvi, bolj privlačijo žuželke in jih tudi
intenzivneje uničujejo (Kutin, 2010).
Na sliki 5 so prikazane spektralne karakteristike svetilk, ki se najpogosteje
uporabljajo za javno razsvetljavo. Prva svetilka seva večino svetlobe pri 580 nm,
kar je z vidika astronomskih opazovanj zelo ugodno. Z uporabo ozkopasovnega
filtra, lahko eliminirajo emisijsko črto. Visokotlačne natrijeve sijalke imajo
nekoliko bolj razpršeno emisijo. Pri živosrebrnih sijalkah so emisijske črte
razporejene preko celega vidnega spektra in celo v ultravijoličnem in jih je
praktično nemogoče filtrirati (Zwitter, 2003).
Spekter javne razsvetljave
Nizkotlačna natrijeva sijalka

Visokotlačna natrijeva sijalka

Živosrebna sijalka

Slika 5: Spektralne karakteristike sijalk, ki se najbolj uporabljajo za javno
razsvetljavo
Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/zwitter.pdf, 25. 4. 2011
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Tabela 3: Tipi sijalk glede na njihove svetlobne karakteristike
Tip sijalke

Moč
sijalke
(W)
do 180 W

Temperatura
barve
(K)
1750 K

Življenjska
doba
(ure)
16.000 ur

Najboljši
izkoristek
(Im/W)
do 200 Im/W

Nizkotlačna
natrijeva sijalka
1000 W
2000 K
24.000 ur
95–150 Im/W
Visokotlačna
natrijeva sijalka
do 400 W 2000–4000 K
>15.000 ur
do 60 Im/W
Visokotlačna
živosrebrna
sijalka
Vir: (http.//Irf.fe.uni-lj.si/svet_tehnika/FE%2005%20Svetlobni%20viri.pdf, 28. 4.
2011).

5.3

Vzroki za svetlobno onesnaževanje

Ljudje pogosto pretiravamo in presegamo prvoten namen zunanje razsvetljave,
katere prvoten namen je zagotavljanje varnosti. Zunanja razsvetljava je
pomembna, vendar mora biti kakovostna in v zmernih količinah. V zadnjih letih je
v Sloveniji prišlo do porasta osvetljevanja javnih površin. Svetloba v današnjem
času postaja čedalje moteča in presega prvoten namen. Znanih je več vzrokov,
zaradi katerih se povečuje svetlobna onesnaženost okolja (Mikuž, 2003).

5.3.1 Uporaba neustreznih svetilk in njihova nestrokovna montaža

V Sloveniji svetlobno onesnaženje narašča zaradi uporabe neekoloških svetilk.
Preko 90 % svetilk v državi je nezasenčenih ali delno zasenčenih, ki povzročajo,
da se svetlobni tokovi širijo daleč naokoli in so vidni tudi veliko kilometrov stran
od svetlobnega vira. V zadnjih letih je bilo postavljenih na tisoče novih, večinoma
nezasenčenih svetilk, kar je vse vplivalo na povečanje svetlobne onesnaženosti
okolja. Posledice se kažejo v izumiranju nekaterih ekosistemov ter bistveno
vplivajo na kakovost življenja vseh živih bitij, ob enem se tudi električna energija
porablja neracionalno (Mikuž, 2001).
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V Sloveniji je zelo pogosta montaža svetlobnih teles pod koti 10-30° nad
horizontom, kar je posledica nestrokovne montaže. Takšna montaža je posledica
zmotnega prepričanja, da bodo tla pod svetilko bolje osvetljena, vendar ima
takšna montaža za posledico to, da svetilka oddaja več svetlobe v vodoravni smeri
in navzgor v nebo. To pa povzroča bleščanje in nepotrebno osvetljevanje neba ter
izgubljanje energije. Kakovostno osvetljenost tal, ki hkrati minimalno onesnažuje
okolje, lahko dosežemo le z uporabo zasenčenih svetilk, ki morajo biti postavljene
vodoravno oz. vzporedno s horizontom (http://www.temnonebo.org/svetlobnoonesnaenje/vzroki/napano-montirane-svetilke, 7. 5. 2011).
Neekološke svetilke in pretirano osvetljevanje površin in objektov, je povzročilo,
da se je svetlobna onesnaženost razširila do te mere, da je veliko zvezd postalo
nevidnih, več kot 80 % prebivalcev Slovenije, pa izpred svojega doma ne vidi
Rimske ceste (Mohar, 2005).

Slika 6: Napačno montirane zasenčene svetilke
Vir: http://www.maaap.de/wp-content/uploads/2008/12/laterne.jpg, 7. 5. 2011
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5.3.1.1 Nezasenčene svetilke

Nezasenčena svetilka je za okolje najmanj sprejemljiva, saj seva svetlobo v vse
smeri. V večini gre za svetilke v obliki svetlobne krogle in nezaslonjene svetlobne
cevi. Ta svetila znaten del svetlobe oddajajo nad vodoravno ravnino in ne proti
tlom, ki naj bi jih osvetljevale, zaradi tega gre znaten del električne energije v
izgubo. Svetloba, ki seva nad vodoravnico moti živa bitja in povzroča bleščanje,
kar moti ljudi v bližnjih stanovanjskih soseskah. Nezasenčene svetilke so
prepovedane vsepovsod kjer skušajo zmanjšati svetlobno onesnaženje. Pri nas se
uporabljajo za razsvetljavo v stranskih ulicah, stanovanjskih soseskah in
poslovnih objektih (Zwitter, 2003).

Fotografija 1: Nezasenčena razsvetljava v naselju Pod gonjami (občina Prevalje)
(Foto: Matej Slemnik, 31. 7. 2011)
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5.3.1.2 Delno zasenčene svetilke

Pri delno zasenčenih svetilkah je emisija nad vodoravno ravnino omejena z
zaslonom, ki navzgor usmerjeno svetlobo odbija proti tlom. Takšna svetila v
primerjavi z nezasenčenimi svetilkami pri enaki osvetlitvi tal prihranijo približno
30 % energije, saj z njimi ne osvetljujemo neba, kar pomeni tudi znaten prihranek
pri izdatkih za javno razsvetljavo. Kljub temu delno zasenčene svetilke sevajo tudi
v smeri blizu vodoravne ravnine. Ta svetloba zmanjšuje kontrast osvetlitve in
moti živa bitja.
V Sloveniji je okoli 90 % vseh svetilk delno zasenčenih zaradi česar predstavljajo
glavni vir svetlobnega onesnaževanja okolja pri nas. Na zgornji strani so svetilke
zasenčene, spodaj pa imajo nameščen izbočen pokrov iz prosojnega materiala
(polikarbonat), ki služi razprševanju svetlobe. Večina slovenskih cest je osvetljena
s tem tipom svetilk, pri katerih zaradi vpliva UV žarkov in onesnaženja
polikarbonat z leti postaja čedalje manj prosojen. Kar ima za posledico, da vedno
manj svetlobe pade na cilj osvetlitve in čedalje več se je nekontrolirano razpršuje
proti nebu. V deževnem vremenu so za voznike zelo moteče in celo nevarne, saj
povzročajo bleščanje. Zaradi tega so z ekološkega vidika kot tudi s stališča
prometne varnosti manj primerne za javno razsvetljavo (http://www.temnonebo.
org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/nepravilna-razsvetljava, 7. 5. 2011).
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Fotografija 2: Delno zasenčene svetilke
(Foto: Matej Slemnik, 31. 7. 2011)

5.3.1.3 Popolnoma zasenčene ali ekološke svetilke (Full cutoff)

Popolnoma zasenčena svetilka ima delež svetlobnega toka, ki seva nad
vodoravnico, enak 0 %. Imenujemo jo tudi ekološka svetilka, ki ima poudarjeni
rumeni in rdeči spekter svetlobe in ne vsebuje UV spektra. Zasenčene svetilke so
zaprte, saj imajo na spodnji strani nameščeno ravno steklo, kar omogoča, da bi se
vanjo ujele žuželke. Na okolje vplivajo le preko odboja svetlobe od tal, katere
vrednost se giblje med 5 in 10 %. Svetloba je regulirana preko zrcalno odbojne
površine, ki svetlobo usmerjeno v neželeno smer odbije k tlom, kar ima za
posledico, da se zmanjša poraba električne energije. Z ekološkega stališča kot tudi
s stališča prometne varnosti, so te svetilke najbolj primerne za javno razsvetljavo,
vendar so pri nas malo uporabljene (Zwitter, 2003).
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Fotografija 3: Popolnoma zasenčena svetilka
(Foto: Matej Slemnik, 31. 7. 2011)

5.3.2 Osvetljeni reklamni panoji

Reklamni panoji se v Sloveniji nekontrolirano širijo brez vsakršnih omejitev.
Oglaševalci pod pretvezo, da moramo doseči evropski nivo postavljajo še nove in
nove panoje, ki onesnažujejo nočno nebo. Ti panoji grobo posegajo v estetiko in
značilnosti slovenske pokrajine, ki jo po eni strani reklamiramo kot razpoznavni
znak Slovenije, po drugi strani pa neusmiljeno uničujemo. Reklamni panoji so
največkrat postavljeni ob avtocesti ali regionalnih cestah, kar precej moti voznike
in ogroža prometno varnost. V Nemčiji ni niti enega osvetljenega panoja ob
avtocesti, saj zmanjšujejo prometno varnost, zato jih država z zakoni omejuje
(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetlja
vo, 10. 5. 2011).
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Odsotnost kakršnekoli regulative na tem področju in relativno nizka cena
električne energije omogočajo podjetjem, da nenadzorovano osvetljujejo panoje
tudi z 10 krat večjo osvetljenostjo, kot bi bilo potrebno za vidnost reklamnih
sporočil. Varnost udeležencev v prometu mora imeti prednost pred reklamiranjem
(Mohar, 2005)!
5.3.3 Razsipnost razsvetljave in praksa vsesplošnega osvetljevanja

V Sloveniji velja prepričanje, da je nujno vsesplošno osvetljevanje za vsako ceno
ne glede na smiselnost, stroške ali morebitne posledice. Značilno je, da se pri nas
pretirava v številu svetlobnih teles kakor tudi v njihovi moči osvetlitve. V
Sloveniji praktično vsaka infrastruktura vsebuje tudi »paket« zunanje razsvetljave
ne glede na to ali je v resnici potrebna ali ne. Slovenija je postala v primerjavi z
nekaterimi drugimi razvitejšimi državami vse bolj znana po razsipni nočni
razsvetljavi. Pretirano osvetljene so ceste in javne površine, še posebej izstopajoč
je nivo osvetljevanja cerkva in kulturnih spomenikov. Že pogled v sosednjo
Avstrijo ali v Nemčijo nam pokaže, da so ceste in javne površine za red velikosti
manj osvetljene kot v Sloveniji. Številne vasi praviloma sploh niso osvetljene,
kulturni spomeniki pa so sicer osvetljeni, vendar z daleč nižjimi nivoji osvetlitve
kot pri nas. Končni učinek takšnega ravnanja je estetsko prefinjena dekoracija ob
minimalni porabi energije (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzro
ki/pretiravanje-z-razsvetljavo?format=pdf. 10. 5. 2011).
Pri nas prevladuje praksa vsesplošnega osvetljevanja, saj so mestne in primestne
ulice že zdavnaj osvetljene, medtem ko sedaj poteka množično osvetljevanje
podeželja. Veliko ljudi je prepričanih, da več svetlobe pomeni večjo varnost,
vendar analize kažejo, da osvetljevanje in kriminal naraščata premosorazmerno in
ne obratnosorazmerno. Navsezadnje to potrjuje tudi dejstvo, da kljub
prekomernem osvetljevanju javnih površin, v Sloveniji kriminal nenehno narašča.
Predvsem je vsesplošno osvetljevanje v interesu tistih, ki s prodajo in gradnjo
osvetljevalne infrastrukture ter prodajo električne energije izdatno služijo
(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetlja
vo, 10. 5. 2011).
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5.3.4 Davčna politika

V Sloveniji morajo le gospodinjstva, ki so komunalno opremljena plačevati davek
od stavbnih zemljišč. To pomeni, da imajo tudi javno razsvetljavo. V interesu
države je, da pobere čim več davkov, zato poskrbi, da ima vsako gospodinjstvo
ulično svetilko. Zaradi razpršene poselitve, ki je za Slovenijo značilna, bodo
posledice takšne nesmiselne politike katastrofalne, saj kmalu ne bo več lokacij v
državi, ki bi bila ponoči v temi. Če bo država nadaljevala s takšno politiko, bo
kmalu osvetljeno tudi celotno podeželje. Zaradi prepričanja, da je razsvetljava
znak razvitosti in visokega standarda, veliko lokalnih politikov to s pridom
izkorišča in postavlja nepotrebno javno razsvetljavo (http://www.temnonebo.
org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetljavo?format=pdf. 10. 5.
2011).

5.3.5 Odsotnost stroke

Slabo stanje v državi je posledica pomanjkanja strokovnega znanja in ustrezne
stroke. Država bi morala poskrbeti za primeren strokovni nivo tistih, ki se s tem
ukvarjajo, saj gre pri zunanjem osvetljevanju za velik poseg v okolje zato bi te
posege morali skrbno načrtovati in poskrbeti, da so čim manj moteči za okolje.
Poleg nekaj podjetij, ki se v večjih mestih (Ljubljana, Maribor) profesionalno
ukvarjajo z razsvetljavo se drugje po Sloveniji z osvetljevanjem lahko ukvarja
kdorkoli. Pomembno bi bilo, da bi se poleg osvetljevalcev tudi druge stroke, kot
so

krajinski

arhitekti

in

okoljevarstveniki,

ukvarjale

z

osvetljevanjem

(http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/vzroki/pretiravanje-z-razsvetlja
vo?format=pdf. 10. 5. 2011).
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5.4

Glavni viri svetlobe, ki onesnažujejo okolje v Sloveniji

Zaradi goste poseljenosti in majhnih razdalj, je vpliv razsvetljave iz večjih urbanih
središč v Sloveniji zaznaven povsod. Največji onesnaževalci so ljubljanska
kotlina, Maribor, celjska kotlina in obalna regija.
Med glavne vire onesnaženja v Sloveniji prištevamo razsvetljavo javnih cest in
poslovnih površin, dekorativno razsvetljavo, razsvetljavo reklamnih panojev,
razsvetljavo kulturnih in zgodovinskih objektov ter svetlobne vire visoke
intenzitete. V Sloveniji se v velikem obsegu nameščajo povsem neekološke
svetilke, nezasenčenega in delno zasenčenega tipa (Mikuž, 2003).

5.4.1 Javna razsvetljava cestnih površin

Gradnja avtocest, cestninskih postaj in ostalih spremljajočih objektov, ki
vključujejo tudi postavitev razsvetljave se je v Sloveniji v letu 2000 intenzivno
nadaljevala. Na novo so postavili ali prenovili številne napeljave za javno
razsvetljavo na regionalnih in lokalnih cestah, križiščih ter ulicah mest. Pri vseh
obnovitvenih postopkih in novogradnjah so bile uporabljene slabo zasenčene
svetilke tipa CX, ki povzroča precejšnjo stopnjo bleščanja in ustvarja znatno
emisijo svetlobe, ki gre preko vodoravnice (Mikuž, 2003).
Po podatkih iz leta 2008, Direkcija Republike Slovenije za cesto, opravlja 5.955
km hitrih, glavnih in regionalnih poti ter kolesarskih poti. Slovenija ima preko 600
kilometrov avtocest in hitrih cest, ki zahtevajo tudi postavitev javne razsvetljave,
ki močno onesnažujejo okolje in ogrožajo varnost prometnih udeležencev
(http://www.dc.gov.si/si/delovna_podrocja/ceste/, 10. 5. 2011).
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5.4.2 Razsvetljava reklamnih panojev

Slovenija je po številu reklamnih panojev rekorder v Evropi. Postavljeni so
predvsem ob robu urbanih središč in glavnih prometnicah in s tem ogrožajo
varnost prometnih udeležencev. Postavljanje reklamnih panojev pred in za
prometnimi znaki dodatno ogroža prometno varnost. S tem početjem država
izkazuje svoj nizek nivo okoljske ozaveščenosti in slabo gospodarjenje s
prostorom. V Nemčiji, Italiji in sosednji Avstriji je reklamiranje ob cestah
prepovedano, saj ogroža prometno varnost in s svetlobo onesnažuje okolje.
Še posebej so reklamni panoji nevarni v nočnem času, saj so velikokrat pretirano
osvetljeni, svetlejši od prometnih znakov ali pa svetilke na panoju svetijo (tudi s
hrbtne strani) voznikom v oči. Izrazito nevarni so panoji, ki menjajo slike, saj s
tem preusmerijo voznikovo pozornost s ceste na pano.
Panoji, so na podlagi Uredbe za svetlobno onesnaževanje osvetljeni samo od
zgoraj navzdol. Svetilka naj bo poravnana tako, da je steklo svetilke vzporedno z
vodoravnico. S tem se prepreči širjenje svetlobe v nebo. Svetilka ne sme svetiti
več kot 0 % svetlobe nad vodoravnico (4. člen uredbe). Moč svetilke ne sme
presegati mejnih vrednosti v uredbi, pano naj ima svetle črke na temnem ozadju,
svetlost črk na njem pa naj bo manjša od 5 cd/m2. Rok za uskladitev reklamnih
panojev in napisov podjetij je bil do 31. 12. 2008.
Panoji naj bodo prižgani le v času poslovanja, saj ob 3. uri zjutraj reklamiranje
nima smisla ker 99 % kupcev ponoči spi. Prižgani naj bodo le napisi dežurne
bolnice, urgence, dežurne lekarne, dežurne policijske postaje in dežurnega
bencinskega servisa (»Svetlobno onesnaženje in energetsko učinkovita zunanja
razsvetljava«, b. l).
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5.4.3 Razsvetljava kulturnih in zgodovinskih objektov

Kulturnozgodovinski objekti so osvetljeni z žarometi večjih moči. Po podatkih
Zavoda za spomeniško varstvo je v Sloveniji okoli 9.000 kulturnozgodovinskih
objektov, od tega okoli 2.700 cerkva. Velik del jih ima nočno razsvetljavo, ki je
nestrokovno postavljena, žarometi so slabo pozicionirani in brez rešetk. Bleščanje
ovira voznike in mimoidoče, ob tem pa se le majhen del svetlobe porabi za
osvetljevanje stavbe, preostali del gre brez vsake koristi v nebo. Končna posledica
nestrokovnega pristopa je odsotnost dekorativnih učinkov in nesmiselno
porabljanje električne energije, ki jo plačujemo davkoplačevalci. Po ocenah naj bi
izgube znašale preko 80 %. Pri osvetljevanju kulturnozgodovinskih objektov, bi
morali biti bolj selektivni in osvetljevati samo objekte, ki imajo status tovrstnega
objekta (Mikuž, 2003).

Fotografija 4: Nepravilno osvetljena cerkev Sv. Barbare na Prevaljah z
reflektorjem od spodaj navzgor
(Foto: Matej Slemnik, 23. 10. 2010)
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5.4.4 Dekorativna razsvetljava bivalnega okolja

Urejanju bivalnih okolji se posveča čedalje več pozornosti, saj urejeno okolje
ugodno vpliva na človekovo zdravje in počutje. Okolje, ki je urejeno in čisto
preprečuje stresna stanja in povečuje človekovo ustvarjalnost.
Takšno okolje vključuje tudi primerno nočno razsvetljavo, ki mora biti za
stanovalce čim manj moteča. Pred stanovanjskimi bloki pa so večinoma
nezasenčene svetilke, ki svetijo v fasade stavb in seveda v spalnice. Nivoji
osvetljevanja so ponekod tako visoki, da brez težav na ulici beremo drobni tisk.
Bivalni prostori so osvetljeni preko vseh meja. Pri svetlobi, ki vdira v bivalne
prostore pa gre ne nazadnje tudi za neupravičeno poseganje v človekovo
zasebnost. Poleg tega ta svetloba pri ljudeh povzroča tudi številne zdravstvene
težave (Mikuž, 2003).

Fotografija 5: Svetloba s Prežihove ulice v centru Raven na Koroškem vdira v
bivalno okolje stanovalcev
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)
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5.4.5 Razsvetljava poslovnih stavb in objektov

Številne poslovne površine so bile na novo osvetljene. Razen redkih izjem, se pri
tem ni upošteval okoljevarstveni vidik, saj so bile postavljene le delno zasenčene
svetilke. Vse več poslovnežev in trgovskih družb, je ugotovilo, da vse kar je
prekomerno osvetljeno in se blešči privablja potencialne kupce. Vendar je tu tudi
nekaj svetlih izjem, ki potrjujejo, da je možno kvalitetno osvetliti poslovne
površine, ne da bi pri tem pretirano onesnaževali okolje. Dober primer tega so
Petrolovi bencinski servisi, ki so večinoma opremljeni z zasenčenimi svetilkami
(Mikuž, 2003).

5.4.6 Svetlobni viri visoke intenzitete

Reflektorje in laserje uvrščamo med svetlobne vire z visoko intenziteto.
Uporabljajo jih za reklamne namene kot tudi za zabavo in imajo doseg več deset
kilometrov daleč. Posebej konstruirani reflektorji so opremljeni z nekaj
kilovatnimi žarnicami, ki se vrtijo in mečejo snope svetlobe proti nebu.
Zaradi velike moči in gibanja svetlobe po nebu popolnoma onemogočajo
astronomska opazovanja, ogrožajo nočne živali in predstavljajo nedopustno in
izjemno agresivno poseganje v naravno okolje. Poleg tega ogrožajo tudi varnost
letalskega prometa, zaradi česar so njihovo uporabo v nekaterih evropskih
državah, kot je Švica že prepovedali. Pri nas se uporabljajo za reklamiranje nočnih
klubov in diskotek, vendar so od leta 2007, ko je v veljavo stopila Uredba o
svetlobnem onesnaževanju okolja, laserji tudi pri nas prepovedani (Mikuž, 2003).
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5.5

Posledice svetlobnega onesnaževanja

Danes na vsakemu koraku srečamo umetno svetlobo, brez katere si človek ne
more predstavljati življenja in je od nje odvisen. Predvsem ponoči, ko se stemni
človek potrebuje svetlobo, ki poleg vseh dobrih lastnosti prinaša tudi številne
negativne posledice. Te se kažejo predvsem v bioloških, zdravstvenih,
ekonomskih, varnostnih, astronomskih, estetskih in pravnih problemih.

5.5.1 Biološke posledice

Zaradi spremenjene naravne razsvetljenosti umetna svetloba vpliva na različne
živalske vrste. Nekatere živali privlači, druge odbija, v obeh primerih pa spremeni
njihovo naravno vedenje. Povzroči tudi dezorientacijo in občutno vpliva na
dnevni ritem živali. Tema živalim omogoča preživetje, saj jih varuje pred plenilci,
medtem ko je zaradi svetlobnega onesnaževanja čas njihove aktivnosti ponoči
skrajšan, zato imajo manj časa za prehranjevanje in razmnoževanje (»Svetlobno
onesnaženje in energetsko učinkovita zunanja razsvetljava«, b. l).
Nekatere vrste žuželk bežijo od svetlobe in pravimo, da so negativno fototaktične.
Druge se vedno obračajo proti svetlobi ali jih svetloba celo privlači in so
pozitivno fototaktične.
Žuželke se orientirajo tako, da pade slika vira svetlobe vedno v ista očesca v
sestavljenem očesu. To jim omogoča tako gibanje, da ves čas ohranjajo isti kot
proti soncu ali drugemu nebesnemu telesu. Nočno aktivne žuželke postanejo
aktivne že v večernem mraku, ko se nahranijo, začnejo bodisi iskati partnerja ali
se odpravijo na selitev.
Nočni metulji ter nekateri hrošči, kožekrilci in dvokrilci ponoči priletijo na luči.
Najbolj jih privlači svetloba luči, ki izžareva veliko ultravijoličnih žarkov. Takšno
svetlobo oddajajo predvsem nizko- in visokotlačne živosrebrne svetilke.
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Žuželke med selitvijo letijo pod točno določenim kotom proti daljnim svetlobnim
virom, kot so sonce in druga nebesna telesa. Ta kot ohranjajo tudi, kadar jih
zmotimo z bližnjim umetnim virom svetlobe, kateremu se spiralno približujejo in
nazadnje priletijo vanj. Ob luči žuželke nekaj časa letajo sem in tja, se počasi
umirijo, usedejo in zaspijo. Če se jim to pripeti več noči zaporedoma, ne morejo
opraviti svojega biološkega poslanstva. To ima za posledico, da se zmanjša
številčnost in pestrost posameznih vrst, kar vpliva preko prehranjevalne verige
tudi na druge živali, ki se prehranjujejo z žuželkami (Trilar, 2003).
Tudi ptice, ki se selijo ponoči, so ogrožene zaradi pretirane uporabe virov umetne
svetlobe. Selitev je za ptice zelo naporna in nevarna stvar že sama po sebi, tako da
so vplivi svetlobnih snopov lahko za njih tudi usodni. Ptice se ujamejo v svetlobni
snop in letajo v osvetljenem območju dokler ne poginejo (Legiša, 2001).
Neustrezna cestna razsvetljava je po mnenju nekaterih biologov tudi kriva za to,
da so nekatere živalske vrste izginile v dvokilometrskem pasu na obeh straneh
osvetljenih cest (Pezelj, 2003).
Žuželke so živalska skupina z največjim številom vrst v Sloveniji in tako
prispevajo največji delež k biotski pestrosti. Uredba o zmanjševanju svetlobnega
onesnaževanja je pomemben korak, ki lahko pripomore k njihovi ohranitvi (Trilar,
2003).

5.5.2 Zdravstvene posledice

Menjavanje dneva in noči je za vsa živa bitja zelo pomembna. Človek se je na ta
bioritem prilagodil skozi milijone let evolucije. Ta bioritem menjavanja dneva in
noči, ki se imenuje tudi cirkadialni ritem je fiziološko zelo pomemben, saj
organizmu omogoča, da je podnevi v aktivni fazi, ponoči pa v stanju obnavljanja
(Španinger in Fink, 2007).
Znanstveno je dokazano, da je vnos umetne svetlobe v nočnem času med spanjem
zdravju škodljiv. V nočnem času se tvori hormon melatonin, ki deluje
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antioksidativno in zmanjšuje možnost rakavih obolenj in vpliva na spanje ter
splošno počutje ljudi. Posebej izpostavljeni so delavci, ki delajo ponoči in so
izpostavljeni umetni svetlobi. Pri njih se pojavlja večja možnost za obolenje za
rakom na dojkah in debelem črevesju, zaradi zmanjšanega izločanja melatonina.
Že osvetljenost 0,2 lx, ki jo povzroča svetloba polne lune, zadošča za prekinitev
tvorbe melatonina (Pauley, 2004).
Modra svetloba bistveno bolj vpliva na tvorbo melatonina in jo zavira. Motnje
spanja so tudi eden izmed pomembnih vzrokov depresije, sladkorne bolezni in
povečevanja debelosti. Svetovna zdravstvena organizacija je nočno delo, ki
povzroča motnje cirkadialnega ritma, uvrstila na lestvico kancerogenih
dejavnikov.
Tvorba melatonina
poleti

Tvorba melatonina
pozimi

S svetlobo
prekinemo tvorbo
melatonina

18:00

6:00

Slika 7: Prikaz tvorbe melatonina med spanjem v poletnem in zimskem času ter
prekinitev tvorbe hormona ob izpostavljanju svetlobi
Vir: http://www.temnonebo.org/images/pdf/broura_svetlobno%20onesnaenje.pdf,
15. 4. 2011
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5.5.3 Varnost in bleščanje

Predvsem nezasenčene in delno zasenčene svetilke ustvarjajo bleščanje, ki je v
cestnem prometu lahko zelo nevarno, saj moti voznike. Svetloba se odbije s tal in
povzroča bleščanje, ki je neprijetno zlasti za starejše ljudi. Pri njih očesna
roženica in leča nista več povsem prozorni in tako pride do razpršitve svetlobe v
očesu ter nastanka svetlobne koprene, ki moti vid pri človeku. Vsem je poznano
tudi bleščanje Sonca ali nasproti vozečih vozil, ki podobno moti naše oči kot
bleščanje javne razsvetljave (Legiša, 2001).

Slika 8: Svetloba, ki jo oddaja svetilka, lahko razdelimo na tri dele; koristno vlogo
igra le tista v območju III
Vir: http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/bleanje, 23. 5.
2011
Slika 8 prikazuje oddajanje svetlobe, ki jo lahko razdelimo na tri dele. Prvi (I) del
svetlobe, ki jo oddaja svetilka gre nad vodoravnico. Gre za izgubljeno energijo, ki
moti predvsem astronome in ptice selivke. Svetloba, ki je označena z (II), gre
navzdol, a oklepa le majhen kot z vodoravnico, do nekje 10 stopinj. Tla zadene
pod majhnim kotom daleč od svetilke, njen učinek na osvetlitev tal pa je zelo
šibek, pole tega meče tudi dolge sence, tako da ni koristna. Ta svetloba pada
praktično pravokotno na oči ljudi, ki so usmerjeni proti svetilki in ima lahko
močan negativen vpliv, saj moti prilagoditev oči na slabe svetlobne razmere. Ta
svetloba povzroča pojav, ki se imenuje bleščanje. Svetloba, ki prihaja iz kategorij
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I in II je vidna zelo daleč in privlači žuželke in druga živa bitja z zelo širokega
območja, hkrati ni koristna, troši pa se veliko energije. Najprijaznejše za okolje so
zasenčene svetilke, ki svetijo v območju III (Legiša, 2001).

5.5.4 Ekonomske posledice

Razlog za ekonomske posledice je pretirana razsvetljava in uporaba neustreznih
svetilk, ki osvetljujejo nočno nebo. Vsako leto po nepotrebnem porabimo 10
milijonov evrov električne energije, kar je posledica preobilne razsvetljave. Naše
glavno mesto vsako leto izgubi za več kot 1 milijon evrov električne energije.
Slovenija porabi na prebivalca za javno razsvetljavo približno 200 % več
električne energije kot Nemčija. Pred nami je na lestvici najbolj svetlobno
onesnaženih evropskih držav zgolj Belgija, ki porabi za javno razsvetljavo 107
kWh električne energije na prebivalca. V Sloveniji porabimo za javno razsvetljavo
90 kWh električne energije na prebivalca. Vendar je potrebno upoštevati, da so
nekatere države tudi 3 ali 4 krat bolj gosto naseljene od Slovenije (Belgija, SZ deli
Nemčije, Nizozemska) in so zato le navidezno bolj osvetljene od nas.
Milijone evrov nekoristno pošiljamo v nebo in obremenjujemo okolje, stroški za
javno razsvetljavo pa so kriti s strani davkoplačevalcev, katerih denar izgoreva
nad Slovenijo (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekono
mske, 23. 5. 2011)!

5.5.5 Astronomske posledice

Nočno nebo predstavlja za astronome okno v vesolje, vesolje pa naravni
laboratorij v katerem proučujemo zakonitosti različnih pojavov. Oddaljena telesa
v vesolju so vidna le ponoči, ko na nebu ni Sonca in je nebo dovolj temno, da
zaznamo tudi šibke izvore svetlobe. Vendar je nočno nebo nad Slovenijo zelo
osvetljeno od umetne svetlobe, ki prihaja od nezasenčenih svetilk, ki so
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postavljene po vsej državi. Vidne razlike pri kvaliteti nočnega neba ne nastopajo v
časovnih intervalih generacij, niti desetletij, ampak iz leta v leto! Starejši ljudje so
v mladosti z dvorišča opazovali Rimsko cesto, ki je danes zaradi umetnih virov
svetlobe postalo ne vidno za večino prebivalcev Slovenije.
Ljudje osupnemo ob pogledu na temno zvezdno nebo, saj gre za enega najlepših
prizorov v naravnem okolju, ki smo mu priča že od pradavnine. Vendar je
uporaba neustreznih svetilk v mestih po vsem svetu v zadnjih 40 letih povzročile
to, da so zvezde izginile z nočnega neba. Svetloba iz vesolja do nas potuje stotine,
tisoče in milijone let, potem pa jo izgubimo v zadnjih trenutkih njenega
potovanja!
Vprašanje temnega neba ni le naloga naravovarstvenikov. V primeru, da se bo
svetlobno onesnaževanje širilo še naprej, naši otroci in vnuki nikoli ne bodo
doživeli lepot temnega nočnega neba. Ne smemo pozabiti, da Zemlje nismo
podedovali, ampak smo si jo sposodili od naših otrok!
Za izboljšanje stanja nam ni potrebno ugasniti vseh luči, temveč je potrebna boljša
razsvetljava, ki sveti navzdol, kjer svetlobo potrebujemo in ne navzgor, kjer
nikomur ne koristi. Dobra razsvetljava ni premočna, ne osvetljuje neba in je
energetsko varčna (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice
/astronomija, 23. 5. 2011).

5.5.6 Estetski vidik

Izbira svetlobnega toka je zelo pomembna zaradi energetske učinkovitosti ter
estetske pomembnosti. Z usmerjeno svetlobo lahko arhitekt izpostavi arhitekturne
elemente, ki se mu zdijo pomembni za interpretacijo svoje ideje. Tudi značaj,
barva ter smer bistveno vplivata na vtis in učinek prostora. Za večino investitorjev
je bolj pomembna močno in ne kvalitetno osvetljena fasada. Pri osvetlitvi fasad
stavb, zidov, skulptur in dreves je namreč pomemben način, ki je velikokrat
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zgrešen in v svetlobnih snopih usmerjen od spodaj navzgor, kar še dodatno
osvetljuje nočno nebo.
Neozaveščenost ljudi predvsem v času novoletnih praznikov se kaže predvsem v
uporabi vseh vrst svetil, ki še dodatno osvetljujejo okolje in povzročajo še večjo
onesnaževanje nočnega neba. Pristojni bi morali več pozornosti nameniti
preoblikovanju in oblikovanju razsvetljave in s tem ljudem omogočiti boljše
bivalno okolje. Potrebno pa bi bilo tudi ljudi bolj seznanjati s tem kakšne
posledice ima pretirana uporaba umetne svetlobe (Čelig, 2004).

5.5.7 Pravne posledice

Slovenija je tako kot tudi druge razvite države podpisala številne mednarodne
sporazume o varovanju okolja. Eden izmed takšnih protokolov, ki jih je Slovenija
podpisala je Kjotski sporazum iz leta 2005, ki predvideva zmanjšanje emisij CO2
in drugih toplogrednih plinov v letih 2008-2012 za 5 %. Prav tako ta aneks
zahteva dodatno znižanje za 20 % do leta 2020.
Slovenija je sprejela tudi Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja, ki zagotavlja varstvo narave pred škodljivimi vplivi svetlobnega
onesnaženja. Izvajanje nadzora in kaznovanje kršiteljev je v rokah pristojnih
organov (http://www.temnonebo.org/reitve/uredba, 23. 5. 2011).
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5.6

Stanje svetlobnega onesnaževanja po svetu

Prva država na svetu, ki se je začela zavedati problematike svetlobnega
onesnaževanja so bile ZDA, v petdesetih letih 20. stoletja. Število prebivalstva v
mestih je hitro naraščalo, kar je imelo za posledico, da je naraščala tudi potreba po
razsvetljavi. S hitrim naraščanjem prebivalstva in vedno večjo potrebo po
razsvetljavi, je emisija umetne svetlobe nekontrolirano naraščala. Astronomi so
bili prvi, ki so pričeli opozarjati na problem osvetljenosti neba. Posamezne zvezne
države so se reševanja problema lotile kar same, saj na državnem nivoju ni bil
sprejet ustrezen pravni predpis. V Arizoni so leta 1957 v mestu Flagstaff sprejeli
predpis na lokalni ravni, ki je bil eden izmed prvih, ki se je nanašal na zmanjšanje
svetlobnega onesnaževanja. Po tej uredbi so se kasneje zgledovale tudi številne
druge zvezne države v ZDA. Komisija pri mednarodni astronomski zvezi, je leta
1976 s pomočjo mednarodne zveze za razsvetljavo, pripravila navodila, ki so
postala strokovna osnova za pripravo regulative na področju svetlobnega
onesnaževanja (Mikuž, 1998).

Slika 9: Svetlobno onesnaženje po svetu
Vir: http://www.arno-adler.de/downloads-antiquariat/Lichtverschmutzung-Welt.gi
f, 26. 5. 2011
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Na sliki 9 je prikazano svetlobno onesnaženje po svetu. Razvidno je, da so
gospodarsko najbolj razvita območja tista, ki so svetlobno najbolj onesnažena. To
so predvsem celotni severovzhodni in jugovzhodni del ZDA, Japonska in skoraj
celotna Evropa.

5.7

Stanje svetlobnega onesnaževanja v Evropi

Z razvojem potrošniške družbe se problem svetlobnega onesnaževanja poglablja,
saj se v preobilici poceni električne energije malokdo zmeni za varčevalne ukrepe.
Evropa prispeva veliko k svetlobnem onesnaženju, saj to območje spada med tri
največje svetlobne otoke na svetu. Območja v severni in zahodni Evropi, ki so
gosteje naseljena so pod velikim svetlobnim vplivom velikih mest (Skvarč, 2001).
V številnih evropskih državah so začeli ustanavljati združenja proti svetlobnemu
onesnaževanju. Najbolj dejavna društva se nahajajo v naslednjih državah: v Švici
Dark Sky Switzerland, v Veliki Britaniji s Campaign for Dark Sky, na Kanarskih
otokih deluje IAC La Palma, v Grčiji so aktivni v združenju Light Pollution
Program, v Italiji imajo Light Pollution in Italy, v Franciji Le Comite national
pour la Protestion du Ciel (Pezelj, 2003).
Na sliki 10 je dobro razvidno katere države spadajo med največje svetlobne
onesnaževalce okolja. Na prvem mestu je zagotovo Belgija, sledijo ji sosednja
Nizozemska, Velika Britanija in Italija. Velja, da je količina svetlobnega
onesnaženja je sorazmerna s številom prebivalstva na nekem področju. Pri nas je
moč čutiti vpliv svetlobnega onesnaževanja iz bližnje Italije, natančneje s Padske
nižine, svetlobno kupolo Trsta pa lahko vidimo s prostim očesom tudi na
slovenski obali (Skvarč, 2001).
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Slika 10: Svetlobna onesnaženost v Evropi
Vir: http://www.darksky.ch/fileadmin/dss/assets/bilder/medien/europakarte.jpg,
26. 5. 2011

5.8

Stanje svetlobnega onesnaževanja v Sloveniji

V Sloveniji pospešeno in nekontrolirano izgubljamo zvezdno nebo nad nami.
Tega dejstva se zaveda vedno več ljudi, med njimi so na prvem mestu astronomi,
ki opozarjajo, da bo izginilo zvezdno nebo, če bo slovenska družba še naprej
nočno nebo osvetljevala z neekološkimi svetlobnimi viri. Astronoma Dr. Tomaž
Zwitter in Herman Mikuž trdita, da je slovensko nočno nebo še vedno znatno
temnejše od zahodnoevropskega. Torej je naše nebo še pravi dragulj, ki mu z
našimi dejanji strežemo po življenju (Pezelj, 2003).
V Sloveniji med glavne svetlobne vire, ki onesnažujejo okolje prištevamo
predvsem cestno razsvetljavo, kjer se uporabljajo v večini primerov delno
zasenčene svetilke, razsvetljavo kulturnozgodovinskih in poslovnih objektov.
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Najbolj sporen pri nas je Dars (družba za avtoceste v Republiki Sloveniji), ki
poveča porabo električne energije za okoli 20 % na leto. V času največje krize je
Dars porabil dva milijona evrov za osvetlitev razcepa Zadobrova na ljubljanski
obvoznici.
V Avstriji in Nemčiji imajo povsem drugačen pristop pri osvetljevanju
avtocestnih izvozov. V obeh navedenih državah namreč ne osvetljujejo izvozov, a
imajo kljub temu boljšo prometno varnost kot Slovenija. Dars z osvetljevanjem
povzroča, da so pomembni prometni znaki slabo vidni, kar dodatno ogroža
prometno varnost. Z enakim pristopom kot ga imata zgoraj navedeni državi, bi v
Sloveniji lahko prihranili najmanj 100 milijonov evrov (Mohar, Mikuž in
Vrtačnik, 2010).
Kot je bilo že omenjeno se v Sloveniji za javno razsvetljavo porabi 90 kWh
električne energije na prebivalca. Več kot Slovenija porabi Belgija, kjer gre razlog
iskati predvsem v gostejši poseljenosti države. Porabimo tudi več električne
energije na prebivalca kot Nemčija, ki je gospodarska velesila in za javno
razsvetljavo porabijo 40 kWh električne energije na prebivalca (http://www
.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 23. 5. 2011).

Slika 11: Poraba električne energije za javno razsvetljavo v posameznih občinah v
Sloveniji
Vir: (http://www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 23.
5. 2011)
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Slika 11 prikazuje porabo električne energije za javno razsvetljavo v posameznih
slovenskih občinah, ki je podana v kWh na prebivalca. V raziskavo je zajetih 33
slovenskih občin, rezultati pa so zaskrbljujoči, saj kar 31 občin presega povprečno
porabo električne energije na prebivalca v Nemčiji. Slovenija porabi na prebivalca
za javno razsvetljavo približno 200 % več električne energije kot Nemčija (http://
www.temnonebo.org/svetlobno-onesnaenje/posledice/ekonomske, 23. 5. 2011).
Največ v Sloveniji k svetlobnemu onesnaževanju prispevajo velika urbana
območja, kot so Ljubljanska kotlina, Celjska kotlina, Maribor in obalna regija.
Precejšnji del umetne svetlobe Slovenija dobiva od sosednjih območij Italije in
Hrvaške.
Številne

občine

so

medtem

pričele

upoštevati

Uredbo

o

svetlobnem

onesnaževanju in postopoma nameščajo nove varčnejše in okolju prijaznejše
svetilke. Glavni problem ostaja ta, da nameščamo svetilke preveč na gosto in
predvsem tam kjer niso potrebne (Mikuž, 2003).

5.9

Ukrepi za zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja

Problematika svetlobnega onesnaževanja okolja je v okolju prisotna odkar je
število prebivalcev pričelo sunkovito naraščati, z njim pa tudi potreba po javni
razsvetljavi. Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, se je v
letu 2007 naredil pomemben korak k izboljšanju stanja v okolju. Problematika je
zelo resna, saj svetlobno onesnaževanje nočnega neba predstavlja resne težave za
ves živi svet na planetu. Če bi se v problematiko svetlobnega onesnaževanja
vključili pristojni organi, bi se stanje na tem področju precej izboljšalo. Vendar
ima tudi vsak posameznik pomembno vlogo, saj se velikokrat ne zavedamo
posledic našega ravnanja.
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Ukrepi s katerimi lahko izboljšamo stanje okolja so naslednji:
zunanje svetilke nameščamo samo na mestih kjer je to potrebno, samo
takrat, ko je to potrebno; jakost osvetlitve naj bo primerna, saj ima
pretiravanje z razsvetljavo številne negativne posledice za človeka in
okolje;
za ulično razsvetljavo uporabimo samo zasenčene svetilke, ki ne svetijo
nad vodoravnico;
osvetljeni naj bodo le najpomembnejši kulturnozgodovinski objekti, in
sicer od zgoraj navzdol; javna razsvetljava naj bo ugasnjena v nočnem
času (po 23. uri);
vsi reklamni panoji, ki so osvetljeni naj bodo po 23. uri ugasnjeni;
gospodinjstva, ki imajo dekorativno razsvetljavo, naj poskrbijo, da bo snop
svetlobe usmerjen proti tlom, uporabijo naj tudi najšibkejšo žarnico; v
nočnem času (po 23. uri) naj bo takšna razsvetljava ugasnjena;
izvajanje rednega inšpekcijskega nadzora;
intenzivno sodelovanje vlade, stroke in ostalih posameznikov pri
pogovorih in ukrepih, ki pripomorejo k zmanjšanju svetlobnega
onesnaževanja;
potrebno je spoštovati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja s strani podjetij in posameznikov (www.temnonebo.org,
23. 5. 2011).
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6

SVETLOBNO ONESNAŽENJE NA OBMOČJU MEŽIŠKE
DOLINE

6.1

Predstavitev izbranega območja

Slika 12: Območje Mežiške doline
Vir: TK 1 : 250.000
Mežiška doline obsega zaključeno področje ob reki Meži, od izvira pod Olševo do
izliva pri Dravogradu. Južna meja se naslanja na razvodne vrhe in slemena Uršlje
gore, Slemena, Smrekovca, Travnika, Raduhe, Olševe, kjer je tudi potekala stara
deželna meja med Koroško in Štajersko. Zahodna in severna meja poteka po
državni meji prek Snežnika, Luž, Pece, Lokovico in Strojne (Medved, 1967).
Pokrajina je v zgornjem delu vrezana med vzhodne Karavanke, v spodnjem pa v
alpsko sredogorje. Ozka dolina se v zgornjem delu nekoliko razširi ob sotočju
Meže z Javorskim potokom, kar je omogočilo nastanek rudarskega naselja Črna
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na Koroškem, in nižje ob potoku Šumcu, kjer se je razvilo rudarsko naselje
Mežica. V miocensko podolje, ki se širi od Slovenjgraške kotline prek Kotelj, Leš
in dalje v Podjuno, po katerem vodi cesta prek Holmca v Celovško kotlino, je
Meža oblikovala do 1 km široko dolino med Prevaljami in Ravnami na
Koroškem, ki sta danes že skoraj povezana v eno naselje (Medved, 1970).
Na območju Mežiške doline se nahajajo štiri občine, ki sem jih tudi vse zajel v
obravnavo. To so občine: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na
Koroškem. Po površini je največja občina Črna na Koroškem, ki meri 156 km2,
največ prebivalcev v Mežiški dolini pa ima občina Ravne na Koroškem, kjer je v
letu 2010 živelo 11.691 ljudi (http://www.stat.si/obcineVStevilkah/Vsebina.
aspx?leto=2010&id=137#, 24. 5. 2011).
Osrednji del občine Ravne na Koroškem leži na nadmorski višini 410 m in ga
odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem, okoliške hribe pa v
večini pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov, je pretežno kmetijski, z
oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. V
primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev/km2) je območje občine
gosto naseljeno (196 prebivalcev/km2). Gostota poseljenosti je posledica hitrega
razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja. Občina je razdeljena na 16 naselij, več kot 67 % vsega
prebivalstva občine Ravne na Koroškem pa živi v samem mestu.
Z Raven vodita glavna cesta in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in
Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj
proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu Vrhu, Zelen Bregu in
Strojni.
V občini poleg Železarne najdemo tudi močneje razvito kovinsko industrijo,
gradbeništvo in promet. Nekaj je tudi večjih trgovskih centrov, kot so Spar,
Mercator in Tuš. Opazna je tudi rast malega gospodarstva na področju
predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Okostje turistične ponudbe tvori širše
območje Uršlje gore z Rimskim vrelcem, Prežihovino, Ivarčkim jezerom in
smučiščem na Ošvenu.
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Družbene dejavnosti so dobro razvite, saj v občini delujejo vrtec, tri osnovne šole,
gimnazija, srednje strojno kovinarska šola, glasbena šola, ljudska univerza,
koroška osrednja knjižnica, enota pokrajinskega muzeja, sklad ljubiteljske
kulturne dejavnosti in vrsta amaterskih kulturnih društev, športni zavod in zveza
športnih društev, center za socialno delo, zdravstveni dom in koroška reševalna
služba

(http://www.ravne.si/index.php?site=vsebine&kat=26&lang=1,

24.

5.

2011).
Občina Prevalje meri 58 km2 in je s 6.830 prebivalci druga največja občina v
Mežiški dolini po številu prebivalcev. Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.
1. 1999, prej pa je bila del občine Ravne na Koroškem. Prevalje ležijo na
nadmorski višini 411 m.
Gospodarski razvoj občine v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer
so najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, proizvodnja
kovin in kovinskih izdelkov, promet in gradbeništvo. V zadnjem obdobju se na
območje občine širijo tudi večji trgovski centri, kot so Spar, Tuš in razni
specializirani trgovski centri. Samo v letu 2011 so odprli dva povsem nova
trgovska objekta, kar priča o tem, da se občina gospodarsko razvija.
V občini je poleg središča občine Prevalje še 12 naselij, to so: Leše, Šentanel,
Belšak, Lokovica, Breznica, Poljana, Dolga Brda, Suhi Vrh, Jamnica, Kot pri
Prevaljah, Zagrad in Stražišče. Največ prebivalstva živi v naselju Prevalje, gostota
prebivalstva v občini je večja od povprečja v celotni Sloveniji in znaša 116
prebivalcev/km2.
Občina Prevalje namenja posebno pozornost komunalni opremljenosti in oskrbi z
osnovnimi komunalnimi dobrinami. V občini sta dva vrtca in osnovna šola s
podružnicami Holmec, Leše, Šentanel. V občini so tudi Zdravstvena postaja,
banke, pošta in druge storitvene dejavnosti. V občini je registriranih 11 kulturnih,
11 športnih, 2 turistični društvi in 15 ostalih društev (http://www.prevalje.si
/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=66, 24. 5. 2011).
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Občina Mežica je manjša občina, saj šteje približno 3.700 prebivalcev in meri 26
km2 ter leži na nadmorski višini 491 m. Gostota naseljenosti v občini znaša 140
prebivalcev/km2, kar je več od slovenskega povprečja.
V občini deluje vrtec in osnovna šola, v gospodarstvu pa prevladuje usmerjenost k
industriji. Danes je najuspešnejše podjetje v občini podjetje TAB, ki letno ustvari
60 milijonov evrov dobička, kar ga uvršča med deset najuspešnejših podjetij v
Sloveniji. V občini sta dve industrijski coni, v katerih prevladujejo naslednje
dejavnosti: predelava kovin, proizvodnja Elektro komponent, predelava lesa in
konfekcijska dejavnost. V občini je tudi nekaj trgovin, med katerimi je Tušev
nakupovalni center največji. Storitveni sektor je manj razvit kot bi bilo potrebno
za pospešen gospodarski razvoj.
Na območju Mežice prevladuje izletniški turizem z glavnimi turističnimi točkami:
Podzemlje Pece, Peca ter okoliški hribi z kulturnimi spomeniki in naravnimi
znamenitostmi (http://www.mezica.si/?page_id=21, 24. 5. 2011).
Občina Črna na Koroškem je največja občina po površini, ki leži v Mežiški dolini.
Občina meri 156 km2 km in ima približno 3.600 prebivalcev. Črna na Koroškem
leži na nadmorski višini 575 m. Na kvadratnem kilometru v občini živi povprečno
23 prebivalcev, kar je veliko manj od slovenskega povprečja.
V občini je vrtec in osnovna šola, ki ima tri podružnice na Javorju, Koprivni in v
Žerjavu. Po zaprtju rudnika, je v občini ostalo le nekaj industrijskih obratov. V
večini se občani vozijo na delo v sosednje občine. V Črni na Koroškem je več
športnih društev in klubov, v občini pa prevladuje predvsem izletniški turizem in
planinarjenje ter alpinizem. V občini je Zdravstvena postaja, nekaj trgovin ter
hotel, vendar večjih storitvenih in drugih objektov ni (http://www.crna.si/, 24. 5.
2011).
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6.2

Viri svetlobnega onesnaženja na območju Mežiške doline

Tako kot po vsej Sloveniji je problematika svetlobnega onesnaževanja prisotna
tudi na območju Mežiške doline. Največji viri, ki svetlobno onesnažujejo okolje
na tem območju so cestna razsvetljava, razsvetljava kulturnozgodovinskih
objektov,

razsvetljava

poslovno-industrijskih

in

trgovskih

objektov

ter

razsvetljava mestnih središč.
V vseh štirih občinah, ki ležijo v Mežiški dolini še vedno prevladujejo
nezasenčene in delno zasenčene svetilke, ki veliko prispevajo k svetlobnemu
onesnaževanju okolja. S sprejetjem Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja leta 2007, so pričeli tudi v občinah, ki ležijo na tem območju
sanirati neustrezno razsvetljavo. Tako najdemo tudi dobre primere razsvetljave, ki
je okolju prijaznejša. V vseh občinah so pričeli nameščati zasenčene svetilke,
vendar po pregledu celotnega območja Mežiške doline še zmeraj prevladujejo
delno zasenčene in povsem nezasenčene svetilke, ki so nameščene predvsem ob
prometnicah.
Večina poslovnih in drugih objektov, ki so bili zgrajeni v zadnjem obdobju,
kažejo na to, da se čedalje več ljudi na tem območju zaveda problematike, ki je
povezana s pojavom svetlobnega onesnaževanja. Tudi občine se čedalje bolj
zavzemajo za zmanjšanje porabe električne energije, ki je namenjena za javno
razsvetljavo in hkrati več sredstev vlagajo v prenovo stare razsvetljave, kjer
neprimerne svetilke zamenjujejo z zasenčenimi svetilkami. Občine se z
prostorskimi načrti in načrti o razsvetljavi zavezujejo, da bodo zmanjšale emisijo
svetlobe, ki jo svetlobni viri oddajajo v nebo. Izboljšanje stanja svetlobnega
onesnaževanja na tem območju občine pričakujejo v obdobju 10 let.

49

Fotografija 6: Nočni pogled z Brinjeve gore na večje svetlobne vire v svetlobno
onesnaženih Prevaljah
(Foto: Matej Slemnik, 23. 10. 2010)
Fotografija 6 prikazuje Prevalje v nočnem času, gledano z Brinjeve gore. Lepo so
vidni glavni viri svetlobnega onesnaževanja, kjer je glavni vir onesnaževanja
nočnega neba cestna razsvetljava. Izstopajo tudi poslovno-industrijska cona,
posamezni industrijski objekti kot je podjetje Lek, nakupovalno-trgovski center
Spar in osvetljeno športno igrišče na Prevaljah. V večini je glavni vir svetlobnega
onesnaževanja neprimerna razsvetljava, predvsem uporaba nezasenčenih in delno
zasenčenih svetilk, na športnem igrišču tudi uporaba reflektorja, ki oddaja močan
svetlobni snop v nočno nebo.
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Fotografija 7: Nočni pogled na svetlobni sij v Prevaljah, kot posledica neekološke
razsvetljave
(Foto: Matej Slemnik, 23. 10. 2010)
Fotografija 7 prikazuje pogled iz severovzhoda na Prevalje, kjer je dobro viden
svetlobni sij neba, ki je posledica neekološke razsvetljave. Zaradi lege mesta, ki
leži v dolini reke Meže in je obdano s hribovitim reliefom, se svetloba še bolj
zadržuje nad Prevaljami. Moč je zaznati, da so za javno razsvetljavo uporabljene
predvsem svetilke, ki oddajajo belo svetlobo. Svetloba se širi kot posledica
uporabe nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk, ki po nepotrebnem svetijo v
nebo in porabljajo električno energijo.
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6.2.1 Cestna razsvetljava na območju Mežiške doline

Cestna razsvetljava na območju Mežiške doline prispeva največ k svetlobnemu
onesnaževanju tega območja. Razsvetljava je neprimerna, saj prevladuje uporaba
delno zasenčenih svetilk, ki so velikokrat tudi nepravilno montirane in tako še
dodatno onesnažujejo okolje z emisijo svetlobe. Občine postopoma uvajajo
uporabo popolnoma zasenčenih svetilk, saj se čedalje več ljudi zaveda
problematike svetlobnega onesnaževanja okolja.
Občine se zavzemajo za prenovo stare cestne razsvetljave, kar je vidno na
določenih odsekih cest, kjer so postavljene povsem zasenčene svetilke. Na
regionalni cesti Ravne na Koroškem – Prevalje so na odsekih, kjer so cesto
prenovili, uporabljene izključno povsem zasenčene svetilke. Tudi stanje na
preostalih cestah v Mežiški dolini se izboljšuje, saj občine postopoma zamenjujejo
stare svetilke, ki so bile neprimerne z novimi, ki so bolj ekološke in okolju
prijaznejše.

Fotografija 8: Krožišče na Prevaljah, pri naselju Pod gonjami s povsem
zasenčenimi svetilkami
(Foto: Matej Slemnik, 30. 10. 2010)
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Fotografija 8 prikazuje krožišče na Prevaljah, pri naselju Pod gonjami, kjer so
uporabljene izključno popolnoma zasenčene svetilke, ki so tudi pravilno
montirane. Dekorativno je na sredini krožišča postavljen kip, ki je napačno
osvetljen, saj luči svetijo od spodaj navzgor, tako da svetloba nekontrolirano uhaja
v nebo.

Fotografija 9: Delno zasenčene svetilke na Trgu Svobode na Ravnah na
Koroškem
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)

Na fotografiji je lepo razvidno, da so delno zasenčene svetilke postavljene povsem
ob cesti, kjer so v neposredni bližini tudi stanovanjski bloki, za katere je močna
svetloba moteča. Svetloba ponoči vdira v bivalne prostore, kar je za prebivalce
bližnjih stanovanjskih blokov zelo moteče in hkrati ogroža tudi njihovo zdravje,
saj so nenehno izpostavljeni svetlobi, ki se nekontrolirano širi v vse smeri.
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6.2.2 Razsvetljava mestnega središča na Ravnah na Koroškem in na Prevaljah

Kot v večini slovenskih mest je tudi na območju Mežiške doline razsvetljava v
mestnih središčih neprimerna. V centru Raven na Koroškem je Partizanska cesta z
ene strani osvetljena z povsem nezasenčenimi svetilkami, ki so ob tem postavljeni
tudi ob stanovanjskih objektih. Izjema je okolica trgovskega centra Tuš, kjer so
luči ponoči ugasnjene, kar je prikazano na fotografiji 10. Poleg nezasenčenih
svetilk v strogem središču mesta najdemo tudi delno zasenčene svetilke, ki zelo
močno svetijo in so nameščene na fasadah stavb, ki se nahajajo na tem območju.

Fotografija 10: Ugasnjene svetilke pred nakupovalnim centrom Tuš v središču
Raven na Koroškem
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)
Fotografija 10 prikazuje območje pred nakupovalnim središčem Tuš, kjer se po
22. uri ugasnejo luči. Svetloba, ki je vidna na sliki prihaja od osvetljenih
reklamnih panojev, ki so nameščeni na stavbi, ki je vidna na levi strani slike.
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Kot tudi na Ravnah na Koroškem je središče Prevalj osvetljeno pretežno z delno
zasenčenimi svetilkami. Veliko je tudi zasenčenih svetilk, najmanj pa je povsem
nezasenčenih svetilk. Ob lokalni cesti, ki vodi skozi mesto Prevalje so nameščene
pretežno zasenčene in delno zasenčene svetilke. V samem središču mesta najdemo
pretežno delno zasenčene svetilke, na mestih kjer je občina cesto ali bližnjo
okolico prenavljala so postavljene povsem zasenčene svetilke, kar kaže na to, da
se tudi občina zaveda pomena kakovostne razsvetljave.

Fotografija 11: Na Prevaljah so na Trgu postavljene delno zasenčene svetilke
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)
Zgornja fotografija prikazuje središče Prevalj, ki je osvetljeno z delno
zasenčenimi svetilkami, ki so postavljene ob robu cestišča. Za stanovalce bližnjih
stanovanjskih blokov je ta tip razsvetljave moteč, saj svetloba vdira v bivalne
prostore. Občina čedalje bolj zamenjuje neprimerne svetilke z ekološko
prijaznejšimi ter s tem pripomore k zmanjšanju emisij svetlobnega onesnaževanja
okolja.
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6.2.3 Razsvetljava kulturnozgodovinskih objektov

Na območju Mežiške doline je eden izmed temeljnih vzrokov svetlobnega
onesnaževanja pretirana in premočna razsvetljava kulturnozgodovinskih objektov.
V vsaki občini je vsaj ena cerkev, ki je ponoči razsvetljena in prispeva svoj delež
k svetlobnemu onesnaževanju. Po pregledu celotnega območja je večina cerkev
osvetljenih z močnimi reflektorji, ki svetijo od spodaj navzgor. Pri posameznih
cerkvah se reflektorji okoli 23. ure zvečer ugasnejo, kar je dobro, saj se po
nepotrebnem porablja električna energija. Tudi pomembnejši spomeniki in
skulpture, ki so v nočnem času osvetljene, prispevajo velik delež svetlobe, ki se
nekontrolirano oddaja v nebo.

Fotografija 12: Pretirano osvetljena cerkev Sv. Egidija na Ravnah na Koroškem,
ki jo osvetljujejo reflektorji usmerjeni od spodaj navzgor
(Foto: Matej Slemnik, 6. 11. 2010)
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Fotografija 13: Preveč osvetljena cerkev Sv. Barbare na Prevaljah, kjer je zelo
dobro viden svetlobni snop reflektorja
(Foto: Matej Slemnik, 6. 11. 2010)
Na fotografiji 12 in 13 je zelo dobro vidno, da so cerkve preveč osvetljene.
Cerkev, ki jo prikazuje slika 12 se nahaja povsem v središču Raven na Koroškem
in je osvetljena z zelo močnimi reflektorji. Cerkev je osvetljena s tremi reflektorji,
ki so usmerjeni navzgor proti nebu. Reflektorji nimajo nameščenih zaščitnih
rešetk, ki bi zadržale del svetlobe. Drugi primer je viden na fotografiji 13. Cerkev
Sv. Barbare je vidna daleč naokoli, saj je prav tako osvetljena z močnimi
reflektorji med katerimi eden sveti povsem mimo cerkve. Svetlobni snopi so
usmerjeni navzgor proti nebu in močno svetlobno onesnažujejo okolje.
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Fotografija 14: Osvetlitev spomenika svobode in miru na Poljani z reflektorjem,
od spodaj navzgor
(Foto: Matej Slemnik, 13. 11. 2011)
Na fotografiji je vidna razsvetljava spomenika svobode in miru, ki stoji na Poljani.
V nočnem času je spomenik osvetljen z reflektorjem, ki sveti od spodaj navzgor.
Svetloba se širi v vse smeri, le majhen del doseže prvotni namen in osvetljuje
spomenik. Velik del svetlobe, ki je namenjen osvetljevanju spomenika uhaja po
nepotrebnem v nebo. Reflektor je zelo oddaljen od spomenika in je postavljen
blizu ceste, zaradi česar v deževnem vremenu v nočnem času povzroča bleščanje,
kar je za voznike zelo moteče in nevarno.
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6.2.4 Razsvetljava oglasnih tabel

Postavljanje oglasnih tabel je v Sloveniji čedalje bolj v porastu. S postavljanjem
osvetljenih oglasnih tabel in svetlobnih napisov grobo posegamo v kulturno
pokrajino in z bleščanjem ogrožajo prometno varnost. Pogosto so te table
osvetljene od spodaj navzgor, s čimer svetloba uhaja v nebo in prispeva svoj delež
pri svetlobnemu onesnaževanju okolja. Na območju Mežiške doline ob cestah ni
postavljenih veliko oglasnih tabel. Najbolj problematični so napisi in oglasne
table, ki so postavljene pri trgovskih in nakupovalnih centrih in so osvetljeni celo
noč.

Fotografija 15: Osvetljena oglasna tabla nad nakupovalnim centrom Spar na
Prevaljah
(Foto: Matej Slemnik, 30. 10. 2011)
Fotografija 15 prikazuje osvetljeno oglasno tablo, ki je nameščena na strehi
trgovine Kik, pri nakupovalnem centru Spar na Prevaljah. Oglasna tabla je
osvetljena celo noč, poleg nje so nameščene tudi dodatne luči, ki osvetljujejo
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stavbo in so prav tako prižgane celo noč. Povsem na desni strani slike je viden
močan reflektor, ki osvetljujejo parkirišče pred nakupovalnim centrom.

Fotografija 16 Svetlobni napis na trgovini Mercator na Ravnah na Koroškem, kjer
je dodatno postavljena tudi oglasna tabla
(Foto: Matej Slemnik, 6. 11. 2010)
Ob lokalni cesti Ravne na Koroškem – Holmec je v naselju Dobja vas postavljen
Mercatorjev nakupovalni center. Na nakupovalnem centru je nameščen napis, ki
je osvetljen od zadaj, tako da svetloba uhaja po fasadi stavbe na vse strani.
Dodatno je napis osvetljen z reflektorjem, ki je postavljen nekaj metrov stran in
osvetljuje celoten napis, kar povzroča precejšnjo bleščanje. Kljub temu, da je
nakupovalni center postavljen ob cesti, so dodatno postavili tudi oglasno tablo, ki
je vidna na desni strani zgornje fotografije. Oglasna tabla je osvetljena, čeprav je
le nekaj metrov stran cestna razsvetljava, ki sveti dovolj močno, da bi bil ta napis
viden tudi, če ne bi bil osvetljen. Tako napis na fasadi nakupovalnega centra, kot
tudi oglasna tabla sta osvetljena celo noč.
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Fotografija 17: Ekran, ki menjuje slike na avtobusni postaji na Ravnah na
Koroškem
(Foto: Matej Slemnik, 31. 7. 2011)
Na začetku leta 2011 je občina Ravne na Koroškem na strehi okrepčevalnice, ki
stoji na glavni avtobusni postaji na Ravnah na Koroškem postavila nekaj metrov
velik ekran, ki oddaja svetlobo, ki se širi na vse strani. Ekran je postavljen z
namenom oglaševanja, saj se slike na ekranu menjujejo, kar pritegne pozornost
voznikov in ogroža prometno varnost. Postavljen je skoraj v centru Raven na
Koroškem in moti tudi stanovanjski objekt, ki stoji v bližini ekrana. Dobra stvar,
ki jo opravlja občina je ta, da ekran po 23. uri izklopijo, s tem se držijo predpisa,
ki je sprejet v Uredbi o svetlobnemu onesnaževanju in zahteva, da se oglasne table
in reklamni napisi, ki so osvetljeni po 23. uri izklopijo.
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Fotografija 18: Bleščeča oglasna tabla na mejnem prehodu Holmec
(Foto: Matej Slemnik, 13. 11. 2010)
Bleščeča oglasna tabla je postavljena na mejnem prehodu Holmec in zaradi
bleščanja moti voznike. Zaradi premočne osvetlitve grobo posegajo v naravno
okolje in ogrožajo varnost voznikov, saj so postavljeni tik ob cesti in ob deževnem
vremenu lahko zaslepijo voznike.
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Fotografija 19: Ugasnjeni reklamni napis na strehi trgovine Tuš v Mežici
(Foto: Matej Slemnik, 8. 7. 2011)
Primer dobre prakse je ugasnjen reklamni napis na strehi trgovskega centra Tuš v
Mežici. Po zaprtju trgovine ob 8. uri zvečer pa vse do jutra ostane napis ugasnjen,
prav tako ugasnejo luči na parkirišču, kar je zelo pohvalno in je lahko vzgled
ostalim trgovskim centrom, ki nekoristno osvetljujejo reklamne napise tudi v
nočnem času, ko je trgovina zaprta.
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6.2.5 Razsvetljava poslovno-industrijskih in trgovskih objektov

Zaradi napačnega mišljenja trgovcev in podjetnikov, da svetloba privablja kupce,
je veliko poslovno-industrijskih in trgovskih objektov v nočnem času prekomerno
osvetljenih. Na območju Mežiške doline se najde le nekaj redkih izjem, kjer temu
ni tako, v večini pa prevladujejo objekti, ki so pretirano osvetljeni.

Fotografija 20: Močno in pretirano osvetljena stavba Koroške kmetijskogozdarske zadruge na Prevaljah
(Foto: Matej Slemnik, 23. 10. 2010)
Na Prevaljah pri železniški postaji se nahaja poslovni objekt Koroške kmetijskogozdarske zadruge, ki je primer povsem neekološkega ravnanja z razsvetljavo.
Objekt je viden daleč naokoli, saj je stavba celo noč razsvetljena z več kot
desetimi lučmi in reflektorjem, ki je viden povsem desno na zgornji sliki. Svetloba
se širi daleč naokoli, pri tem gre tudi za povsem nekoristno izgubljanje električne
energije. V bližini objekta je tudi stanovanjski blok in več hiš, kamor se širi
svetloba, ki jo v nebo oddajajo nameščene luči in reflektor na poslovnem objektu.
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Ta objekt prekaša tudi nakupovalni center Spar in je najbolj neprimerno osvetljen
objekt v občini Prevalje.

Nakupovalni center Mercator

Trgovski center Lidl

Železarna Ravne na Koroškem

Fotografija 21: Pogled na močno osvetljen nakupovalni center Mercator in
Železarno Ravne na Koroškem
(Foto: Matej Slemnik, 23. 10. 2010)
Iz fotografije 21 je razvidno, da je parkirišče nakupovalnega centra Mercator
močno osvetljeno. Osvetljeno je tudi parkirišče pred stavbo Železarne Ravne na
Koroškem, vidno spodaj desno na sliki. Na strehi uprave železarne so nameščeni
štirje reflektorji, ki osvetljujejo znak železarne. Nameščeni so od spodaj navzgor,
tako da svetloba uhaja v nebo. Nakupovalni center Lidl je edini poslovni objekt
izmed naštetih, ki ima na parkirišču vso noč ugasnjene luči. Tudi stavba trgovine
ni osvetljena, medtem ko so v bližnji okolici tako Mercator kot tudi objekti
železarne osvetljeni vso noč.
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Fotografija 22: Osvetljeno prazno parkirišče pred nakupovalnim centrom
Mercator na Ravnah na Koroškem
(Foto: Matej Slemnik, 6. 11. 2010)
Primer slabe prakse prikazuje fotografija 22 pred nakupovalnim centrom Mercator
na Ravnah na Koroškem. Parkirišče je v nočnem času osvetljeno z delno
zasenčenimi svetilkami tudi v času, ko je nakupovalni center zaprt. Svoj delež k
svetlobnemu onesnaževanju okolja dodaja tudi osvetljen napis na fasadi stavbe in
osvetljena oglasna tabla, ki skupaj oddajajo veliko svetlobe. Zaradi uporabe
neprimernih svetilk se izgubi velik del električne energije, ki gre v nebo brez
koristi. Povsem brez težav bi lahko parkirišče bilo v nočnem času v temi, saj gre
za nepotrebno trošenje energije, v času, ko je trgovski center zaprt, 99 % vseh
kupcev pa v tem času spi.
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Fotografija 23: Ugasnjene luči pred trgovino Hofer na Prevaljah
(Foto: Matej Slemnik, 30. 7. 2011)
Pri nemških in avstrijskih trgovcih je moč opaziti, da je zakonodaja v teh dveh
državah drugačna kot pri nas. Primer dobre prakse je parkirišče pred trgovino
Hofer na Prevaljah, kjer so luči, kot je razvidno iz fotografije 23 ugasnjene vso
noč. Podobna je situacija tudi pri trgovini Lidl na Ravnah na Koroškem, kjer so
luči prav tako ugasnjene vse do jutra. V zadnjem času so pričeli tudi pred
nakupovalnimi centri Tuša ugašati luči na parkirišču, kar kaže na to, da se počasi
izboljšuje stanje, saj se čedalje več trgovcev zaveda pomena svetlobnega
onesnaževanja okolja.
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Fotografija 24: Primer nemoteče osvetljave poslovnega objekta TAB v Mežici
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)
Na fotografiji 24 je prikazan sedež podjetja TAB, ki se nahaja v Mežici. Stavba je
osvetljena celo noč, vendar je moč osvetlitve zelo šibka. Gre za primer
osvetljevanja poslovnega objekta, ki je z ekološkega in ekonomskega smisla
nekoristen, vendar ni moteč. Svetilke, ki so uporabljene za osvetljavo stavbe so v
večini nameščene na fasadi tako, da svetijo v tla in ne navzgor. Poleg tega so
uporabljene svetilke, ki so zelo šibke in ne svetijo močno. Z estetskega vidika gre
za zelo lepo poudarjen objekt, z ekonomskega stališča pa gre za nepotrebno
trošenje električne energije. Prav tako ta svetloba privablja razne vrste žuželk in
druge živali ter delno pripomore tudi k svetlobnemu onesnaževanju bližnje in
širše okolice.
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6.3

Svetlobno onesnaženje na izbranih merilnih mestih na območju
Mežiške doline

Meritve svetlobnega onesnaževanja sem opravljal na širšem območju Mežiške
doline. Skrajna severna točka je bila na območju Jamnice pri kmetiji Pečar, južna
v bližini Male Črne pri kmetiji Kompri, vzhodna pri mejnem prehodu v Mežici ter
zahodna pri Vrhah.
Pri opravljanju meritev sem uporabljal Sky Quality meter (SQM), ki meri sij
nočnega neba v magnitudah na kvadratno ločno sekundo (mag/arc sec2).
Pri svojem delu sem moral upoštevati naslednje pogoje:
jasno noč popolnoma brez oblakov (oblaki odbijajo svetlobo z Zemlje, kar
bi povzročilo netočnost podatkov);
odprt horizont;
noč brez lune;
meritve ne opravljamo direktno pod svetilkami.

Slika 13: Prikaz izvajanja meritve s SQM
Vir: http://www.a-p-o.ca/SQM%20Instruction%201.jpg, 5. 6. 2011
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Na sliki 13 je prikazan postopek izvajanja meritev s SQM merilcem. Paziti
moramo, da merilec držimo nad glavo. Senzor, ki zaznava svetlobo z neba v
območju 80 °, usmerimo proti zenitu. Pri opravljanju meritev moramo paziti, da v
bližini ni dreves ali kakšnih drugih ovir, ki bi lahko vplivale na izmerjene
vrednosti. S pritiskom na gumbek se nam na ekranu izpiše vrednost, ki je merjena
v magnitudah na kvadratno ločno sekundo. Pri našem delu moramo paziti tudi na
to, da med opravljanjem meritev SQM ne izpostavimo neposrednim svetlobnim
virov, ki prihaja z bližnjih svetilk in drugih svetlobnih virov, saj s tem vrednosti
ne bi bile relevantne.
Če se na ekranu prikaže nizka vrednost (npr. 16 mag/arc sec2), to pomeni, da je
nebo svetlobno onesnaženo. Nižja je izmerjena vrednost, bolj je okolje svetlobno
onesnaženo. Bolj je temno nebo, višja je vrednost (npr. 21 mag/arc sec2). Višja
vrednost posledično pomeni tudi manjše svetlobno onesnaževanja na območju
opravljanja meritve. Razpon med dvema vrednostma (npr. med 19 in 20) pomeni,
da je nebo pri 19 mag/arc sec2 dva in pol krat svetlejše kot pri vrednosti 20
mag/arc sec2.

Slika 14: Sky Quality meter
Vir: http://www.altairastro.com/product.php?productid=16244, 5. 6. 2011
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6.3.1 Svetlobna onesnaženost na izbranih merilnih mestih na območju Mežiške
doline v jasnem vremenu

Meritve v jasnem vremenu sem izvajal v mesecu marcu (25. in 26. 3. 2011) in v
mesecu aprilu (2. 4. 2011). Meritve sem opravil na sto štiridesetih lokacijah na
širšem območju Mežiške doline. Na vsaki posamezni lokaciji sem meritev opravil
trikrat, nato sem vse tri vrednosti seštel in izračunal povprečno vrednost. Lokacije
meritev so bile tako v mestih in naseljih, kot tudi v okolici.

Slika 15: Lokacije meritev s SQM
Vir: TK 1 : 50.000
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Najnižje vrednosti so po pričakovanju bile izmerjene v središčih mest in naselij.
Vendar je najmanjša vrednost, ki je znašala 13,83 mag/arc sec2 bila izmerjena na
območju Kotelj. Meritev je bila opravljena nasproti osnovne šole, pri čemer ni
bilo nobene svetilke povsem v bližini merilnega mesta. Po pregledu območja je
bilo ugotovljeno, da je stavba osnovne šole v Kotljah tako močno osvetljena, da je
vrednost tako nizka. Poleg tega sta v bližini trgovina Mercator in Pošta, ki sta
ponoči osvetljena in prav tako oddajata velik del svetlobe v bližnjo okolico. Svoje
prispeva tudi cestna razsvetljava, ki je na tem območju delno zasenčena. Čeprav je
bilo merilno mesto oddaljeno od vseh teh virov svetlobe in je merilec bil usmerjen
v zenit, je zaznal toliko svetlobe, da je meritev bila tako nizka. Druga najnižja
vrednost je bila izmerjena na območju Poljane v bližini gostišča Krivograd, ki je
nekaj metrov oddaljeno od lokalne ceste Prevalje–Holmec. Po pregledu tega
območja je bilo ugotovljeno, da je vrednost tako nizka zaradi delno zasenčene
razsvetljave, ki stoji ob cestišču. Drugi vzrok je bil ta, da je v bližini cerkev,
katero osvetljuje reflektor, katerega snop oddaja svetlobo v celoti navzgor v nebo,
saj je usmerjen skoraj povsem mimo objekta, kateremu je svetlobna namenjena.
Z oddaljevanjem od mestnih središč so vrednosti pričele naraščati. Razlike v
vrednostih med urbanimi središči in širšo okolico so zelo očitne. Na območju
Jamnice in Šentanela, je večina vrednosti bila zelo visoka in je presegla tudi 21
mag/arc sec2. Dve najvišji vrednosti sta znašali 21,55 mag/arc sec2 in sta bili
izmerjena na območju Jamnice pri kmetiji Dvornik in kmetiji Koroš. Čeprav so
meritve bile opravljene na območju, ki je deloma tudi odprto proti Prevaljam in
Ravnam na Koroškem, se vrednosti niso zmanjšale. Tako so vrednosti, ki so bile
izmerjene ob upoštevanju vseh pogojev, na tem območju znašale 21,50 mag/arc
sec2 (kmetija Zvonik), 21,51 mag/arc sec2 (kmetija Pečar), 21,52 mag/arc sec2
(kmetija Lužnik). Po opravljenih meritvah in analizah je bilo ugotovljeno, da so se
vrednosti meritev na območjih, ki so nekaj kilometrov oddaljeni od urbanih
središč povzpele vsaj preko 20 mag/arc sec2. Kar pomeni, da so v Mežiški dolini
podeželje in višje ležeči kraji ter kmetije, manj izpostavljene svetlobnemu
onesnaževanju ter se na teh območjih ohranja temno nočno nebo.
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Povprečna vrednost sija neba na vseh merilnih mestih, ki jih je bilo 140, je znašala
19,49 mag/arc sec2. Če na območje Mežiške doline gledamo kot združeno celoto,
je to območje svetlobno preveč onesnaženo.
Povprečne vrednosti v posameznih občinah, kažejo kakšna je situacija v vsaki
izmed štirih občin, ki ležijo v Mežiški dolini. Povprečna vrednost na vseh
merilnih mestih v občini Črna na Koroškem (teh je bilo 31) znaša 19,81 mag/arc
sec2. Povprečna vrednost izmerjena v središču Črne na Koroškem (10 merilnih
mest) znaša 17,65 mag/arc sec2, kar kaže na to, da je središče bolj osvetljeno kot
okolica. V središču so uporabljene predvsem delno zasenčene svetilke, ki
prispevajo glavni delež k svetlobnemu onesnaževanju na tem območju.
V občini Mežica znaša povprečna vrednost vseh merilnih mest (teh je bilo 18)
20,25 mag/arc sec2. V središču naselja Mežice, je povprečna vrednost na vseh
merilnih mestih, ki jih je bilo 7, znašala 19,81 mag/arc sec2. V središču Mežice so
uporabljene predvsem delno zasenčene luči, ki so postavljene ob cestišču. V
okolici glavne avtobusne postaje so postavljene tudi povsem nezasenčene svetilke.
Vendar v središču ni večjih trgovskih centrov, poleg tega je tudi razsvetljava
postavljena daleč narazen, kar prispeva k temu, da je središče precej manj
osvetljeno kot je to v Črni na Koroškem. Tudi relief je povsem drugačen, saj je
Mežica bolj razpotegnjena kot Črna na Koroškem, ki je v celoti postavljena ob
glavni cesti ter deloma obdana tudi z visokimi stenami Pece, kar onemogoča, da
se svetloba širi v okolico. Tako se oddana svetloba zadržuje v dolini, kar prispeva
k temu, da je središče Črne na Koroškem skoraj za dve vrednosti bolj osvetljeno
od središča Mežice.
V občini Prevalje, kjer je bilo opravljenih 39 meritev, je povprečna vrednost vseh
opravljenih meritev znašala 19,74 mag/arc sec2. V mestnem središču Prevalj je
bilo opravljenih 5 meritev, povprečje vseh znaša 18,22 mag/arc sec2. Meritve so
bile opravljene na lokacijah v mestnem središču. V Prevaljah največ k
svetlobnemu onesnaževanju prispevajo delno zasenčene svetilke ter razni
reflektorji in reklamni napisi, ki so postavljeni na strehi nakupovalnih centrov ali
poslovno-industrijskih objektov. Občina v zadnjem času vse bolj namešča povsem
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zasenčene svetilke, kar bo stanje izboljšalo in s tem se bo vrednost svetlobnega
onesnaževanja v samem središču mesta tudi zmanjšala.
Povprečna vrednost na vseh merilnih mestih (teh je bilo 52) v občini Ravne na
Koroškem je znašala 19,24 mag/arc sec2. V središču Raven na Koroškem
povprečna vrednost vseh opravljenih meritev na tem območju (bilo jih je 6) znaša
15,51 mag/arc sec2. Ta podatek je povsem pričakovan, saj je v središču Raven na
Koroškem nameščenih precej nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk. Tudi
nekateri nakupovalni centri, kot je npr. Spar, ponoči ne ugašajo razsvetljave in
tako prispevajo k temu, da je središče na Ravnah na Koroškem svetlobno zelo
onesnaženo. Prav v središču najdemo največ reklamnih napisov, pred številnimi
restavracijami in lokali pa so nameščeni osvetljeni napisi, ki svetijo vso noč, kar
bistveno prispeva k svetlobnemu onesnaževanju tega območja.
Občina Prevalje in Ravne na Koroškem tvorita skupaj največje območje
svetlobnega onesnaževanja v Mežiški dolini. Poprečna vrednost ožje okolice in
središča obeh občin znaša 18,20 mag/arc sec2, na tem območju je bilo opravljenih
29 meritev. Na tem območju se nahaja največ trgovskih in poslovno-industrijskih
kompleksov, ki so v večji meri odgovorni za svetlobno onesnaževanje na tem
območju. V tem delu Mežiške doline je tudi precej javne razsvetljave, ki je v
večini delno zasenčena. Vendar je potrebno poudariti, da je čedalje več zanimanja
za ukrepe, ki bi zmanjšale emisijo svetlobe, ki se nekontrolirano širi v nebo. Ti
ukrepi se kažejo predvsem v prizadevanju občin, ki pospešeno nameščajo novo
ustrezno razsvetljavo, ki je okolju prijaznejša.
Na območju občin Mežica in Črna na Koroškem, znaša povprečna vrednost (20
merilnih mest) 19,73 mag/arc sec2. Povprečna vrednost je za eno celo vrednost
višja od povprečne vrednosti, ki je bila izračunana za območje občine Prevalje in
Ravne na Koroškem. Območje občine Črne na Koroškem in Mežice je
gospodarsko manj razvito, zato je tudi poslovno-industrijskih objektov manj.
Glavni vir svetlobnega onesnaževanja na tem območju je cestna razsvetljava,
deloma tudi posamezni umetni viri svetlobe. Tudi ti dve občini se zavzemata za
zmanjšanje emisij svetlobe, tako se je občina Mežica zavezala z dokumentom, ki
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predpisuje, da mora postopoma uporabljati povsem zasenčeno razsvetljavo za
javne površine in cesto.

Tabela 4: Vrednosti sija neba na določenih merilnih mestih
MERILO
MESTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

LOKACIJA MERITVE
Črna na Koroškem – kmetija Kompri
Mala Črna – Sleme
Mala Črna
Črna na Koroškem – kmetija Prčnik
Črna na Koroškem – Mala Črna
Črna na Koroškem – kmetija Pušnik
Črna na Koroškem – osnovna šola
Črna na Koroškem – Javorski potok
Črna na Koroškem– krožišče
Črna na Koroškem– muzej
Črna na Koroškem – nogometno
igrišče
Črna na Koroškem – Peca
Črna na Koroškem – Pristava
Črna na Koroškem – kmetija Cvelbar
Črna na Koroškem – Helenski potok
(križišče)
Črna na Koroškem – Bricmanovo
Črna na Koroškem – most
Črna na Koroškem (avtobusna
postaja 1)
Črna na Koroškem (avtobusna
postaja 2)
Črna na Koroškem – Pikovo
Žerjav – Črna na Koroškem
Začetek naselja Žerjav
Žerjav – avtobusna postaja
Žerjav – trgovina
Žerjav – križ
Žerjav – kmetija Podovšovnik
Žerjav – kmetija Mrdavšič
Žerjav – TAB
Žerjav – postojanka
Žerjav – Mežica (kmetija Hren)
Žerjav – Mežica
Mežica – Žerjav (Počnik)
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MERITVE PO
SQM
21,37
21,30
21,32
21,04
21,21
19,10
14,24
15,32
16,29
17,70
20,32
20,04
21,19
21,23
21,34
21,27
17,44
16,12
17,80
21,20
20,93
21,26
19,08
19,29
19,68
21,37
21,16
20,51
21,29
21,34
21,25
18,83

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Žerjav – Mežica 2
Mežica – Polena
Mežica – rudnik
Mežica – pokopališče
Mežica – glavna avtobusna postaja
Mežica – Poljana (avtobusna postaja)
Mežica – Poljana (avtobusna postaja
2)
Mežica – Poljana (kmetija Štrikar)
Mežica – cerkev
Mežica – Podkraj pri Mežici 1
Mežica – Podkraj pri Mežici 2
Podkraj pri Mežici
Meddržavni mejni prehod Mežica
Mežica – TUŠ
Mežica – Onkraj Meže
Onkraj Meže
Mežica – kmetija Hermanko
Leše – cerkev Sv. Ane
Leše – kmetija Ladrat
Leše
Leše – krožišče
Leše – osnovna šola
Leše – vhod v rudnik
Prevalje – Nicina
Prevalje – TUŠ
Prevalje – Petrol
Poljana – Krivograd
Šentanelska Reka – kmetija Šefer
Šentanel – križišče
Polhov Mlin
Jamnica – kmetija Zvonik
Jamnica – kmetija Koroš
Jamnica – kmetija Pečar
Jamnica – kmetija Dvornik
Šentanel – cerkev
Šentanel – gostišče Marin
Šentanel – kmetija Lužnik
Poljana (most)
Poljana – cerkev
Poljana – Holmec (križišče)
Lokovica
Holmec – gradbeno podjetje
Holmec – Mednarodni mejni prehod
Prevalje – glavna Avtobusna postaja
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20,28
18,15
19,91
18,49
16,81
20,54
21,22
21,25
20,46
20,67
21,20
21,33
21,38
20,53
21,06
21,16
21,21
20,26
21,27
21,12
18,61
17,37
21,08
17,99
17,04
17,57
13,93
21,46
21,50
21,49
21,53
21,55
21,51
21,55
20,96
21,03
21,52
21,08
20,24
21,26
21,42
17,21
21,22
17,04

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Prevalje – Ob Meži
Prevalje – osnovna šola
Prevalje – Brančurnik
Prevalje – cerkev Sv. Barbara
Kot pri Prevaljah – kmetija Kogelnik
Kot pri Prevaljah – kmetija Šibovnik
Prevalje – cvetličarna Pori
Dobja vas – avtobusna postaja
Dobja vas – križišče
Dobja vas – igrišče
Dobja vas – Mercator
Dobja vas – laboratorij
Dobja vas – gostišče
Ravne na Koroškem – gimnazija
Čečovje – osnovna šola
Čečovje
Čečovje – trgovina Lečnik
Čečovje – Upravna enota
Ravne na Koroškem – TUŠ
Ravne na Koroškem – Pošta
Ravne na Koroškem – Zdravstveni
dom
Ravne na Koroškem – trgovina
Mojca
Ravne na Koroškem – Javornik
Javornik 1
Javornik – Mercator
Javornik 2
Ravne na Koroškem – Brdinje
Brdinje – križišče
Brdinje – avtobusna postaja 1
Brdinje – kmetija Pratnekar
Kotlje
Kotlje – Pošta
Kotlje – osnovna šola
Kotlje – avtohiša Žunko
Kotlje – novo naselje Kotlje II
Kotlje – Rimski vrelec
Kotlje – kmetija Lužnik
Ivarčko jezero – Sele križišče
Ivarčko jezero
Kotlje – Kmetija Pernat
Kotlje – Sele (gostišče Dular)
Kotlje – Sele
Kotlje – Sele (gostišče OTT)
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20,31
18,72
17,45
19,50
18,84
20,91
13,99
18,84
17,72
19,46
17,71
19,31
17,12
18,57
19,38
18,98
18,93
19,03
17,46
14,15
15,51
15,18
17,28
17,29
18,10
17,65
19,29
18,33
19,57
18,09
19,19
15,63
13,83
19,80
20,76
20,86
21,17
21,24
21,04
21,08
17,36
21,24
21,33

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Vir: Lastne meritve

Kotlje – Sele 2
Ravne na Koroškem – glavna
avtobusna postaja
Ravne na Koroškem – Petrol
Ravne na Koroškem – Zadruga
Tolsti Vrh – avtobusna postaja
Tolsti vrh – spomenik
Tolsti Vrh – Dravograd (avtobusna
postaja)
Tolsti Vrh
Tolsti Vrh – kmetija Mališnik
Tolsti Vrh – križišče
Tolsti Vrh – središče naselja
Tolsti Vrh – kmetija Žmolak
Tolsti Vrh – križišče
Tolsti Vrh – Hudopisk
Tolsti Vrh – konec naselja
Tolsti Vrh – kmetija Krivec
Tolsti Vrh – kmetija Broman
Brinjeva gora
Brinjeva gora – kmetija Črepnik
Brinjeva gora – kmetija Rojek
Prevalje – Pod gonjami (most)
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21,15
14,92
15,90
19,20
20,02
20,86
20,49
21,02
20,51
17,31
17,15
21,41
20,61
20,73
20,53
20,83
20,60
19,97
20,30
19,90
19,64

SIJ NOČNEGA NEBA OB
JASNEM VREMENU NA
OBMOČJU MEŽIŠKE

Merilno mesto
Izofota
mag/arc sec2

Slika 16: Sij nočnega neba ob jasnem vremenu na območju Mežiške doline, kaže
na oblikovanje 3 večjih svetlobnih otokov: Prevalje, Ravne na Koroškem, Črna na
Koroškem.
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6.3.2 Primerjava svetlobne onesnaženosti na izbranih merilnih mestih na
območju Mežiške doline v jasnem in oblačnem vremenu

Meritve na izbranih lokacijah sem opravljal tudi v oblačnem vremenu. Te meritve
sem izvajal 27. 7. 2011, na štiridesetih merilnih mestih. Pogoj za opravljanje
meritev je bil ta, da je bilo povsem oblačno. Namen tega je, da lahko primerjamo
meritve v jasnem vremenu z meritvami, ki so bile opravljene ob oblačnem
vremenu. Zaradi oblačnosti je nebo bilo bolj osvetljeno, kot je to ob jasnem
vremenu. Na vsaki posamezni lokaciji sem opravil tri meritve, jih nato seštel in
izračunal povprečno vrednost.

Lokacije meritev s SQM v oblačnem in jasnem vremenu
Vir: TK 1 : 250.000
Za meritve v oblačnem vremenu sem si izbral širšo okolico občine Prevalje in
Ravne na Koroškem. To območje je ob jasnem vremenu največji »svetlobni otok«
na območju Mežiške doline. Zaradi tega sem meritve izvajal na tem območju, da
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bi prikazal razlike, ki se pojavljajo pri vrednostih sija neba ob oblačnem vremenu,
v primerjavi z jasnim vremenom.
Povprečna vrednost v jasnem vremenu na vseh merilnih mestih skupaj (teh je bilo
40) je znašala 18,13 mag/arc sec2. V oblačnem vremenu je povprečna vrednost
bila nižja za skoraj dve vrednosti in je znašala 16,92 mag/arc sec2. Razlika je
očitna, razlog gre iskati predvsem v tem, da oblaki odbijajo umetno svetlobo, ki
prihaja z zemeljskega površja in s tem povzročajo, da je nebo ob oblačnem
vremenu še bolj osvetljeno.
Najvišja vrednost, ki je bila izmerjena na teh štiridesetih lokacijah ob jasnem
vremenu je znašala 21,33 mag/arc sec2 in je bila izmerjena pri gostišču OTT v
bližini naselja Vrhe. Na istem merilnem mestu je vrednost sija neba ob oblačnem
vremenu znašala 20,21 mag/arc sec2, kar je kaže na to, da so vrednosti precej nižje
ob oblačnem vremenu. Razen redkih izjem je skoraj na vseh merilnih mestih
vrednost ob oblačnem vremenu bila nižja za vsaj eno vrednost.
Najnižja vrednost je bila v oblačnem vremenu izmerjena v Kotljah pri pošti, kjer
je vrednost znašala 13,36 mag/arc sec2. Na tem merilnem mestu je vrednost ob
jasnem vremenu znašala 15,63 mag/arc sec2, kar pomeni, da se je vrednost sija
neba na tej lokaciji za dve vrednosti povečala. Torej je ta lokacija ob oblačnem
vremenu še veliko bolj pod vplivom svetlobnega onesnaževanja, kot je to ob
jasnem vremenu, čeprav je že ob jasnem vremenu izmerjena vrednost zelo nizka.
Vrednost v središču mesta Ravne na Koroškem je ob jasnem vremenu znašala
15,51 mag/arc sec2, ob oblačnem vremenu pa je ta vrednost na merilnih mestih v
središču Raven na Koroškem (teh je bilo 6) znašala 14,37 mag/arc sec2. Tudi ta
primerjava nazorno kaže, da so tudi vrednosti v središčih mest ob oblačnem
vremenu nižje kot ob jasnem.
V središču Prevalj je vrednost na merilni mestih v središču mesta (teh je bilo 5)
znašala 18,22 mag/arc sec2. Na istih merilnih mestih, ki jih je bilo pet, je vrednost
sija neba ob oblačnem vremenu znašala 17,00 mag/arc sec2. Tudi na teh merilnih
mestih se je vrednost zmanjšala za več kot eno celo vrednost, kar zopet potrjuje že
prej omenjeno trditev, da je sij neba ob oblačnem vremenu povečan.
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Tabela 5: Vrednosti sija neba na določenih merilnih mestih v jasnem in oblačnem
vremenu
MERILO
MESTO

LOKACIJA
MERITVE

1

Kotlje – Sele (gostišče
OTT)
Kotlje – Sele
Kotlje – Sele (gostišče
Dular)
Kotlje – kmetija
Pernat
Kotlje – Pošta
Brdinje – kmetija
Pratnekar
Brdinje – avtobusna
postaja 1
Brdinje – križišče
Ravne na Koroškem –
Brdinje
Ravne na Koroškem –
Javornik
Ravne na Koroškem –
trgovina Mojca
Ravne na Koroškem –
Zdravstveni dom
Ravne na Koroškem –
Pošta
Ravne na Koroškem –
TUŠ
Ravne na Koroškem –
gimnazija
Čečovje – osnovna
šola
Čečovje
Čečovje – trgovina
Lečnik
Čečovje – Upravna
enota
Dobja vas – gostišče
Dobja vas – laboratorij
Dobja vas – Mercator
Dobja vas – križišče
Dobja vas – avtobusna

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

MERITVE PO
SQM V JASNEM
VREMENU

MERITVE PO SQM
V OBLAČNEM
VREMENU

21,33
21,24

20,21
19,91

17,36

16,15

21,08
15,63

20,18
13,36

18,09

17,44

19,57
18,33

18,44
16,63

19,29

18,08

17,28

15,72

15,18

14,48

15,51

13,76

14,15

13,23

17,46

16,37

18,57

17,02

19,38
18,98

18,74
18,00

18,93

17,22

19,03
17,12
19,31
17,71
17,72
18,84

18,12
16,58
17,29
15,73
15,54
17,08
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postaja
Prevalje – cvetličarna
Pori
Prevalje – cerkev Sv.
26
Barbara
Prevalje – Brančurnik
27
Prevalje – osnovna
28
šola
Prevalje – glavna
29
avtobusna postaja
Prevalje – Ob Meži
30
Prevalje – TUŠ
31
Prevalje – Petrol
32
Poljana – Krivograd
33
Poljana – Holmec
34
(križišče)
Ravne na Koroškem –
35
glavna avtobusna
postaja
Ravne na Koroškem –
36
Petrol
Ravne na Koroškem –
37
Zadruga
Tolsti vrh – avtobusna
38
postaja
Tolsti vrh – spomenik
39
Tolsti vrh – Dravograd
40
(avtobusna postaja)
Vir: Lastne meritve
25
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13,99

13,52

19,50
17,45

18,90
16,68

18,72

17,05

17,04
20,31
17,04
17,57
13,93

15,69
19,55
16,61
16,08
13,58

21,26

20,24

14,92

13,44

15,90

14,91

19,20

16,64

20,02
20,86

19,43
19,74

20,49

19,31

Sij nočnega neba ob jasnem vremenu na 40
izbranih lokacijah na območju Mežiške doline
Merilno mesto
Izofota
mag/arc sec2

Slika 17: Sij nočnega neba ob jasnem vremenu na 40 izbranih lokacijah na
območju Mežiške doline.

Sij nočnega neba ob oblačnem vremenu na 40
izbranih lokacijah na območju Mežiške doline
Merilno mesto
Izofota
mag/arc sec2

Slika 18: Sij nočnega neba ob oblačnem vremenu na 40 izbranih lokacijah na
območju Mežiške doline.
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6.3.3 Rože svetlobnega onesnaženja na izbranih merilnih mestih

Roža

svetlobnega

onesnaževanja

nam

prikazuje

vrednosti

svetlobnega

onesnaženja z vseh strani neba na izbrani lokaciji. Meritve sija neba sem opravil s
SQM tako, da sem merilec pod kotom 50° usmeril na vse strani neba. V vsako
nebesno smer sem opravil tri meritve in nato izračunal povprečno vrednost.
Seveda sem upošteval pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da so meritve natančne, to
so: odprtost horizonta, noč brez lune in jasno nebo.
Meritve sem opravil na treh lokacijah. Prva lokacija se je nahajala na vrhu
Brinjeve gore, druga je bila na dnu doline v Dobje vasi in tretja v Podkraju pri
Mežici.
Slika 19 prikazuje rožo svetlobnega onesnaževanja na vrhu Brinjeve gore. Na sliki
je opazno, da so najnižje vrednosti v smeri severozahoda in vzhoda. To je povsem
razumljivo, saj se iz te smeri širi umetna svetloba, ki prihaja iz Prevalj, Šentanela
in delno tudi Bleiburga. V smeri jug. kjer je vrednost prav tako nizka, se nahaja
mesto Ravne na Koroškem, od koder se širi umetna svetloba, ki vpliva na
izmerjeno vrednost na vrhu Brinjeve gore. Proti severu, severovzhodu in vzhodu
pa ni večjih naselij, tu se pojavljajo posamezno kmetijske posesti in hiše, ki ne
oddajajo toliko svetlobe, da bi se to na sliki poznalo.
Slika 19 prikazuje tudi rožo svetlobnega onesnaženja z dolinskega dna. Meritve so
bile opravljene na območju naselja Dobja vas, ki leži med Prevaljami in Ravnam
na Koroškem. Najvišje vrednosti so izmerjene v smeri severa, severovzhoda in
juga, kjer zaradi višjega reliefa ni večjih naselij, ki bi svetlobno onesnaževali
okolje. Najnižja vrednost je izmerjena v smeri jugozahoda, kjer ležijo Prevalje, ki
s svojimi umetnimi viri svetlobe pripomorejo k temu, da je v tej smeri nebo bolj
osvetljeno.
Rožo svetlobnega onesnaženja, ki je bila opravljena v Podkraju pri Mežici,
prikazuje slika 20. Na tej sliki je dobro vidno, da je najnižja izmerjena vrednost v
smeri juga, kjer se nahaja Mežica. Vpliv svetlobe, ki prihaja z Mežice je opazen
tudi na jugovzhodu in jugozahodu. Na zahodu, kjer je vrednost tudi nizka, se
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nahajata Žerjav in Črna na Koroškem. Ta dva kraja vplivata na sij neba v smeri
zahod, predvsem z nezasenčeno in delno zasenčeno razsvetljavo. Vpliv Prevalj je
opazen v smeri vzhoda, kjer vrednost prav tako ni visoka. V smeri severa,
severovzhoda in severozahoda v bližnji okolici ni večjih krajev, poleg tega se
relief zelo hitro vzpenja in postaja strmejši ter je obdan z gozdovi.
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ROŽA SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
Merilo: 1 : 50.000
Avtor: Matej Slemnik
Slika 19: Roža svetlobnega onesnaževanja na Brinjevi gori in v Dobji vas
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ROŽA SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
Merilo: 1 : 50.000
Avtor: Matej Slemnik
Slika 20: Roža svetlobnega onesnaževanja v Podkraju pri Mežici
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6.4

Fotografiranje sija neba na izbranih merilnih mestih na območju
Mežiške doline

Fotografije sija neba na območju Mežiške doline sem opravil z zrcalno refleksnim
digitalnim fotoaparatom Nikon D5000 in improviziranem stojalom, ki je
prikazano na spodnji fotografiji 25. Pri tem je potrebno nastaviti ustrezne
nastavitve na fotoaparatu, ki omogočajo slikanje v takšnih razmerah. Zaradi tega
ker se fotografije opravljajo v popolni temi, je treba nastaviti občutljivost za
svetlobo (imenovano ISO) ter čas osvetlitve. Pri fotografiranju sem ISO nastavil
na 1600, čas osvetlitve pa na 3 minute. Zaradi pojava termičnega šuma, ki je zelo
pogost pri takšnemu slikanju, sem ga odpravil s posebno funkcijo na fotoaparatu,
imenovano tudi noise reduction (odprava šuma).

Fotografija 25: Improvizirano stojalo za fotografiranje sija neba
(Foto: Matej Slemnik, 7. 8. 2011)

Pri fotografiranju sija neba ob jasnem vremenu, je potrebno upoštevati nekatere
pogoje, kot so:
odprtost horizonta;
noč brez lune;
popolnoma jasna noč.

Fotografiranje sija neba sem opravil tako v jasnem kot tudi v oblačnem vremenu.
Fotografije v jasnem vremenu sem opravil v treh nočeh, prvič v noči iz 7. 5. 2011
na 8. 5. 2011, drugič v noči iz 3. 6. 2011 na 4. 6. 2011 in zadnjič v noči iz 27. 7.
2011 na 28. 7. 2011. V oblačnem vremenu sem fotografije posnel v noči iz 4. 6.
2011 na 5. 6. 2011 in v noči iz 25. 7. 2011 na 26. 7. 2011. Da sem lahko primerjal
vse fotografije med seboj, sem v obeh primerih pri vseh fotografijah uporabil
enake nastavitve ISO in čas osvetlitve.
Fotografije sija neba sem posnel tako, da sem fotoaparat pritrdil na improvizirano
stojalo ter objekt usmeril navzdol proti novoletni kroglici, ki je služila kot zrcalo.
Zaradi izbočenosti kroglice, se v njej vidi celotno nebo in horizont. Stojalo je bilo
potrebno postaviti tako, da je bilo usmerjeno proti severu. Pri orientaciji sem si
pomagal z zvezdo severnico, ki se nahaja povsem na severu. Pri fotografijah se
sever nahaja vedno zgoraj, vzhod pa je na levi strani, kar prikaže dejanski pogled
v nebo.
Pri fotografiranju v oblačnem vremenu je bil glavni pogoj za opravljanje
fotografiranja sija neba ta, da je nebo bilo povsem pokrito z oblaki. V oblačnem
vremenu sem posnel 9 fotografij sija neba. Zaradi oblačnega pokrova se umetna
svetloba z Zemlje odbija nazaj proti površju, kar ima za posledico bolj svetle noči.
Sij neba in intenziteta kupole sta bolj izrazita kot v jasnem vremenu. Na
fotografijah, ki sem jih posnel v oblačnem vremenu je dobro vidno, da svetlobna
onesnaženost prihaja veliko bolj do izraza kot ob jasnem vremenu.
Ob jasnem vremenu sem posnel 15 fotografij, pri tem sem deloma imel težave z
odprtostjo horizonta, saj je relief na območju Mežiške doline zelo razgiban.
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Na fotografijah se je sij neba pokazal kot kupola ali trak, višina svetlobne kupole
pa je pokazala, kolikšna je svetlobna onesnaženost na določenem območju. Višja
kot je svetlobna kupola tem večje je svetlobno onesnaženje, vpliv na prostor pa je
obsežnejši.
Posnete fotografije sem obdelal v programu PhotoScape 3.5. Fotografije sem
najprej obrezal, nato sem jih preslikal v horizontalni smeri. Vzhod je na vseh
fotografijah na levi strani.
Na vseh fotografijah sem z mednarodnimi oznakami označil strani neba (N=sever,
S=jug, W=zahod in E=vzhod). Lokacija fotografiranja je zapisana v središču
fotografije, ob straneh so zapisani kraji, od koder prihaja umetna svetloba pod
majhnimi koti in se kaže kot svetlobna kupola.
Intenziteta svetlobne kupole je na fotografijah prikazana z izofotami. To so črte,
ki povezujejo kraje z enakim sijem neba. Intenzivnost svetlobne kupole se proti
središču fotografije zmanjšuje, saj središče predstavlja zenit. Prikaz intenzitete
svetlobne kupole sem napravil s pomočjo programa Iris 5.59.
Pri fotografijah, ki so bile posnete v oblačnem vremenu, se zaradi odboja svetlobe
od oblakov nazaj proti Zemlji, intenzivnost svetlobne kupole proti sredini ne
zmanjšuje. To ima številne posledice, ki vplivajo predvsem na živa bitja.
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6.4.1 Sij nočnega neba na vrhu Brinjeve gore

Slika 21: Lokacija fotografiranja na Brinjevi gori
Vir: TK 1 : 50.000
Fotografija 26 prikazuje sij nočnega neba na vrhu Brinjeve gore, ki se nahaja
severno od Prevalj. Svetloba, ki je vidna prihaja iz okoliških krajev. Velika
svetlobna kupola je opazna predvsem v smeri jug, jugozahoda, jugovzhoda ter
severozahoda. V smeri jug, jugozahod in jugovzhod prihaja svetloba iz mesta
Prevalje in Ravne na Koroškem. V smeri severozahoda pa je vidna svetlobna
kupola, ki prihaja iz naselja Šentanel. Manj svetlobe prihaja s severa in
severovzhoda, kjer se nahajajo bolj oddaljena naselja.
Intenziteta svetlobne kupola na vrhu Brinjeve gore sega visoko proti zenitu na
jugu, jugozahodu in jugovzhodu, medtem ko se v smeri severa in predvsem
severovzhoda intenziteta precej zmanjša. Notranje izofote povezujejo točke z
višjo vrednostjo, kjer je moč svetlobe višja (okoli direktnih svetlobnih virov),
zunanje pa točke z nižjo vrednostjo, kjer je moč manjša. Ocenjujem, da kot med
horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola, na jugo in jugovzhodu
znaša 25 °.
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Fotografija 26: Sij nočnega neba na vrhu Brinjeve gore ob jasnem vremenu
Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011

Fotografija 27: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na vrhu Brinjeve gore
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)
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Fotografija 28: Sij nočnega neba na vrhu Brinjeve gore ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)

Fotografija 29: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na vrhu Brinjeve gore ob
oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)
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Fotografija 28 prikazuje sij nočnega neba na vrhu Brinjeve gore ob oblačnem
vremenu. Na fotografiji je lepo vidno, da je noč ob oblačnem vremenu na isti
lokaciji precej bolj svetla, kar je posledica odboja umetne svetlobe od oblakov.
Zaradi tega je ob oblačnem vremenu prisotna večja svetlobna onesnaženost. Na
jugu, jugozahodu in jugovzhodu je nebo najsvetlejše, kjer se nahajata mesti Ravne
na Koroškem in Prevalje.
Intenziteta svetlobne kupola na vrhu Brinjeve gore ob oblačnem vremenu, ki jo
prikazuje fotografija 26, sega najbolj visoko na jugovzhodu. Ocenjujem, da kot
med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola na jugovzhodu znaša
35°. Nekoliko manjša je svetlobna kupola na severu in severovzhodu, kjer znaša
kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola 30°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Brinjeva gora–Bleiburg = 10,5 km
Brinjeva gora–Šentanel = 4,5 km
Brinjeva gora–Prevalje = 1,5 km
Brinjeva gora–Ravne na Koroškem = 2,5 km
Brinjeva gora–Tolsti Vrh = 4 km
Brinjeva gora–Dravograd = 8 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.2 Sij nočnega neba v Kotu pri Prevaljah

Slika 22: Lokacija fotografiranja v Kotu pri Prevaljah
Vir: TK 1 : 50.000
Kot pri Prevaljah se nahaja nekoliko južneje od samega naselja Prevalje. Območje
je približno 2 km oddaljeno od središča Prevalj.
Na fotografiji 30, ki prikazuje sij nočnega neba v Kotu pri Prevaljah, je močneje
vidna le svetloba, ki prihaja s severovzhodne smeri, kjer se nahaja mesto Ravne
na Koroškem. V smeri vzhoda je moč zaznati šibko svetlobo, ki prihaja s Kotelj,
na jugovzhodu opazimo svetlobo, ki prihaja iz mesta Velenje.
Intenziteta svetlobne kupola v Kotu pri Prevaljah sega na severovzhodu in vzhodu
najbolj visoko proti zenitu. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, do
katere sega svetlobna kupola na severovzhodu in vzhodu 10°. Na jugovzhodu je
vidna zelo šibka svetlobna kupola, ki prihaja iz mesta Velenje, katere kot med
horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 5°.
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Fotografija 30: Sij nočnega neba v Kotu pri Prevaljah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)

Fotografija 31: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Kotu pri Prevaljah ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)
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Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Kot pri Prevaljah–Leše = 3 km
Kot pri Prevaljah–Ravne na Koroškem = 2,5 km
Kot pri Prevaljah–Prevalje = 2 km
Kot pri Prevaljah–Kotlje = 4 km
Kot pri Prevaljah–Velenje = 22,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.3 Sij nočnega neba v Mali Črni

Slika 23: Lokacija fotografiranja v Mali Črni
Vir: TK 1 : 50.000
Mala Črna je naselje, ki leži jugovzhodno od Črne na Koroškem. Od Črne na
Koroškem je oddaljeno 3 km.
Na fotografiji 32, ki prikazuje sij nočnega neba v Mali Črni ob jasnem vremenu,
je razvidno, da prihaja največ svetlobe iz severozahodne smeri, kjer leži Črna na
Koroškem. Na severni in severovzhodni strani, je vidna svetloba, ki prihaja iz
Mežice in Žerjava. Na vzhodu in jugovzhodu se vidi svetloba, ki prihaja iz
območja Velenjske kotline, kjer se nahajata mesto Velenje in Šoštanj. Na
fotografiji je tudi razvidno, da svetloba ne prihaja z juga, kar je povsem
razumljivo, saj v tej smeri ni večjih naselij ali mest.
Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na severozahodu, kjer ocenjujem,
da kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 40°.
Izrazita je tudi svetlobna kupola na severu, severovzhodu, vzhodu in jugovzhodu,
kjer kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 20°.
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Fotografija 32: Sij nočnega neba v Mali Črni ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)

Fotografija 33: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Mali Črni ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)
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Fotografija 34: Sij nočnega neba v Mali Črni ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)

Fotografija 35: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Mali Črni ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)
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Fotografija 34 prikazuje sij nočnega neba v Mali Črni ob oblačnem vremenu. Zelo
dobro je na sliki vidno, da tudi ob oblačnem vremenu največ svetlobe prihaja s
severozahodne smeri, kjer leži Črna na Koroškem.
Intenziteta svetlobne kupole je ob oblačnem vremenu veliko bolj izrazita kot ob
jasnem vremenu. Zunanja izofota se na severozahodu pomakne bolj proti zenitu,
kar je tudi posledica dejstva, da se svetloba ob oblačnem vremenu odbija od
oblakov. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, do koder sega
svetlobna kupola 65°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Mala Črna–Črna na Koroškem = 3 km
Mala Črna–Velenje = 20,5 km
Mala Črna–Šoštanj = 15 km
Mala Črna–Žerjav = 3,5 km
Mala Črna–Mežica = 7 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.4 Sij nočnega neba na Holmcu

Slika 24: Lokacija fotografiranja na Holmcu
Vir: TK 1 : 50.000
Holmec leži severozahodno od Prevalj in meji na sosednjo Avstrijo. Od
najbližjega avstrijskega kraja je oddaljen približno 3,5 km. Kot je razvidno na
fotografiji 36, največ svetlobe prihaja z južne smeri, kjer se nahaja Mežica. Na
jugu je tudi lokalna cesta Prevalje–Holmec, tako da majhen delež svetlobe, ki je
vidna na jugu prispeva tudi cestna razsvetljava. Nekaj svetlobe prihaja tudi iz
jugovzhoda in vzhoda, kjer se nahajajo Prevalje in Ravne na Koroškem. Dobro je
tudi vidna svetloba, ki prihaja iz Avstrije. Tako je na zahodu in severozahodu
vidna svetloba sosednjih avstrijskih krajev kot sta: Bleiburg, Loibach. Nekaj
svetlobe prihaja tudi iz Leš, ki se nahajajo na jugozahodni strani neba. Na
severovzhodu pa je vidna tudi šibka svetloba, ki prihaja s Šentanela.
Intenziteta svetlobne kupole ob jasnem vremenu na Holmcu je najvišja na jugu,
jugozahodu in jugovzhodu, kjer znaša kot med horizontom in točko, do koder
sega svetlobna kupola 25°. Najnižja je svetlobna kupola na severovzhodu, kjer kot
med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 10°.
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Fotografija 36: Sij nočnega neba na Holmcu ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)

Fotografija 37: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Holmcu ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)
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Fotografija 38: Sij nočnega neba na Holmcu ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)

Fotografija 39: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Holmcu ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)
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Fotografija 38 prikazuje sij neba na Holmcu ob oblačnem vremenu. Na tej
fotografiji je situacija nekoliko drugačna kot je bila ob jasnem vremenu. Najbolj
osvetljen je severni del fotografije, kjer leži Šentanel. Zaradi bližine Šentanela je
na severu fotografija najsvetlejša. Dobro je tudi vidno, da je vpliv sosednjih
avstrijskih naselij, Loibach in Bleiburg, ob oblačnem vremenu manjši kot ob
jasnem vremenu. Zato pa je dobro vidna kupola Mežice, ki se nahaja na jugu. Kot
že prej omenjeno se na jugu nahaja tudi lokalna cesta, ki je razsvetljena in ob
oblačnem vremenu se ta svetlobe bolj vidi kot ob jasnem vremenu.
Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita v smeri proti Šentanelu na severu,
kjer je zelo visoka in se približa tudi zenitu. Ocenjujemo, da znaša kot med
horizontom in točko, do katere sega svetlobna kupola 50°. Visoka je tudi
svetlobna kupola, ki se razteza od jugovzhoda, preko juga do jugozahoda. V tej
smeri poleg Mežice ležijo tudi Prevalje in Leše. Kot med horizontom in točko,
kamor sega svetlobna kupola na tem območju, znaša 45°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Holmec–Ravne na Koroškem = 9 km
Holmec–Prevalje = 6 km
Holmec–Šentanel = 2,5 km
Holmec–Mežica = 5 km
Holmec–Leše = 5 km
Holmec–Loibach = 3,5 km
Holmec–Bleiburg = 4,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.5 Sij nočnega neba na Preškem Vrhu

Slika 25: Lokacija fotografiranja na Preškem Vrhu
Vir: TK 1 : 50.000
Na fotografiji 40 je prikazan sij nočnega neba na Preškem Vrhu ob jasnem
vremenu. Povsem na jugu je viden stolp, ki stoji na Uršlji gori. Največ svetlobe
prihaja iz smeri jugovzhod in vzhod, kjer se nahaja mesto Slovenj Gradec. Na
jugovzhodu je viden tudi vpliv Kotelj, nad katerimi se nahaja Preški Vrh. Na
severozahodu in zahodu lahko zaznamo vpliv Prevalj in Raven na Koroškem, od
koder prihaja svetloba, ki je vidna na fotografiji. Na severovzhodu je vidna tudi
svetloba, ki prihaja iz bližnjega naselja Brdinje, od koder prihaja predvsem
svetloba, ki jo oddaja cestna razsvetljava. Na jugu in jugozahodu je moč opaziti
tudi nekaj svetlobe, ki prihaja iz Mežice in Črne na Koroškem.
Intenziteta svetlobne kupole na Preškem Vrhu je najbolj izrazita na jugovzhodu,
kjer svetloba prihaja s Slovenj Gradca. Ocenjujem, kjer kot med horizontom in
točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 20°. Svetlobna kupola je vidna tudi
na severozahodu in severovzhodu, kjer kot med horizontom in točko, do katere
sega svetlobna kupola znaša 10°.
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Fotografija 40: Sij nočnega neba na Preškem Vrhu ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)

Fotografija 41: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Preškem vrhu ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 7. 5. 2011)
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Fotografija 42: Sij nočnega neba na Preškem Vrhu ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)

Fotografija 43: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Preškem Vrhu ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 4. 6. 2011)
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Fotografija 42 prikazuje sij nočnega neba na Preškem Vrhu ob oblačnem
vremenu. Kot tudi ob jasnem vremenu največ svetloba prihaja z vzhodne smeri
neba, kjer se nahaja mesto Slovenj Gradec. Zaradi oblačnosti je osvetljenost še
večja, saj oblaki odbijajo svetlobo, ki prihaja z Zemlje. Na jugovzhodu je vidna
tudi svetloba, ki prihaja s Kotelj, na severovzhodu pa je vidna svetloba, ki prihaja
iz Brdinj. Manj je vidna svetloba, ki prihaja iz območja Raven na Koroškem in
Prevalj, torej z zahodne in severozahodne smeri.
Intenziteta svetlobne kupole je veliko bolj izrazita, saj kupola z vzhodne smeri,
kjer se nahaja Slovenj Gradec, sega vse do zenita. Ocenjujem, da znaša kot med
horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola 80°. Tudi na severovzhodu
je vidna kupola, ki ne sega tako visoko, kot med horizontom in točko, do koder
sega svetlobna kupola pa znaša 15°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Preški Vrh–Ravne na Koroškem = 2,5 km
Preški Vrh–Prevalje = 4 km
Preški Vrh–Mežica = 9 km
Preški Vrh–Črna na Koroškem= 11 km
Preški Vrh–Kotlje = 1 km
Preški Vrh–Slovenj Gradec = 9 km
Preški Vrh–Brdinje = 1,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije

110

6.4.6 Sij nočnega neba pri Sv. Ani na Lešah

Slika 26: Lokacija fotografiranja pri Sv. Ani na Lešah
Vir: TK 1 : 50.000
Fotografija 44 prikazuje sij nočnega neba, ki je bil posnet pri cerkvi Sv. Ane na
Lešah. Največ svetlobe, ki je vidna na fotografiji prihaja z vzhodne in
jugovzhodne smeri, kjer je vidna svetloba, ki prihaja iz Leš, Raven na Koroškem
in Slovenj Gradca. Na jugozahodni strani neba, je vidna svetloba, ki prihaja iz
Mežice in Črne na Koroškem. Tudi s Prevalj prihaja svetloba, ki je vidna na
severovzhodni strani fotografije. Manj opazna pa je svetloba, ki prihaja s Poljane
in iz bližnje Avstrije, natančneje s Pliberka (Bleiburg). Ker se lokacija
fotografiranja nahaja nekoliko višje nad dolinskim dnom, je dobro vidna svetloba,
ki prihaja iz območja Mežiške doline.
Intenziteta svetlobne kupole, ki je vidna na fotografiji 45, je najbolj izrazita na
vzhodu in severovzhodu, kjer svetloba prihaja iz območja Prevalj in Raven na
Koroškem. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, do koder sega
svetlobna kupola 25°. Vidna je tudi kupola, ki prihaja z jugozahoda in zahoda,
kjer kot do koder sega svetlobna kupola znaša 15°. Proti severu intenziteta
svetlobne kupole močno slabi.
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Fotografija 44: Sij nočnega neba pri Sv. Ani na Lešah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 45: Prikaz intenzitete svetlobne kupola pri Sv. Ani na Lešah ob
jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Sv. Ana–Črna na Koroškem = 9 km
Sv. Ana–Mežica = 3,5 km
Sv. Ana–Ravne na Koroškem = 5 km
Sv. Ana–Slovenj Gradec = 14 km
Sv. Ana–Leše = 0,5 km
Sv. Ana–Prevalje = 2 km
Sv. Ana–Poljana = 2 km
Sv. Ana–Bleiburg = 9 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.7 Sij nočnega neba v Podkraju pri Mežici

Slika 27: Lokacija fotografiranja v Podkraju pri Mežici
Vir: TK 1 : 50.000
Podkraj pri Mežici se nahaja severovzhodno od Mežice. Fotografija 46, prikazuje
sij nočnega neba v Podkraju pri Mežici ob jasnem vremenu. Na sliki je viden tudi
vpliv neposrednega vira umetne svetlobe, ki je na fotografiji viden na jugu.
Svetloba je vidna predvsem na jugovzhodni in vzhodni strani neba, kjer se
nahajajo Mežica, Prevalje in Leše. Prav tako je vidna svetloba na severovzhodu,
ki prihaja iz območja Raven na Koroškem. Na severozahodni strani je vidna tudi
šibka svetloba, ki prihaja iz sosednjih avstrijskih krajev (Bleiburg, Loibach,
Feistritz ob Bleiburg).
Intenziteta svetlobe kupole, ki jo prikazuje fotografija 47, je najizrazitejša na
vzhodu, kjer sega najbolj visoko proti zenitu. Ocenjujem, da kot med točko do
koder sega svetlobna kupola in horizontom znaša 50°. Visoka je tudi kupola, ki je
vidna na jugovzhodu in severovzhodu, kjer kot med horizontom in točko, kjer je
svetlobna kupola še vidna znaša 30°. Vidna je tudi manjša kupola, ki prihaja z
avstrijske strani, na severozahodu, tu kot znaša 15°.
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Fotografija 46: Sij nočnega neba v Podkraju pri Mežici ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 47: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Podkraju pri Mežici ob
jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Podkraj pri Mežici–Feistritz ob Bleiburg = 6,5 km
Podkraj pri Mežici–Bleiburg = 7 km
Podkraj pri Mežici–Loibach = 4 km
Podkraj pri Mežici–Mežica = 1,5 km
Podkraj pri Mežici–Leše = 4,5 km
Podkraj pri Mežici–Prevalje = 7 km
Podkraj pri Mežici–Ravne na Koroškem = 10 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije

116

6.4.8 Sij nočnega neba na Onkraju Meže

Slika 28: Lokacija fotografiranja na Onkraju Meže
Vir. TK 1 : 50.000
Vzhodno od Mežice se nahaja naselje Onkraj Meže. Fotografija 48, prikazuje sij
nočnega neba na Onkraju Meže ob jasnem vremenu. Mežica, se na fotografiji
nahaja na jugozahodni strani, od koder prihaja tudi največ svetlobe. Na
jugovzhodni strani je vidna svetloba, ki prihaja z območja Žerjava in Črne na
Koroškem in sega tudi najdlje proti zenitu. Na vzhodu in severovzhodu je vidna
svetloba, ki prihaja iz Leš, Prevalj in Raven na Koroškem. Zaznavna pa je tudi
šibka svetloba, ki prihaja iz Bleiburga in Loibacha.
Na jugovzhodu je intenziteta svetlobne kupole največja, saj se svetloba na tem
območju širi zelo visoko v nebo. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in
točko, kjer je svetlobna kupola še vidna 30°. Tudi na jugozahodu, kjer se nahaja
Mežica je vidna svetlobna kupola, katere kot znaša 25°. Vidna je tudi svetlobna
kupola na vzhodni strani neba, ki prihaja iz Prevalj in Raven na Koroškem,
deloma tudi iz Leš, kot med horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še
vidna pa znaša 15°.

117

Fotografija 48: Sij nočnega neba na Onkraju Meže ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 49: Prikaz intenzitete svetlobne kupola na Onkraju Meže ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

118

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Onkraj Meže–Bleiburg = 8, 5 km
Onkraj Meže–Loibach = 6 km
Onkraj Meže–Mežica = 1 km
Onkraj Meže–Črna na Koroškem = 7 km
Onkraj Meže–Žerjav = 4, 5 km
Onkraj Meže–Ravne na Koroškem = 8 km
Onkraj Meže–Leše = 2 km
Onkraj Meže–Prevalje = 5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.9 Sij nočnega neba na Prevaljah

Slika 29: Lokacija fotografiranja v Prevaljah
Vir: TK 1 : 50.000
Fotografija 50, je bila opravljena na obrobju mesta Prevalje in prikazuje sij
nočnega neba ob jasnem vremenu. Na južni strani neba je vidna svetlobna kupola
Leš, kjer je zaznaven tudi vpliv direktne svetlob, ki prihaja z delno zasenčenih
svetilk. Ta vpliv je prisoten tudi na zahodni strani neba, kjer je vidna svetloba, ki
prihaja s Poljane. Zelo dobro je vidna svetloba, ki prihaja s severa, kjer se
nahajata Šentanel in center Prevalj, ki leži nekoliko vzhodneje.
Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na severu, kjer svetloba prihaja
predvsem s centra Prevalj, deloma tudi s Šentanela. Na tem območju kot med
horizontom in točko, do koder je svetlobna kupola še vidna znaša 20°. Svetlobna
kupola, ki ne sega zelo visoko je vidna tudi na južni strani neba in prihaja iz Leš,
kot med horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še vidna tu znaša 5°.
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Fotografija 50: Sij nočnega neba v Prevaljah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 51: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Prevaljah ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Prevalje–Prevalje-center = 2 km
Prevalje–Šentanel = 3 km
Prevalje–Leše = 2 km
Prevalje–Poljana = 1 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.10 Sij nočnega neba na Dolgi Brdi

Slika 30: Lokacija fotografiranja na Dolgi Brdi
Vir: TK 1 : 50.000
Kot je dobro vidno, največ svetlobe na fotografiji 52, kjer je prikazan sij nočnega
neba na Dolgi Brdi ob jasnem vremenu, prihaja z vzhodne in jugovzhodne smeri,
kje se nahajajo Prevalje in Ravne na Koroškem. Na jugu je vidna svetloba, ki
prihaja iz Leš, medtem ko je svetloba, ki prihaja s severozahoda, kjer leži
Bleiburg in severovzhoda, kjer se nahaja Šentanel le slabo vidna. Večjih direktnih
umetnih svetlobnih virov na tem območju ni.
Intenziteta svetlobne kupole, prikazana na fotografiji 53, je največja na
jugovzhodu in vzhodu, kjer se nahajajo Prevalje in Ravne na Koroškem.
Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna
kupola znaša 20°, v tej smeri je močno izoblikovana zunanja izofota. Proti severu
in severozahodu svetlobna kupola zelo slabi in ni več vidna.
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Fotografija 52: Sij nočnega neba na Dolgi Brdi ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 53: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Dolgi Brdi ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Dolga Brda–Bleiburg = 6,5 km
Dolga Brda–Šentanel = 1,5 km
Dolga Brda–Ravne na Koroškem = 7,5 km
Dolga Brda–Prevalje = 4,5 km
Dolga Brda–Leše = 5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.11 Sij nočnega neba na Poljani

Slika 31: Lokacija fotografiranja na Poljani
Vir: TK 1 : 50.000
Poljana leži zahodno od Prevalj, ob lokalni cesti Prevalje–Holmec. Sij nočnega
neba ob jasnem vremenu na tej lokaciji, je prikazan na fotografiji 54. Na tem
območju je vidna svetloba, ki prihaja skoraj z vseh smeri neba. Tako na zahodu
vidimo svetlobo, ki prihaja iz Avstrije (Bleiburg in Feistritz ob Bleiburg). Na
vzhodu je vidna svetloba, ki prihaja iz območja Prevalj in Raven na Koroškem,
jugovzhodno je vidna svetloba iz Leš in jugozahodno svetloba, ki prihaja iz
Mežice. Na severni strani neba svetloba ni vidna, saj se v tej smeri v bližini ne
nahaja kakšno naselje ali kraj. Na jugozahodu zaznamo tudi vpliv direktnih
svetlobnih virov, kjer gre predvsem za cestno razsvetljavo.
Intenziteta svetlobne kupole je najbolj izrazita na vzhodni strani neba, kjer kot
med horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še vidna znaša 60°. S te smeri
prihaja svetloba iz Raven na Koroškem in Prevalj. Na zahodu, kjer prihaja
svetloba iz bližnje Avstrije, kot med horizontom in točko, do koder je svetlobna
kupola še vidna znaša 30°. Na jugozahodu in jugovzhodu pa znaša kot 20°. Proti
severu intenziteta svetlobne kupole slabi.
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Fotografija 54: Sij nočnega neba na Poljani ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 55: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Poljani ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Fotografija 56: Sij nočnega neba na Poljani ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)

Fotografija 57: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Poljani ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)
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Na fotografiji 56, ki prikazuje sij nočnega neba na Poljani ob oblačnem vremenu,
je razvidno, da je nebo veliko bolj osvetljeno kot ob jasnem vremenu. Najbolj
svetlo je nebo na vzhodni strani, kjer svetloba prihaja s Prevalj in Raven na
Koroškem.
Intenziteta svetlobne kupole na Poljani ob oblačnem vremenu, ki jo prikazuje
fotografija 57, je najbolj izrazita na vzhodu, kjer svetlobna kupola sega skoraj do
zenita. V primerjavi z jasnim vremenom, je intenziteta veliko bolj izrazita, saj je
kupola veliko višja kot ob jasnem vremenu. Ocenjujem, da znaša kot med
horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še vidna 80°. Na zahodni strani je
intenziteta svetlobne kupole, ki prihaja iz bližnje Avstrije nekoliko manjša kot ob
jasnem vremenu, kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola pa
znaša 25°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Poljana–Bleiburg = 7,5 km
Poljana–Feistritz ob Bleiburg = 9 km
Poljana–Mežica = 3,5 km
Poljana–Leše = 2,5 km
Poljana–Prevalje = 3,5 km
Poljana–Ravne na Koroškem= 6,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.12 Sij nočnega neba na Tolstem Vrhu

Slika 32: Lokacija fotografiranja na Tolstem Vrhu
Vir: TK 1 : 50.000
Sij nočnega neba ob jasnem vremenu, ki ga prikazuje fotografija 58, je bil posnet
na Tolstem Vrhu, ki se nahaja severno od Raven na Koroškem. Na severni strani
neba, ni vidnih svetlobnih virov. Na južni strani neba se nahajajo Ravne na
Koroškem, kjer je svetloba tudi zelo dobro vidna. Svetloba, ki prihaja s Prevalj je
vidna na jugozahodni strani neba, povsem na zahodu pa je vidna svetloba, ki
prihaja iz Bleiburga. Na vzhodu je viden vpliv svetlobe, ki prihaja iz Dravograda,
na jugovzhodu, kjer je nebo zelo osvetljeno, leži mesto Slovenj Gradec.
Intenziteta svetlobne kupole ob jasnem vremenu na Tolstem Vrhu, ki je prikazana
na fotografiji 59, je najbolj izrazita v smeri jugovzhoda in vzhoda, kjer prihaja
svetloba iz Slovenj Gradca in Raven na Koroškem. Ocenjujem, da znaša kot med
horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še vidna 35°. Nekoliko nižja je
svetlobna kupola, ki je vidna na jugozahodu, kjer svetloba prihaja s Prevalj in
deloma tudi Bleiburga. Tu znaša kot med horizontom in točko, do koder še seže
svetlobna kupola 25°. Proti severu intenziteta zelo slabi in povsem na severu
svetlobna kupola ni več vidna.
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Fotografija 58: Sij nočnega neba na Tolstem Vrhu ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 59: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Tolstem Vrhu ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Fotografija 60: Sij nočnega neba na Tolstem Vrhu ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)

Fotografija 61: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Tolstem Vrhu ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)
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Na fotografiji 60, ki prikazuje sij nočnega neba ob oblačnem vremenu na Tolstem
Vrhu, je dobro vidno, da je nebo osvetljeno z istih strani, kot je to ob jasnem
vremenu. Razlika je ta, da je nebo zaradi odboja svetlobe od oblakov bolj svetlo
kot ob jasnem vremenu, poleg tega je zaznavna tudi svetloba na severu, ki je
posledica odboja svetlobe od oblakov.
Na fotografiji 61 je prikazana intenziteta svetlobne kupole na Tolstem Vrhu ob
oblačnem vremenu. V primerjavi s fotografijo, ki je bila posneta ob jasnem
vremenu, je intenziteta kupole dosti bolj izrazita in pomaknjena proti zenitu. Na
vzhodni strani neba je precej nazorno izoblikovana notranja izofota, kjer
prevladuje večja moč svetlobe. Ocenjena višina kota med horizontom in točko, do
koder seže svetlobna kupola na tem območju znaša 80°. Na zahodni strani, kjer je
intenziteta svetlobne kupole manjša, znaša kot 20°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Tolsti Vrh–Bleiburg = 13 km
Tolsti Vrh–Prevalje = 3 km
Tolsti Vrh–Ravne = 1,5 km
Tolsti Vrh–Slovenj Gradec = 11,5 km
Tolsti Vrh–Dravograd = 6 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.13 Sij nočnega neba na Zagradu

Slika 33: Lokacija fotografiranja na Zagradu
Vir: TK 1 : 50.000
Na fotografiji 62 je prikazan sij nočnega neba na Zagradu ob jasnem vremenu. Na
severu neba, je vidna svetlobna kupola, ki prihaja s Prevalj. Povsem na jugu je
vidna svetloba, ki prihaja iz Leš in je najmočnejša na tem območju. Na zahodni
strani neba je vidna nekoliko šibkejša svetloba, ki prihaja s Poljane. Na
severozahodu je vidna svetloba s Pliberka (Bleiburg), na jugozahodu pa je vidna
svetlobna kupola Mežice. Na severovzhodni strani neba, kjer se nahajajo Ravne
na Koroškem je svetloba zelo šibka in je komaj zaznavna.
Intenziteta svetlobne kupole na Zagradu ob jasnem vremenu, je prikazana na
fotografiji 63. Najizrazitejša je svetlobna kupola, ki se pojavlja na jugu in prihaja
iz Leš. Tu je nazorno izoblikovana notranja izofota, kjer je moč svetloba večja.
Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, do koder še sega svetlobna
kupola 25°. Na severni strani je vidna svetlobna kupola Prevalj, kjer kot med
horizontom in točko, kjer je svetlobna kupola še vidna znaša 20°. Vse od severa
preko zahodne strani neba vse do juga se vleče svetlobna kupola, ki ni visoka,
njena višina pa znaša 10°.
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Fotografija 62: Sij nočnega neba na Zagradu ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 63: Prikaz intenzitete svetlobne kupola na Zagradu ob jasnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Fotografija 64: Sij nočnega neba na Zagradu ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)

Fotografija 65: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Zagradu ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)
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Kot je razvidno iz fotografije 64, ki prikazuje sij nočnega neba na Zagradu ob
oblačnem vremenu, je nebo veliko bolj svetlo kot v jasnem vremenu. Zlasti na
zahodni strani neba, kjer se nahaja Poljana in na jugozahodni strani neba, kjer leži
Mežica, je nebo ob oblačnem vremenu bolj osvetljeno kot ob jasnem vremenu.
Intenziteta svetlobne kupole na Zagradu ob oblačnem vremenu, ki je prikazana na
fotografiji 65, je najizrazitejša na jugovzhodu, kjer se nahajajo Leše. Ocenjujem,
da znaša kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola 35°.
Razlika med intenziteto svetlobne kupole ob jasnem in oblačnem vremenu je ta,
da je svetlobna kupola na zahodni strani neba ob oblačnem vremenu veliko manj
izrazita, kot je to ob jasnem vremenu.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Zagrad–Bleiburg = 11 km
Zagrad–Poljana = 4 km
Zagrad–Mežica = 6 km
Zagrad–Leše = 2,5 km
Zagrad–Prevalje = 1 km
Zagrad–Ravne na Koroškem = 3 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.14 Sij nočnega neba v Dobrijah

Slika 34: Lokacija fotografiranja v Dobrijah
Vir: TK 1 : 50.000
Na fotografiji 66 je prikazan sij nočnega neba v Dobrijah ob jasnem vremenu. Na
fotografiji je zelo dobro vidno, da je predvsem vzhodna stran neba zelo osvetljena.
Največ svetlobe prihaja z vzhoda in jugovzhoda, kjer se nahajata Šentjanž pri
Dravogradu in Slovenj Gradec. Dobro je vidna tudi svetlobna kupola Dravograda
na severovzhodni strani neba. Na jugozahodu in zahod sta nekoliko manj vidni
svetlobni kupoli Raven na Koroškem in Prevalj, ki se nahajata v tej smeri. Vidna
je tudi svetloba, ki prihaja s severozahodne strani, in sicer s Tolstega Vrha ter
svetloba, ki prihaja z juga, kjer ležijo Kotlje.
Intenziteta svetlobne kupole v Dobrijah ob jasnem vremenu, je prikazana na
fotografiji 67. Najizrazitejša je svetlobna kupola, v smeri jugovzhoda, kjer je
dobro izoblikovana tudi notranja izofota. Ocenjujem, da znaša kot med
horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola 35°. Vidna je tudi kupola, ki
prihaja s severovzhoda, kjer leži Dravograd. Tu znaša kot 20°. Svetlobna kupola,
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ki je vidna na jugozahodu prihaja iz Raven na Koroškem, kot med horizontom in
točko, do koder sega svetlobna kupola pa znaša 20°.

Fotografija 66: Sij nočnega neba v Dobrijah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)

Fotografija 67: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Dobrijah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 3. 6. 2011)
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Fotografija 68: Sij nočnega neba v Dobrijah ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)

Fotografija 69: Prikaz intenzitete svetlobne kupole v Dobrijah ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)
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Sij nočnega neba v Dobrijah ob oblačnem vremenu je prikazan na fotografiji 68.
Nebo je ob oblačnem vremenu veliko bolj svetlo, največ svetlobe pa prihaja z juga
in jugozahoda, kjer ležijo Kotlje in mesto Ravne na Koroškem. V oblačnem
vremenu je manj vidna svetlobna kupola, ki prihaja z vzhoda, severovzhoda in
jugovzhoda, kjer je ob jasnem vremenu nebo bilo najbolj osvetljeno.
Intenziteta svetlobne kupole v Dobrijah ob oblačnem vremenu ne sega visoko
proti zenitu. Intenziteta je najbolj izrazita na jugu, kjer znaša kot med horizontom
in točko, do koder sega svetlobna kupola 35°. Zelo nizko proti zenitu sega tudi
svetlobna kupola na celotni vzhodni strani neba, kjer je močneje izoblikovana
zgolj zunanja izofota. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko, kjer je
svetlobna kupola še vidna 15°.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Dobrije–Šentjanž pri Dravogradu = 4 km
Dobrije–Slovenj Gradec = 9,5 km
Dobrije–Kotlje = 4 km
Dobrije–Ravne na Koroškem = 2 km
Dobrije–Prevalje = 5 km
Dobrije–Tolsti Vrh = 0,5 km
Dobrije–Dravograd = 4,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije
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6.4.15 Sij nočnega neba na Vrhah

Slika 35: Lokacija fotografiranja na Vrhah
Vir: TK 1 : 50.000
Sij nočnega neba na Vrhah ob jasnem vremenu je prikazan na fotografiji 70.
Največja svetlobna kupola je vidna na vzhodni strani neba, kjer svetloba prihaja s
Slovenj Gradca. To je povsem razumljivo, saj se Slovenj Gradec nahaja povsem v
bližini Vrh. Dobro je vidna tudi svetlobna kupola, ki prihaja s severa, kjer leži
Šentjanž pri Dravogradu in z jugovzhoda, kjer se nahaja Stari trg. Zelo malo
svetlobe prihaja z zahoda, kjer ležijo Kotlje in s severozahoda, kjer so Ravne na
Koroškem. Direktna svetloba prihaja zgolj z jugozahoda, kjer se nahaja stolp na
vrhu Uršlje gore.
Intenziteta svetlobne kupole je prav tako najizrazitejša povsem na vzhodu, kjer
kot med horizontom in točko, do koder sega svetlobna kupola znaša 80°. Na
severu in jugo se kupola postopoma znižuje, kot pa znaša 25°. Proti zahodni strani
neba, intenziteta postaja čedalje šibkejša in povsem na vzhodu svetlobna kupola ni
več vidna.

142

Fotografija 70: Sij nočnega neba na Vrhah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 27. 7. 2011)

Fotografija 71: Prikaz intenzitete svetlobne kupole na Vrhah ob jasnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 27. 7. 2011)
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Fotografija 72: Sij nočnega neba na Vrhah ob oblačnem vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)

Fotografija 73: Prikaz intenzitete svetlobne kupola na Vrhah ob oblačnem
vremenu
(Foto: Matej Slemnik, 25. 7. 2011)
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Ob oblačnem vremenu je sij nočnega neba na Vrhah še bolj viden, situacija ostaja
ista kot ob jasnem vremenu. Največ svetlobe prihaja z vzhoda, severovzhoda in
jugovzhoda. Vidna je tudi kupola mesta Ravne na Koroškem, ki ni tako izrazita,
kot kupola Slovenj Gradca, ki se nahaja na vzhodni strani neba.
Intenziteta svetlobne kupole na Vrhah ob oblačnem vremenu, je še bolj izrazita
kot ob jasnem vremenu. Razlika je zgolj ta, da svetlobna kupola na vzhodni strani
neba, sega visoko do zenita. Ocenjujem, da znaša kot med horizontom in točko,
do koder sega svetlobna kupola 85°. Izrazitejša je kupola tudi na severozahodu,
kjer kot znaša 65°. Na jugozahodni strani pa je viden vpliv direktne svetlobe, ki
prihaja s stolpa na vrhu Uršlje gore.

Zračne razdalje (zaokrožene na pol kilometra):
Vrhe–Šentjanž pri Dravogradu = 5 km
Vrhe–Ravne na Koroškem = 4,5 km
Vrhe–Slovenj Gradec = 4,5 km
Vrhe–Kotlje = 2,5 km
Vrhe–Stari trg = 3,5 km
Vir: Interaktivni spletni atlas in zemljevid Slovenije

Iz fotografij sija neba na območju Mežiške doline je dobro razvidno, da je nebo
svetlobno precej onesnaženo. Največja onesnaženost je prisotna v širši okolici
Raven na Koroškem in Prevalj, od koder sega svetloba tudi v bolj oddaljene kraje.
Zaznaven je tudi vpliv svetlobe, ki prihaja iz sosednje Avstrije, kar se kaže
predvsem na posnetkih, ki so posneti na lokacijah, ki se nahajajo na območju
Mežice in Črne na Koroškem. Tudi manjša naselja, ki se nahajajo v okolici
mestnih središč, so svetlobno precej onesnažena. Svetloba prihaja na tem območju
predvsem z večjih urbanih središč, kot so Prevalje, Ravne na Koroškem, Slovenj
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Gradec, Dravograd in tudi avstrijski Bleiburg. Umetna svetloba, ki je vidna na
nočnem nebu je predvsem posledica uporabe delno zasenčenih in povsem
nezasenčenih svetilk, ki sevajo svetlobo nad vodoravnico. Razen redkih izjem na
območju Mežiške doline skoraj ni lokacije ali kraja, ki ne bi bila pod vplivom
svetlobnega onesnaževanja. Premalo je takšnih krajev, kjer bi se temno nočno
nebo zares ohranilo v takšni obliki, kot so ga poznali v preteklosti.
Območje Mežiške doline je precej svetlobno onesnaženo. Veliko ljudi se ne
zaveda kakšne posledice prinaša pretirana uporaba umetnih virov svetlobe, zlasti
za zdravje ljudi in kakšne posledice ima takšno ravnanje za okolico in vsa živa
bitja na planetu. Potrebno je ozavestiti ljudi o posledicah, ki jih prinaša neustrezno
in nekontrolirano osvetljevanje okolja. Tudi pristojni organi, ki se ukvarjajo z
javno razsvetljavo, morajo dosledno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja ter izvajati ustrezen inšpekcijski nadzor.
Potrebno je nadaljevati začeto delo, ki zahteva prenovo stare razsvetljave, kjer se
uporabljajo zgolj povsem zasenčene svetilke, ki morajo biti pravilno montirane.
Ob tem morajo občine, ki so s tem že pričele nadaljevati začrtano pot, hkrati pa
ozavestit tudi lokalno prebivalstvo, da prične ravnati okolju prijaznejše.
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6.5

Poraba električne energije in stroški za javno razsvetljavo v občini
Prevalje in Ravne na Koroškem

Vse občine skrbijo zato, da imajo postavljeno javno razsvetljavo, ki osvetljuje
ceste, pešpoti ali javne površine. Stroški, ki so povezani z javno razsvetljavo so
pogosto zelo visoki. Poleg tega se porabi tudi veliko električne energije, ki se
deloma tudi povsem nekoristno izgublja v temno nočno nebo. Vsaka občina v
predvidenih letnih proračunih navede znesek, ki ga bo predvidoma namenila za
javno razsvetljavo. Ta znesek je v večini na koncu posameznega leta, ko se objavi
zaključni proračun precej višji.
Stroške lahko razdelimo na dva dela: stroški, ki so namenjeni za električno
energijo javne razsvetljave in stroški, ki so namenjeni vzdrževanju javne
razsvetljave. Upoštevati je potrebno tudi stroške, ki so povezani z novogradnjami
javne razsvetljave.
Odločil sem se za prikaz porabe električne energije in stroškov za javno
razsvetljavo v dveh največjih občinah v Mežiški dolini po številu prebivalcev.
Tako so prikazani podatki za občino Prevalje in občino Ravne na Koroškem, ki
sta v nadaljevanju vsaka posebej izpostavljeni.

6.5.1 Poraba električne energije in stroški za javno razsvetljavo v občini Prevalje

Za občino Prevalje, ki je druga največja občina v Mežiški dolini po številu
prebivalcev, so prikazani podatki za desetletno obdobje, od leta 2001 do leta
2010. V občini Prevalje zajema javna razsvetljava plačilo stroškov električne
energije in stroške vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine. Za
posamezna leta je potrebno dodati tudi stroške novogradnje javne razsvetljave, ki
je bila intenzivna predvsem v letu 2002.
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Tabela 6: Skupni podatki o stroških za javno razsvetljavo v evrih, dolžinah javnih
cest v kilometrih, številu prebivalcev v tisočih, stroških za javno razsvetljavo na
prebivalca in stroških za javno razsvetljavo na kilometer javne ceste v občini
Prevalje v letih 2001–2010
Leto

Stroški JR
skupaj v
občini
Prevalje
(EUR)

Javne
ceste
(km)

Prebivalci
v občini
Prevalje
(tisoč)

Stroški JR
na kilometer
javne ceste
(EUR)

6.540

Stroški JR
na
prebivalca v
občini
Prevalje
(EUR)
9,26 €

2001

60.557,49 €

83,7 km

2002

127.598,45 €

83,7 km

6.552

19,47 €

1.524,47 €

2003

55.815,54 €

83,7 km

6.555

8,51 €

666,85 €

2004

48.648,04 €

83,7 km

6.596

7,38 €

581,22 €

2005

52.496,22 €

83,7 km

6.673

7,87 €

627,20 €

2006

56.171,00 €

83,7 km

6.640

8,46 €

671,10 €

2007

73.991,00 €

83,7 km

6.629

11,16 €

884,00 €

2008

49.852,83 €

83,7 km

6.749

7,39 €

595,61 €

2009

66.451,26 €

83,7 km

6.797

9,78 €

793,92 €

2010

92.676,92 €

83,7 km

6.830

13,56 €

1.107,25 €

723,51 €

Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010, www.stat.si, 28. 7. 2011

Tabela 5 prikazuje podatke o skupnih stroških za javno razsvetljavo, podatki o
dolžini javnih cest v občini Prevalje, podatki o številu prebivalcev v občini,
stroški javne razsvetljave, izračunani na prebivalca v občini in stroški javne
razsvetljave na kilometer javne ceste za obdobje od leta 2001–2010. Na podlagi
vseh pridobljenih podatkov sem skušal ugotoviti, ali so se stroški za javno
razsvetljavo na prebivalca v občini Prevalje v tem obdobju bistveno spreminjali.
Zneski, ki jih občina v posameznem letu nameni za javno razsvetljavo zelo
variirajo. Tako so ti leta 2002 znašali 127.598,45 €, kar je posledica novogradenj,
na območju nove obrtne cone. Najvišji je bil znesek na prebivalca prav v tem letu,
saj je znašal kar 19,47 €. Glede na to, da se je število prebivalcev v tem
desetletnem obdobju povečevalo, bi pričakovali, da so stroški na prebivalca v
vsakem letu manjši. Prav tako tudi stroški na kilometer javne ceste zelo nihajo, saj
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so v letu 2002 stroški na kilometer javne ceste znašali 1.524,47 €, kar je skoraj
tisoč evrov več kot so stroški na kilometer javne ceste znašali v letu 2004, ko je ta
znesek znašal 581,22 €. Zaradi boljšega prikaza naraščanja stroškov električne
energije v obdobju od leta 2001 – 2010, sem dodal tabelo 6, ki prikazuje zgolj
sredstva, ki jih občina Prevalje nameni za električno energijo javne razsvetljave.
Tabela 7: Skupni podatki o stroških za električno energijo javne razsvetljave v
evrih, dolžinah javnih cest v kilometrih, številu prebivalcev v tisočih, stroških za
električno energijo javne razsvetljave na prebivalca in stroških za električno
energijo javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Prevalje v letih
2001–2010
Leto

Stroški za
električno
energijo
JR v občini
Prevalje
(EUR)

Javne
ceste
(km)

Prebivalci
v občini
Prevalje
(tisoč)

Stroški
električne
energije JR
na kilometer
javne ceste
(EUR)

6.540

Stroški
električne
energije
JR na
prebivalca v
občini
Prevalje
(EUR)
3,34 €

2001

21.852,58 €

83,7 km

2002

24.284,63 €

83,7 km

6.552

3,71 €

290,13 €

2003

25.600,84 €

83,7 km

6.555

3,91 €

305,86 €

2004

26.888,56 €

83,7 km

6.596

4,01 €

321,25 €

2005

34.661,32 €

83,7 km

6.673

5,20 €

414,11 €

2006

45.154,00 €

83,7 km

6.640

6,80 €

539,45 €

2007

47.703,00 €

83,7 km

6.629

7,12 €

569,93 €

2008

37.479,78 €

83,7 km

6.749

5,55 €

447,79 €

2009

42.278,09 €

83,7 km

6.797

6,22 €

505,12 €

2010

43.286,91 €

83,7 km

6.830

6,33 €

517,17 €

261,08 €

Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010, www.stat.si, 28. 7. 2011

Iz tabele 6 je razvidno, da so se stroški, ki jih je občina Prevalje plačevala za
električno energijo javne razsvetljave vse do leta 2007 povečevali. Le v letu 2008
so bili nižji kot prejšnja leta, medtem ko so v letih 2009 in 2010 spet naraščali.
Stroški na prebivalca so se kljub naraščanju števila prebivalstva vse do leta 2007
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zviševali, ko je strošek v letu 2007 znašal 7,12 €. Tudi stroški za električno
energijo javne razsvetljave na kilometer javne ceste so se vse do leta 2007
povečevali. Ta tabela bolj nazorno prikazuje realno stanje, saj občina ne namenja
vsako leto sredstva za gradnjo nove razsvetljave.

Stroški JR skupaj v občini Prevalje v obdobju
2001–2010

Graf 1: Skupni stroški za javno razsvetljavo v občini Prevalje v obdobju 2001–
2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Graf 1 prikazuje skupne stroške za javno razsvetljavo v občini Prevalje v obdobju
2001–2010. Razvidno je, da stroški ne naraščajo, temveč se zelo spreminjajo v
vsakem letu. Razlog za to, je predvsem ta, da je občina v posameznih letih veliko
sredstev vlagala v novogradnjo javne razsvetljave, v proračunih pa je ta sredstva
vse do leta 2007 prištevala k stroškom vzdrževanja. Graf 2 bolj nazorno prikazuje,
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kakšno je stanje v zadnjem desetletju, saj prikazuje koliko je občina namenila
sredstev za električno energijo javne razsvetljave v zadnjih letih.

Stroški za električno energijo JR v občini
Prevalje v obdobju 2001–2010

Graf 2: Stroški za električno energijo javne razsvetljave v občini Prevalje v
obdobju 2001–2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Graf 2 prikazuje stroške za električno energijo javne razsvetljave v občini Prevalje
v obdobju 2001–2010. Iz grafa je dobro razvidno, da v desetletnem obdobju
stroški naraščajo. Od leta 2001 do leta 2004 so stroški dokaj enakomerno
naraščali. Po letu 2004 so pričeli stroški vse do leta 2007 precej naraščati in so v
letu 2007 znašali 47.703,00 €. Stroški so naraščali predvsem na račun potratne
porabe električne energije, saj so številne ulice po nepotrebnem osvetljene vso
noč. V zadnjem obdobju se na Prevalje selijo tudi večji trgovski centri, ki so
deloma prispevali k povečanju stroškov električne energije. Po letu 2007 gre
razlog za zmanjšanje stroškov iskati predvsem v dejstvu, da je bila sprejeta
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja in je občina pričela
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nameščati ustrezne svetilke ter s tem dosegla tudi zmanjšanje porabe električne
energije.

Stroški JR na prebivalca v občini Prevalje v
obdobju 2001–2010

Graf 3: Stroški javne razsvetljave na prebivalca v občini Prevalje v obdobju 2001–
2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Graf 3, ki prikazuje stroške javne razsvetljave na prebivalca v občini Prevalje v
obdobju 2001–2010, nazorno prikazuje, koliko so prebivalci v posameznem letu
plačali za stroške javne razsvetljave. V letu 2002, ko so stroški javne razsvetljave
na prebivalca znašali 19,47 €, je občina velik del sredstev za javno razsvetljavo
namenila za novogradnjo javne razsvetljave in transformatorsko postajo v obrtni
coni na Prevaljah. Stroški na prebivalca so visoki predvsem v letih, ko občina za
gradbene posege ali adaptacije nameni več finančnih sredstev. V letu 2007 je
znesek znašal 11,16 €, to je posledica tega, da je občina po sprejetju Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, pričela intenzivno nameščati
povsem zasenčene svetilke. Najnižji so bili stroški javne razsvetljave na
prebivalca v letu 2004, ko so znašali 7,38 €.
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Stroški električne energije JR na prebivalca v
občini Prevalje v obdobju 2001–2010

Graf 4: Stroški električne energije javne razsvetljave na prebivalca v občini
Prevalje v obdobju 2001–2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Stroški električne energije javne razsvetljave na prebivalca v obdobju 2001–2010,
ki jih prikazuje graf 4, nenehno naraščajo. Višek je bil dosežen v letu 2007, ko so
stroški na prebivalca znašali 7,12 €. Razlog, da so se stroški od leta 2001 do leta
2007 več kot podvojili, gre iskati predvsem v dejstvu, da se je v vseh teh letih
postavljala nova cestna razsvetljava, na prenovljenih cestnih odsekih ali na
parkiriščih pred trgovskimi centri. Tako so stroški električne energije javne
razsvetljave na prebivalca v letu 2001 znašali 3,34 €. Kot že večkrat omenjeno, je
po letu 2007 k zmanjšanju porabe električne energije pripomogla zlasti Uredba o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Tako je v letu 2008 strošek na
prebivalca znašal 5,55 €. Po letu 2008 stroški za električno energijo javne
razsvetljave spet naraščajo, kar je v veliki meri posledica zvišanja cen električne
energije. Stroški v letu 2009 so znašali 6,22 € na prebivalca, v letu 2010 pa 6,33 €.

153

Stroški JR na kilometer javne ceste v občini
Prevalje v obdobju 2001–2010

Graf 5: Stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Prevalje v
obdobju 2001–2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Tudi skupni stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Prevalje v
obdobju 2001–2010, ki jih prikazuje zgornji graf, so v posameznih letih bili zelo
visoki. Skupni stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste, so se isto kot
pri stroških javne razsvetljave na prebivalca, povečevali v letih, ko je občina
Prevalje namenila finančna sredstva za novogradnjo javne razsvetljave in ostalih
objektov razsvetljave. Najvišji so bili stroški v letu 2002, ko so znašali 1.524,47 €
na kilometer javne ceste. Najnižji pa so bili v letu 2004, ko so stroški javne
razsvetljave na kilometer javne ceste znašali 581,22 €. Kot že v prejšnjih grafih, je
dobro vidno, da so se stroški po letu 2007 zmanjšali (po uvedbi Uredbe). Ponovno
naraščanje je sledilo po letu 2008, ko so se kot je bilo že omenjeno, cene
električne energije zvišale. Skupni strošek javne razsvetljave na kilometer javne
ceste je tako v letu 2010 znašal 1.107,25 €, kar je skoraj dvakrat toliko kot so
stroški znašali v letu 2004.

154

Graf 6: Stroški električne energije javne razsvetljave na kilometer javne ceste v
občini Prevalje v obdobju 2001–2010
Vir: Zaključni računi občine Prevalje 2001–2010
Od leta 2001 do leta 2007 so naraščali tudi stroški električne energije javne
razsvetljave na kilometer javne ceste v občini (Graf 6). Leta 2007 so stroški
električne energije javne razsvetljave na kilometer javne ceste znašali 569,93 €.
Od leta 2001 do leta 2007 so se stroški povečali za 308,85 €. Po letu 2007, so se
stroški v letu 2008 nekoliko zmanjšali, tako so stroški znašali 447,79 €. Po
podražitvi cen za električno energijo v letu 2008, so stroški električne energije
javne razsvetljave na kilometer javne ceste, spet pričeli nekoliko naraščati in so v
letu 2010 znašali 517,17 €, kar je za 68,68 € več kot so stroški znašali v letu 2008.

155

6.5.2 Poraba električne energije in stroški za javno razsvetljavo v občini Ravne
na Koroškem

Za občino Ravne na Koroškem, ki je največja občina v Mežiški dolini po številu
prebivalcev, so prikazani podatki za enajstletno obdobje, od leta 2000 do leta
2010. V občini Ravne na Koroškem zajema javna razsvetljava plačilo stroškov
električne energije in stroške vzdrževanja javne razsvetljave na območju občine.
V posameznih letih je potrebno prav tako kot je to bilo v občini Prevalje, prišteti
tudi stroške, ki so povezani z novogradnjami javne razsvetljave.
Tabela 8: Skupni podatki o stroških za javno razsvetljavo v evrih, dolžinah javnih
cest v kilometrih, številu prebivalcev v tisočih, stroških za javno razsvetljavo na
prebivalca in stroških za javno razsvetljavo na kilometer javne ceste v občini
Ravne na Koroškem v letih 2000–2010
Leto

Stroški JR
skupaj v
občini
Ravne na
Koroškem
(EUR)

Javne
ceste
(km)

Prebivalci
v občini
Ravne na
Koroškem
(tisoč)

Stroški JR
na
kilometer
javne ceste
(EUR)

12.449

Stroški JR
na
prebivalca
v občini
Ravne na
Koroškem
(EUR)
4,05 €

2000

50.415,22 €

112,2 km

2001

49.853,41 €

112,2 km

12.415

4,02 €

444,40 €

2002

57.798,75 €

112,2 km

12.365

4,67 €

515,22 €

2003

72.269,00 €

112,2 km

12.328

5,86 €

644,21 €

2004

68.873,47 €

112,2 km

12.319

5,59 €

613,94 €

2005

88.824,21 €

112,2 km

12.268

7,24 €

791,79 €

2006

77.372,40 €

112,2 km

12.158

6,36 €

689,70 €

2007

88.778,00 €

112,2 km

12.132

7,32 €

791,37 €

2008

85.266,00 €

112,2 km

11.848

7,20 €

760,07 €

2009

91.123,14 €

112,2 km

11.718

7,78 €

812,28 €

2010

91.619,49 €

112,2 km

11.691

7,84 €

816,70 €

449,41 €

Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010, www.stat.si, 28. 7. 2011
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Tabela 7 prikazuje podatke o skupnih stroških za javno razsvetljavo, podatki o
dolžini javnih cest v občini Ravne na Koroškem, podatki o številu prebivalcev v
občini, stroški javne razsvetljave, izračunani na prebivalca v občini in stroški
javne razsvetljave na kilometer javne ceste za obdobje od leta 2000–2010. Na
podlagi teh podatkov sem skušal analizirati kako so se stroški za javno
razsvetljavo na prebivalca v občini Ravne na Koroškem v tem obdobju
spreminjali. Zneski zelo variirajo, podobno kot je to bilo pri občini Prevalje, saj so
tudi tu v skupne stroške všteti stroški, ki so povezani z gradnjo nove razsvetljave.
Skupni stroški so se v tem enajstletnem obdobju zelo spreminjali, saj je denimo
leta 2000 skupni strošek javne razsvetljave znašal 50.415,22 €, v letu 2010 pa je ta
znašal 91.619,49 €. Stroški se niso konstantno povečevali, saj občina ni v vsakem
letu namenila sredstva za novogradnje. Najvišji je bil znesek na prebivalca v letu
2010, ko je ta znašal 7,84 €. Število prebivalcev se je v tem enajstletnem obdobju
zmanjšalo iz 12.449 v letu 2000 na 11.691, kolikor jih je v občini živelo v letu
2010. Tudi zaradi tega dejstva, da se je število prebivalcev zmanjšalo, so skupni
stroški za javno razsvetljavo na prebivalca naraščali. Tudi stroški na kilometer
javne ceste ne naraščajo konstantno, temveč se v posameznih letih zmanjšajo nato
pa zopet povečajo. Največji skupni strošek javne razsvetljave na kilometer javne
ceste v občini je v letu 2010 znašal 816,70 €, kar je 367,26 € več, kot so stroški
znašali v letu 2000. Zaradi boljšega prikaza naraščanja stroškov električne
energije v obdobju od leta 2000–2010, sem kot tudi pri občini Prevalje, dodal
tabelo 8, ki prikazuje zgolj sredstva, ki jih občina Ravne na Koroškem nameni za
električno energijo javne razsvetljave.
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Tabela 9: Skupni podatki o stroških za električno energijo javne razsvetljave v
evrih, dolžinah javnih cest v kilometrih, številu prebivalcev v tisočih, stroških za
električno energijo javne razsvetljave na prebivalca in stroških za električno
energijo javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Ravne na Koroškem
v letih 2000–2010
Leto

Stroški
električne
energije JR
skupaj v
občini
Ravne na
Koroškem
(EUR)

Javne
ceste
(km)

Prebivalci
v občini
Ravne na
Koroškem
(tisoč)

Stroški
električne
energije
JR na
kilometer
javne ceste
(EUR)

12.449

Stroški
električne
energije
JR na
prebivalca
v občini
Ravne na
Koroškem
(EUR)
4,05 €

2000

50.415,22 €

112,2 km

2001

49.853,41 €

112,2 km

12.415

4,02 €

444,40 €

2002

48.836,22 €

112,2 km

12.365

3,95 €

435,22 €

2003

51.371,11 €

112,2 km

12.328

4,17 €

457,86 €

2004

55.776,35 €

112,2 km

12.319

4,53 €

497,12 €

2005

76.531,97 €

112,2 km

12.268

6,24 €

682,10 €

2006

76.542,25 €

112,2 km

12.158

6,30 €

682,20 €

2007

79.217,00 €

112,2 km

12.132

6,53 €

706,04 €

2008

82.875,00 €

112,2 km

11.848

7,00 €

738,64 €

2009

91.123,14 €

112,2 km

11.718

7,78 €

812,28 €

2010

91.619,40 €

112,2 km

11.691

7,84 €

816,70 €

449,41 €

Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010, www.stat.si, 28. 7. 2011

Iz tabele 8 je razvidno, da so se stroški, ki jih je občina Ravne na Koroškem
plačevala za električno energijo javne razsvetljave od leta 2003 dalje povečevali.
Od leta 2000 do vključno leta 2002, so stroški za električno energijo javne
razsvetljave padali, nato pa pričeli naraščati vse do leta 2010. Povsem enaka je
bila situacija pri stroških električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca v
občini Ravne na Koroškem, kjer so stroški od leta 2003 naprej vseskozi naraščali
in so leta 2010 znašali 7,84 €. Tudi stroški za električno energijo javne
razsvetljave na kilometer javne ceste so vse od leta 2003 povečevali in so leta
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2010 znašali 816,70 €. Tako kot pri podatkih za občino Prevalje, tabela 8 bolj
nazorno prikazuje stanje, saj nobena občina ne namenja vsako leto sredstva za
gradnjo nove razsvetljave.

Stroški JR skupaj v občini Ravne na Koroškem v
obdobju 2000–2010

Graf 7: Skupni stroški za javno razsvetljavo v občini Ravne na Koroškem v
obdobju 2000–2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Graf 7 prikazuje skupne stroške za javno razsvetljavo v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000–2010. Razvidno je, da stroški ne naraščajo konstantno,
temveč zelo variirajo v vsakem letu. To je povsem razumljivo, saj občina ne
nameni vsako leto sredstva za gradnjo nove javne razsvetljave, v proračunih pa
občina ta sredstva v letih, ko so bili izvedeni gradbeni posegi, prišteva k skupnim
stroškom javne razsvetljave. Največ sredstev za novogradnje javne razsvetljave, je
občina namenila v letih 2002, ko je skupni strošek znašal 57.798,75 € in 2007, ko
je ta strošek znašal 88.778,00 €. Graf 8 bolj nazorno prikazuje, kakšno je bilo
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stanje v zadnjih enajstih letih, saj prikazuje koliko je občina namenila sredstev za
električno energijo javne razsvetljave.

Stroški za električno energijo JR v občini Ravne
na Koroškem v obdobju 2000–2010

Graf 8: Stroški za električno energijo javne razsvetljave v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000–2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Graf 8 prikazuje stroške za električno energijo javne razsvetljave v občini Ravne
na Koroškem v obdobju 2000–2010. Iz grafa je dobro razvidno, da v enajstletnem
obdobju stroški naraščajo. Od leta 2003 vse do leta 2010 stroški naraščajo, v letih
2005–2006 in 2009–2010 je ta rast nekoliko manjša. V letu 2010 so stroški
električne energije javne razsvetljave znašali 91.619,40 €. To gre predvsem na
račun potratne porabe električne energije. Drugi razlog je predvsem ta, da so v
letu 2008 zvišali ceno električne energije, kar se v letih 2009 in 2010 nedvomno
odraža v povečanju stroškov. Deloma so k povečanju stroškov električne energije
pripomogle tudi gradnje posameznih trgovskih in industrijskih kompleksov, ki
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imajo tudi lastna parkirišča, ki so deloma osvetljena tudi vso noč. Prav tako ne gre
zaznati zmanjšanja porabe električne energije po letu 2007, ko so sprejeli Uredbo
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Stroški JR na prebivalca v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000-2010

Graf 9: Stroški javne razsvetljave na prebivalca v občini Ravne na Koroškem v
obdobju 2001–2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Graf 9, ki prikazuje stroške javne razsvetljave na prebivalca v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000–2010, nazorno prikazuje, koliko so prebivalci v
posameznem letu plačali za stroške javne razsvetljave. V letu 2010, ko so stroški
javne razsvetljave bili najvišji so znašali 7,84 €. Najnižji so bili stroški na
prebivalca v letu 2001, ko so ti znašali 4,02 €. Stroški na prebivalca so se deloma
zviševali tudi na račun zmanjšanja števila prebivalcev v občini Ravne na
Koroškem. Čeprav občina v letih, ko so stroški najvišji ni namenila sredstva za
novogradnjo javne razsvetljave, so ti kljub temu tako visoki. Tudi po letu 2007, ko
je bila sprejeta Uredba o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, so
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stroški naraščali, kar je deloma tudi posledica zvišanja cen električne energije v
letu 2008.

Stroški električne energije JR na prebivalca v
občini Ravne na Koroškem v obdobju 2000–2010

Graf 10: Stroški električne energije javne razsvetljave na prebivalca v občini
Ravne na Koroškem v obdobju 2000–2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Stroški električne energije javne razsvetljave na prebivalca v obdobju 2000–2010,
ki jih prikazuje graf 10, nenehno naraščajo. Višek predstavlja leto 2010, ko so
stroški električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca v občini Ravne na
Koroškem znašali 7,84 €. Rast stroškov po letu 2008 je pogojena tudi s
povišanjem cene električne energije. Najnižji so bili stroški električne energije na
prebivalca v letu 2002, ko so znašali 3,95 €. Kot je razvidno iz grafa in
pridobljenih podatkov, so se stroški v osmih letih od leta 2002 do leta 2010
podvojili. Sicer stroški električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca v
občini Ravne na Koroškem po letu 2007 niso več tako hitro naraščali, kar je
nedvomno tudi posledica sprejetja Uredbe v letu 2007, katero občina seveda mora
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upoštevati. Največja rast stroškov električne energije na prebivalca se je zgodila
med letoma 2004 in 2005, ko so stroški iz 4,53 € poskočili na 6,24 €.

Stroški JR na kilometer javne ceste v občini
Ravne na Koroškem v obdobju 2000-2010

Graf 11: Stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000–2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Tudi skupni stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste v občini Ravne na
Koroškem v obdobju 2000–2010, ki jih prikazuje zgornji graf, niso konstantno
naraščali, temveč so stroški zelo variirali. Prav tako kot pri stroških javne
razsvetljave na prebivalca v občini Ravne na Koroškem, so tudi stroški za javno
razsvetljavo na kilometer javne ceste v enajstletnem obdobju naraščali. Pri tem so
stroški znašali največ v letu 2010, ko si ti znašali 816,70 € na kilometer javne
ceste. Rast stroškov je kot že velikokrat omenjeno, pogojena tudi z povečanjem
cene električne energije. Na določenih cestnih odsekih, kjer so se opravljala
adaptacijska dela, so tudi na novo postavljali javno razsvetljavo, kar je tudi
pripomoglo k zvišanju stroškov. Najnižji so bili stroški javne razsvetljave na
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kilometer javne ceste v letu 2001, ko so znašali 444,40 €. Tudi pri teh stroških,
opazimo, da so se skoraj podvojili v osmih letih.

Stroški električne energije JR na kilometer javne
ceste v občini Ravne na Koroškem v obdobju
2000–2010

Graf 12: Stroški električne energije javne razsvetljave na kilometer javne ceste v
občini Ravne na Koroškem v obdobju 2000 - 2010
Vir: Zaključni računi občine Ravne na Koroškem 2000–2010
Vse od leta 2002 so naraščali tudi stroški električne energije javne razsvetljave na
kilometer javne veste v občini Ravne na Koroškem (Graf 12). Leta 2010 so stroški
električne energije javne razsvetljave na kilometer javne ceste znašali 816,70 €.
Tako so se stroški od leta 2002 do leta 2010 povečali za 381,48 €. Stroški so
najbolj narasli med letoma 2004 in 2005, ko so iz 497,12 € v letu 2004 poskočili
na 682,10 € v letu 2005. Najmanj pa so se stroški povečali med letoma 2005 in
2006, ko so se povečali zgolj za 0,10 €.
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7

SKLEP

Ko sonce zaide in nebo prekrije tema, si današnja družba s pomočjo umetne
svetlobe skuša podaljšati dan. Noč postaja čedalje svetlejša, saj si človek brez
umetne svetlobe ne more predstavljati življenja na našem planetu. S prižiganjem
svetilk, reklamnih napisov ali tabel, osvetljevanjem kulturnozgodovinskih in
poslovno-industrijskih objektov, se noč umetno »spreminja« v dan. Do nedavnega
je bil pojem svetlobnega onesnaževanja nepoznan širši javnosti, vendar smo s
takšnim ravnanjem dosegli, da danes pogosteje govorimo o njem, predvsem o
posledicah, ki jih prinaša za okolje in živa bitja.
Glavni vzrok za svetlobno onesnaževanje je nekontrolirano uhajanje svetlobe, ki
prihaja iz umetnih virov, preko vodoravnice v nebo. Virov od koder se
nekontrolirano širi svetloba v nebo je več, glavni med njimi so uporaba
nezasenčenih in delno zasenčenih svetilk ter njihova nepravilna montaža,
osvetljeni reklamni panoji, odsotnost stroke, razsipna razsvetljava in praksa
vsesplošnega osvetljevanja ter davčna politika. Problematike, ki jih prinaša
svetlobno onesnaževanje okolja, se zaveda čedalje več ljudi. Slovenija je leta
2007 sprejela Uredbo o mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja,
katere namen je varovati okolje in ljudi pred posledicami, ki jih prinaša svetlobno
onesnaževanje. Z ozaveščanjem ljudi in upoštevanjem Uredbe, bi lahko
postopoma zmanjšali svetlobno onesnaževanje okolja. Uredba predpisuje uporabo
zgolj ekoloških ali povsem zasenčenih svetilk, ki so okolju prijaznejše in ne
oddajajo svetlobe preko vodoravnice v nebo. Z upoštevanjem zgoraj naštetega, bi
lahko izboljšali varnost v cestnem prometu, zmanjšali negativni vpliv svetlobnega
onesnaževanja na zdravje ljudi in privarčevali denar, ki je namenjen za električno
energijo. S tem bi ohranili tudi biodiverziteto našega planeta.
V Sloveniji največ preglavic povzroča predvsem cestna razsvetljava in
razsvetljava kulturnozgodovinskih objektov. V Sloveniji se v večini za cestno
razsvetljavo uporabljajo delno zasenčene svetilke, ki povzročajo močno bleščanje
in s tem ovirajo voznike, velik del svetlobe pa gre povsem nekoristno v nebo.
Zlasti po letu 2000, ko se je nadaljevala intenzivna gradnja avtoceste, se je
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povečala cestna razsvetljava. Kulturnozgodovinski objekti so pri nas premočno in
nestrokovno osvetljeni. Predvsem pri cerkvah opažamo, da so preveč in po
nepotrebnem osvetljene cele noči, kar povzroča precejšen sij neba v bližnji
okolici.
Zelo pomembno pri gradnji in postavljanju razsvetljave je to, da imamo v mislih,
da je pomembna predvsem kakovost razsvetljave in, da ta dosega svoj prvotni
namen kateremu je namenjena. Nekateri ljudje so prepričani, da veliko virov
umetne svetlobe, kaže na boljšo razvitost in večji življenjski standard. Vendar je
to mišljenje povsem napačno.
Z različnimi ukrepi lahko dosežemo, da je okolje manj svetlobno onesnaženo. Na
tem področju v Sloveniji delujejo številna društva, ki se ukvarjajo s problematiko
svetlobnega onesnaževanja. Zagotovo je eno izmed najaktivnejših na tem
področju društvo Temno nebo Slovenije, ki skuša javnost seznaniti s posledicam,
ki jih prinaša takšno ravnanje z umetnimi viri svetlobe.
Na podlagi vseh opravljenih meritev na širšem območju Mežiške doline, sem
prišel do ugotovitve, da je to območje precej svetlobno onesnaženo. Najnižje
vrednosti so se gibale med 13 in 15 mag/arc sec2. Največ nizkih vrednosti je bilo
izmerjenih v bližini mestnih središč ali v samem središču mesta. Vendar je na tem
območju tudi nekaj izjem, kjer so bile izmerjene nizke vrednosti izven središča
mesta in so posledica cestne razsvetljave ali drugih umetnih virov, ki so v bližnji
okolici lokacije opravljanja meritve. Zelo dobro ohranjeno nočno nebo se na tem
območju najde predvsem v višje ležečih naseljih ali kmetijah. Izredno visoke
vrednosti so bile izmerjene na območju Šentanela in Jamnice, kjer so vrednosti
znašale tudi več kot 21 mag/arc sec2.
Na tem območju so trije večji svetlobni otoki: Prevalje, Ravne na Koroškem in
Črna na Koroškem. Na tem območju je nočno nebo precej svetlobno onesnaženo.
Tudi na območju Mežice, prihaja največ svetlobe z mestnih središč, vendar je tu
nebo manj svetlobno onesnaženo.
Intenziteta svetlobne onesnaženosti je precej izrazitejša ob oblačnem vremenu kot
ob jasnem vremenu. Vzrok, da je temu tako gre iskati predvsem v tem, da se
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svetloba odbija od oblakov nazaj na Zemljo, kar ima za posledico, da je noč bolj
svetla. Tudi na posnetkih sija neba, ki sem jih posnel na različnih lokacija v
oblačnem in jasnem vremenu, je razlika zelo očitna. Svetlobna kupola je bila
najbolj izrazita v širši okolici Prevalj in Raven na Koroškem. Kot, ki ga oklepa
svetlobna kupola s horizontom, se na svetlobno najbolj onesnaženih območjih ob
jasnem vremenu giblje med največ 80° in ob oblačnem vremenu 85°. Manjši koti
so prevladovali na lokacijah, ki so na podeželju ali pa so nekoliko bolj oddaljene
od večjih naselij ali mest. Na teh območjih je kot, ki ga oklepa svetlobna kupola s
horizontom znašal ob oblačnem vremenu 65° in ob jasnem vremenu 50°.
Največ pozornosti sem namenil javni razsvetljavi na tem območju, saj ta
predstavlja največji problem svetlobnega onesnaženja v Mežiški dolini. Analiziral
sem podatke dveh največjih občin po številu prebivalcev v Mežiški dolini. Prva je
bila občina Prevalje, druga pa občina Ravne na Koroškem. Prevladujočo situacijo
sem skušal prikazati s podatki o plačilu za javno razsvetljavo in s podatki o plačilo
električne energije javne razsvetljave. V obeh občinah je analiza pokazala, da
skupni stroški za javno razsvetljavo ne naraščajo konstantno, temveč številke zelo
variirajo. To je posledica dejstva, da občini med stroške prištevata tudi sredstva,
ki jih namenjata za novogradnje javne razsvetljave. V občini Prevalje so skupni
stroški v letu 2002 znašali 127.598,45 €, kar je daleč največ v obdobju od 2001–
2010. Razlog za to, da so stroški bili tako visoki je ta, da je občina postavljala
novo razsvetljavo na območju nove obrtne cone. Tako so tudi stroški na kilometer
javne ceste in stroški na prebivalca v občini Prevalje v tem letu dosegle svoj
višek. Stroški javne razsvetljave na kilometer javne ceste so tako v letu 2002
znašali 1.524,47 €, stroški javne razsvetljave na prebivalca pa so znašali 19,47 €.
Bolj nazorno prikazujejo situacijo stroški, ki jih plačuje občina Prevalje za
električno energijo. Ti so od leta 2001 konstantno naraščali z izjemo leta 2008,
kjer so se znižali predvsem zaradi sprejetja Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja v letu 2007. Najvišji znesek za električno
energijo javne razsvetljave je občina plačala v letu 2007, ko je ta znašal 47.703,00
€. Povsem ista je bila situacija pri stroških za električno energijo javne
razsvetljave na prebivalca in na kilometer javne ceste. Tudi tu so bili stroški
najvišji v letu 2007. Skoraj povsem enaka je situacija v občini Ravne na
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Koroškem. Tudi v tej občini so skupni stroški javne razsvetljave naraščali, vendar
so zelo variirali. Najvišji so bili v letu 2010, ko so znašali kar 91.619,49 €. Tudi
skupni stroški na kilometer javne ceste in na prebivalca v občini Ravne na
Koroškem so bili najvišji v tem letu. Nekoliko drugačna je situacija pri stroških za
električno energijo javne razsvetljave. Tu so stroški naraščali zelo enakomerno. V
letu 2002 so bili stroški najnižji in so znašali 48.836,22 €. Najvišji so bili stroški
električne energije javne razsvetljave na prebivalca v občini Ravne na Koroškem
v letu 2010, ko so ti znašali 7,84 €. Tudi stroški na kilometer javne ceste so bili
najvišji v tem letu in so znašali 816,70 €. Medtem ko je v občini Prevalje
zaznaven vpliv sprejetja Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja
okolja, temu v občini Ravne na Koroškem ni tako.
Če želimo ob jasnih nočeh imeti pogled na nešteto zvezd, ki se svetlikajo na
temnem nebu, je potrebno spremeniti naše ravnanje z umetnimi viri svetlobe.
Problematike svetlobnega onesnaževanja neba ne moremo odpraviti čez noč, saj je
to dolgotrajen proces, ki zahteva temeljite spremembe in strokovne kadre, ki so za
to usposobljeni. A najprej se moramo zavedati posledic, ki jih naše ravnanje
prinaša za okolje in vsa živa bitja na planetu. Z našimi dejanji lahko krojimo
usodo naših zanamcev, zato jim omogočimo pogled na nekaj enkratnega, kot je to
temno zvezdno nebo.
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