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Nova pretirana razsvetljava obvoznice v Godoviču bo ogrozila delovanje Astronomskega observatorija na Črnem Vrhu

Ko vasi postanejo kot mesta
V naselju Godovič, občina Idrija, poteka izgradnja

obvoznice, ki bo preusmerila promet iz smeri
A j d ov ščine na novo krožišče na severni strani

naselja in bo tako del centra vasi razbremenjen
tranzitnega prometa. Obvoznica s hodnikom za pešce je
bila vsekakor nujno potrebna zaradi zagotavljanja
varnosti pešcev. Prebivalci Godoviča so na pločnik čakali
kar 30 let. Obvoznica torej ni problem, težava je
spremljajoči projekt javne razsvetljave.

Projekt, ki ga je pripravila
Direkcija RS za infrastrukturo, je
za vaško okolje s 650 prebivalci
daleč pretiran, saj predvideva
najmočnejše svetilke, kar jih je
sploh na trgu (150W), na
devetmetrskih drogovih. Enake
kot so na primer na vpadnicah v
Ljubljano, kjer je prometa 20-krat
več. Česa takega si ne privoščijo
niti najbogatejše države, saj gre
za povsem neracionalno trošenje
davkoplačevalskega denarja in
nepotrebno onesnaže va n j e
okolja, ki mu bodo izpostavljeni
lokalni prebivalci. Množica novih,
pretirano visokih drogov bo
povsem spremenila izgled vasi in
torej pomeni tudi vizualno
estetsko degradacijo vaškega
okolja.

36 svetilk za deset pešcev

Projekt je tudi s strokovnega
vidika zgrešen, ker so bili
uporabljeni napačni vhodni
podatki glede frekvence prometa
in niso upoštevane omejitve
porabe električne energije na
prebivalca iz Uredbe o mejnih
vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Prav tako
ugotavljamo, da recenzija
projekta ni bila korektno
opravljena in projekta, takega kot
je, ne bi smeli odobriti.

V Godoviču je v dolžini okoli
700 metrov predvidenih 36 novih
svetilk, kar pomeni približno
dvojno povečanje glede na
obstoječo razsvetljavo. Izračun
porabe energije pokaže, da bo
znašala letna poraba samo za
novo razsvetljavo okoli 36 kWh
(kilovatnih ur) na prebivalca in
bo skupaj z obstoječo
razsvetljavo skoraj dvakrat
presegla mejno vrednost iz

uredbe, ki znaša 44,5 kWh na
p re b i va l c a .

Na neracionalnost in
predimenzioniranost projekta
kaže tudi analiza navad pešcev, ki
jo je opravilo Društvo Temno
nebo Slovenije. Štetje je pokazalo,
da je na relaciji, kjer je
predvidena nova razsvetljava, v
večernem času običajno manj kot
deset pešc e v.

Godovič svetlejši
od Berlina?

Prav tako je obstoječi projekt
problematičen s stališča varnosti.
Godovič je temno naselje, leži na
enem najtemnejših območij v
Sloveniji. Projekt pa v temni
okolici predvideva najmočnejšo
razsvetljavo, primerljivo z
vpadnicami v Ljubljani (Celovška
cesta, Dunajska cesta). Standard
SIST EN13201, ki ga uporabljajo
projektanti (čeprav ni obvezen) je
glede osvetljevanja vaškega
okolja povsem neustrezen in
močno pretiran. V razviti Avstriji
ali Nemčiji so svetilke v vaškem
okolju pogosto na razdalji 100
metrov, skoraj nikoli pa niso
bližje kot na 70 metrov. Večja
mesta kot recimo Dunaj ali Berlin
načrtno in uradno ne upošt e va j o
standarda EN13201, ker bi bilo
osvetljevanje po standardu
pretirano in prehudo breme tudi
za tako razvite drža ve.

V vaškem okolju moramo
zagotoviti, da vozniki ne
pripeljejo iz močno osvetljenega
območja na temno območje.
Temno območje pa je dejansko
celotna vas Godovič. Vsak odcep
s ceste je dejansko vožnja v temo,
ker ni mogoče vsake dovozne
poti močno osvetliti. Poleg tega
za to ni potrebe, saj sta v

povprečju na dovozni poti v vsaki
noči kvečjemu eden ali dva
pešca.

Načrtovana nova razsvetljava je
v neposredni bližini observatorija
Črni Vrh, oddaljena je le 1600
metrov, in bi v predvidenem
obsegu močno ogrozila
znanstvena raziskovanja. Kljub
skladnosti svetilk z uredbo
(sevanje navzgor 0%), bo zaradi
majhne razdalje na onesnaženje
zelo vplival odboj svetlobe od tal.
Še posebej je to katastrofalno
pozimi, ko se praktično vsa
svetloba od snega odbije v nebo.
Zato je pomembno, da je nova
razsvetljava na spodnji meji moči
in v minimalnem obsegu.

Dr uštvo Temno nebo Slovenije
je glede na vse ugotovljeno
zahtevalo revizijo projekta, ki bo
upoštevala dejansko frekvenco
prometa, porabo energije in že
zdaj primerjalno visoko stopnjo
svetlobnega onesnaženja v
Godoviču. Občino Idrija bi moral
skrbeti tudi okoljevarstveni vidik
projekta, ki je tukaj povsem
zanemarjen, saj ji mora biti v
interesu zdravje in počutje
občanov. Projekt razsvetljave
obvoznice tega ne upošt e va .

Pretirana razsvetljava
je že ustaljena praksa

Žal Godovič ni edini primer
pretiravanja z razsvetljavo, enako
pretiran projekt osvetljevanja
pločnika in ceste je bi pred leti
izveden v sosednji Hotedršici.
Podobnih že izvedenih slabih
projektov Direkcije RS za
infrastrukturo, ki ne upošt e va j o
negativnih vplivov na okolje je v
Sloveniji še veliko in so postali že
kar ustaljena praksa. Pretirano
umeščanje projektov razsvetljave
v prostor je v Sloveniji še posebej
problematično in ima dodatne
negativne učinke zaradi
majhnosti prostora in zelo
ra z p r šene poselitve. Pri
projektiranju razsvetljave se ne
upošteva, ali osvetljujemo
mestno, primestno ali vaško
okolje. Nabor razsvetljave je za
projektante v vsakem primeru
enak (visoki drogovi, svetilke po
možnosti največjih moči in
postavljene preveč na gosto).
Pogosto se sprašujemo, zakaj so
projekti razsvetljave sploh
potrebni, ko pa so praktične

re šitve povsod enake. Pri
projektiranju bi morali upošt e va t i
značilnosti okolja, tip naselja in
arhitekturne značilnosti: v vasi z
nizkimi stavbami drogovi ne bi
smeli biti višji od stavb. Posledica
tovrstne slabe prakse je iznakažen
izgled vasi, ki so vse bolj podobne
primestnim naseljem in povsem
spremenjen izgled nočne
pokrajine. Nikjer ni več teme.

Posebna težava je upošt e va n j e
standarda industrije razsvetljave
EN13201, ki je daleč pretiran, še
posebej za vaška okolja. To
seveda ni nenavadno, če vemo,
da so ga napisali kar sami
proizvajalci in prodajalci
razsvetljave, ki je seveda želijo
prodati čim več. Sporno je, da se
ga (četudi ni obvezen) po
nepisanem pravilu držijo
Direkcija RS za infrastrukturo in
njeni projektanti. Ker se projekti
večinoma financirajo z javnim
denarjem, bi si morali
prizadevati, da so načrtovani
čimbolj racionalno, samo v
obsegu, ki je nujno potreben.
Sedanja praksa je ravno obratna,
praviloma se projektira po načelu
čim več. Verjeten razlog
pretiravanja je, da projektanti
projekte pogosto naredijo
zastonj, plačani pa so v deležu od
zneska investicije. Posledica take
koruptivne prakse so pretirani
projekti razsvetljave, višji strošek
projekta namreč pomeni za
projektanta in dobavitelje višji
dohodek. Še bolj se
okoljevarstveniki bojimo
projektov, ki se financirajo iz
evropskih sredstev, saj so pogosto
prava katastrofa za okolje,
pretirani in namenjeni zgolj
temu, da se porabi denar.

Drago in zdravju
šk o d l j i vo

Da bi bila katastrofa popolna,
praktično vse občine, Direkcija in
DARS nameščajo kancerogene in
za okolje izjemno škodljive bele
LED svetilke z visokim deležem
modre barve. Ena sama LED
svetilka z barvno temperaturo
4000 kelvinov povzroči trikrat več
svetlobnega onesnaženja kot
s t a re j še rumenkaste natrijeve
svetilke. Vse skupaj je samo
modni trik, saj industrija z belo
barvo želi spodbuditi zamenjavo
starih rumenih svetilk, ki so bile

za okolje bistveno boljše kot nove
LED svetilke.

Žal se podobne (namerne ali
nenamerne) napake in
pretiravanje v projektih
razsvetljave stalno ponavljajo. V
Sloveniji bi si želeli imeti
standard Avstrije, Švice ali
Nemčije, obenem pa nočemo
slediti dobrim zgledom
omenjenih držav, ki mnogo bolj
racionalno izvajajo
infrastrukturne projekte. Državni
organi se nočejo naučiti
racionalnosti, ki je samoumevna
v bogati Švici, Nemčiji ali Avstriji
in s tem neracionalnim
t ro šenjem davkoplačevalskega
denarja med drugim povzročajo,
da imamo lačne otroke,
upokojenci pa mizerne
pokojnine. Polovica upokojencev
ima pokojnine pod mejo
re v ščine, a hkrati gradimo super
luksuzno razsvetljavo, ki si jo ne
pr ivoščijo niti najbogatejše
drža ve.

V Godoviču 30 let ni bilo niti
pločnika, kar je bilo skrajno
problematično s stališča varnosti,
saj pločnik, tudi neosvetljen,
zagotavlja osnovno varnost. Zelo
redko se zgodi, da avto zapelje na
pločnik, zato je tudi neosvetljen
pločnik že sam po sebi varna
prometna rešitev. Nameščanje
bogate razsvetljave ne bo
izboljšalo prometne varnosti, saj
je bistven pločnik in ne
razsvetljava. Lahko bi pogledali
tudi z drugega zornega kota.
Ra z k o šna razsvetljava veliko
stane, v primeru Godoviča
namerava DRSI za manj kot 10
pešcev v nočnem času zapraviti
preko 100.000 evrov. Zato bo
manj denarja za zdravstvo, kjer
več sto tisoč ljudi čaka v dolgih
čakalnih vrstah, nekateri tudi leto
in več. Marsikomu se zaradi
dolgih čakalnih vrst poslabša
zdravstveno stanje, številni tudi
umrejo. Vsako pretiravanje z
razsvetljavo pomeni manj
denarja za financiranje drugih
dejavnosti, ki so za državo in
ljudi daleč bolj pomembne kot
razsvetljava. Megalomanske
investicije v javno razsvetljavo so
škodljive tudi s stališča varovanja
okolja in zdravja in samo
povečujejo javnofinančno luknjo.
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Dr uštvo Temno nebo Slovenije

Observatoriju Črni Vrh deluje že 15 let. Ekipa astronomov na Črnem Vrhu
je v svetu znana po številnih odkritjih asteroidov, kometov in eksplozij
supernov v oddaljenih galaksijah. Pretirana razsvetljava v bližnjem Go-
doviču bo zelo poslabšala opazovalne razmere.

Tipična osvetlitev v Avstriji, kjer so svetilke na razdalji 100 metrov in na samo štirimetrskih drogovih.


