POJASNILO KRAJANKAM IN KRAJANOM KS POHORSKI ODRED

Že nekaj časa želijo krajani in krajanke pojasnilo, zakaj v nekaterih mestnih ulicah v nočnem
času ves čas gori javna razsvetljava, v drugih ulicah pa se med 24. uro in 05.00 uro
izklapljajo.
Svet KS Pohorski odred je na svoji drugi seji obravnaval tovrstno problematiko in sprejel
sklep, da se našim krajanom in krajankam poda objektivno obrazložitev dejanska stanja.
Ne želimo več polemizirati, kako je prišlo do koncesijske pogodbe med Občino Slov .Bistrica
in koncesionarjem Tehmar d. o. o. pred nekaj leti. Neizpodbitno dejstvo pa je, da občinski
svetniki in svetnice Občine Slovenska Bistrica o tem niso nikoli sprejeli nikakršnega sklepa.
V letu 2013, točneje 6.6.2013 je Občinski svet sprejel Odlok o javni razsvetljavi v Občini
Slovenska Bistrica, kateri je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/2013 dne 28. 6. 2013, z
veljavnostjo 15 dni po objavi v Uradnem listu, to je 15.7. 2013. Vse do dne 30.11.2014 pa se
citirani odlok še ne izvaja.
Razlogov je več, eden izmed njih je, da sam Odlok v svojem 7. členu, točka 3, decidirano
navaja da bo podrobnejša navodila in tehnične normative urejeval t. i. Tehnični pravilnik, ki
pa ga pripravljavec odloka ni pripravil vse do dne 30.11.2014.
V tej zvezi naj samo še zapišemo, da pravni red v R Sloveniji ne prepozna predpisa, ki bi
določal izklop javne razsvetljave v nočnem času. Torej gre za še en unikum, ko gre za
pripravo in izvedbo posameznega predpisa v našem lokalnem okolju.
Glede na dejstvo, da so posamezne ulice na območju KS Pohorski odred npr. Cesta XIV.
Divizije, del Kajuhove, Murnova, del Tomšičeve ul. itd. ki so v nočnem času ves čas
osvetljene, naj pojasnimo, da na to nimamo vpliva posamezniki, ampak gre enostavno za
dejstvo, da so prižigališča povezana medsebojno tako, da onemogočajo izklop. Zakonodaja
predpisuje, kdaj in katera svetila javne razsvetljave morajo na posameznih območjih biti
vklopljena skozi vso noč, kar pomeni, da gre v danih primerih konkretno za prehode za
pešce, hodnike za pešce, semaforizirana križišča, krožišča itd., na to povezavo pa so vezane
tudi posamezne ulice.
Z dnem 10.1.2013 se je na območju mestnih KS, to je KS Dr. Jagodič, KS Alfonz Šarh, KS
Impol in KS Pohorski odred pričel uradno izvajati Projekt » VAROVANA SOSESKA« s ciljem
načrtovano zmanjšati in preprečevati različne varnostne pojave, kar bi naj pripomoglo tudi
boljšemu počutju krajanov in krajank s področja varnosti. Ob pripravi in kasneje ob
predstavljenem projektu, pa je bilo predstavnikom KS s strani pripravljavca nedvoumno
zagotovljeno, da sam projekt ne predvideva izklopa javne razsvetljave v nočnem času na
območjih, kjer se izvaja projekt » VAROVANA SOSESKA«, vendar žal v realnosti temu ni
tako.
Če povzamemo, gre v danem primeru za nezakonit izklop javne razsvetljave v nočnem času,
nenazadnje pa tudi za neracionalno, nerazumno in nelogično ravnanje odgovornih, saj so
bila stara svetila zamenjana z t. i. varčnimi, potem pa se ta svetila v nočnem času še
izklopijo.
Z odličnim spoštovanjem.
Predsednik Sveta KS
Ludvik Repolusk, višji upr. del.

