ZAPISNIK IZREDNE SEJE KS CENTER NOVO MESTO,

ki je potekala v ponedeljek, 3. decembra 2018 ob 20:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici
10 v Novem mestu.
Predlagan dnevni red:
1. Oblikovanje stališča sveta KS Center Novo mesto glede prometne ureditve po prenovi
Glavnega trga
2. Razno

Prisotnost: na seji so bili prisotni Luka Blažič, Ana Granda Jakše, Stojan Luzar, Jana
Murgelj, Cvetka Potočar in Matija Škof
Opravičeno odsotni: Jurij Kobe
Seja je bila sklepčna.

K 1. točki: Oblikovanje stališča sveta KS Center Novo mesto glede prometne ureditve po
prenovi Glavnega trga
Dne 26. 11. 2018 je občina Svet KS Center pozvala, da se glede na vedno bolj številčne
pobude o zaprtju Glavnega trga za promet (še posebno po sprostitvi prometa po
Glavnem trgu), ponovno opredeli do zaprtja Glavnega trga. Predsednik KS Center je
predlagal pristojnim na MO Novo mesto, da se glede predlogov, dilem in morebitnih težav
sestanemo osebno. Predstavniki občine so na pobudo za sestanek odgovorili, da bi želeli
najprej pisno opredelitev KS Center. Rok za pripravo opredelitve je 14. 12. 2018.
Na izredni seji so po daljši diskusiji člani sveta oblikovali naslednja stališča:
-

-

-

promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi je potrebno odpraviti oziroma ga
omejiti, kolikor je le mogoče.
od kar je po Glavnem trgu ponovno stekel promet, je več kot očitno, da le-ta ni
ustrezno prilagojen za promet: vozišče ni vidno, vozniki pešcev ne opazijo in ne
upoštevajo predvidenega prometnega režima, promet poteka po trgu navzdol in
so hitrosti vozil previsoke…
v času popolne zapore so delno obnovljeni Glavni trg prebivalci Novega mesta in
okolice (in ne le KS Center) prepoznali kot prostor, ki z omejitvijo prometa
predstavlja možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa. Z vzpostavitvijo in
popestritvijo trgovske in gostinske ponudbe bi prebivalce Novega mesta in širše
okolice to še dodatno vzpodbudilo k obisku mestnega jedra in posledično k
načrtovani oživitvi Glavnega trga.
na osnovi zgoraj naštetih stališč Svet KS Center MONM kot nosilcu projekta in
odgovornemu za urejanje prometnega režima predlaga:
1.
2.

Na Glavnem trgu naj promet poteka izključno za časovno omejeno dostavo
(v jutranjih in nočnih urah) in intervencijo.
Izvoz iz mesta oz. dovoz do Kandijskega mostu naj poteka po Sokolski
ulici, ki naj se ustrezno uredi.

3.

4.

5.

Promet po zalednih ulicah, vzhodno od Glavnega trga (območje Šolske,
Dilančeve in bližnjih ulic), naj bo namenjen izključno prebivalcem ter
lastnikom nepremičnin in njim pripadajočih zemljišč, ki so namenjena
parkirnim prostorom ter eventualno izvajalcem poslovnih in drugih
dejavnosti.
Za vzpostavitev omenjenega stanja naj se promet omeji z vzpostavitvijo
ustreznih tehničnih preprek (npr. postavitev potopnih stebričkov), ki bodo
postavljene v konsenzu z MO Novo mesto ter ostalimi deležniki.
Pospeši naj se izgradnja predvidenih parkirišč in ureditev neustreznih
parkirišč v bližini.

Svet KS Center od MONM pričakuje, da bo oblikovala ožjo skupino ključnih deležnikov in
predstavnikov stroke, v okviru katere bomo skupaj, na podlagi realnih situacij, potreb
krajanov in drugih ter strokovnih mnenj oblikovali končen prometni režim.
Svet KS Center se zaveda, da se bodo morda v prihodnosti pokazale nekatere
neustreznosti rešitve, zato predlaga sistematično spremljanje delovanja prometnega
režima z okvirno predvidenimi možnostmi prilagajanja.
SKLEP: Na podlagi predstavljenih stališč predsednik KS Center Matija Škof pripravi dopis
z uradnim stališčem sveta KS Center in ga posreduje pristojnim na MO Novo mesto po
elektronski pošti. Glede na odziv občine ter njihove nadaljnje pobude ter aktivnosti se
izvede informiranje krajanov oziroma po potrebi skliče zbor krajanov. Oblikovano mnenje
bo predsednik sveta članom sveta poslal v potrditev po elektronski pošti, zapisnika se
tako na prihodnji redni seji sveta ne potrjuje.

K 2. točki: Razno
Pod točko razprave ni bilo.
Zapisala:
Matija Škof
Ana Granda Jakše
Predsednik Sveta Krajevne skupnosti Center
Matija Škof

Novem mestu, dne 4. 11. 2018

