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Predlog Odredbe o spremembi prometne ureditve ožjega mestnega središča
Odbor za gospodarstvo je obravnaval gradivo in z vidika pristojnosti odbora sprejel
I.
ugotovitve
1. Odbor za gospodarstvo je obravnaval predlog nove prometne ureditve mestnega
jedra iz vidika, kako je poskrbljeno za poslovanje gospodarskih subjektov v
mestnem jedru Novega mesta v novih razmerah po zaključku obnove mestnega
jedra in iz vidika pripravljenosti na razvoj turizma v mestu, še posebej pa
obnovljenem mestnem jedru.
2.
−

Na podlagi pojasnil Občinske uprave, da:
je prometno ureditev, ki vključuje ureditev prometa, obvestilne table, omogoča
dostavo, dostop interventnih vozil, ustrezno optimalno ureditev oz. dostope za
stanovalce v mestnem jedru, brezplačen prevoz iz bližnjih parkirišč – Kavalir, v
največji možni meri uskladila z zainteresiranimi deležniki;

−

meritve zasedenosti parkirnih prostorov v zaledju mestnega jedra kažejo, da so na
le-teh še prosta mesta. To se naj bi z novo sodobno tehnično ureditvijo, ki bo
zasledovala čim hitrejše obračanje koriščenja le-teh (omejitve parkiranj do dveh
ur) še izboljšalo v korist večjih kapacitet parkirišč;

−

je iz teh parkirišč peš dostop možen v dveh do štirih minutah;

−

Občinska uprava že izvaja več ukrepov za lažje pogoje poslovanja (obračun
nižjega nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, subvencioniranje najemnin,
subvencioniranje obnove fasad);

−

se pripravlja še več novih drugih ukrepov v cilju nadaljnjega izboljšanja pogojev
življenja prebivalcev tega dela mesta in poslovanja podjetij in obrtnikov;
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−

so z nakupom objektov na Germovi omogočeni pogoji za gradnjo novih stanovanj
kot pomembnega elementa za oživljanje mestnega jedra;

−

je Svet KS Center soglašal s predlagano prometno ureditvijo.

II.
Odbor za gospodarstvo je sprejel naslednja
sklepa:
1. Odbor za gospodarstvo izreka priznanje Županu in Občinski upravi za izpeljavo tako
zahtevnega in enega najpomembnejših projektov zadnjih desetletij v Mestni občini
Novo mesto.
2. Odbor za gospodarstvo
podpira
in predlaga Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto
sprejem
Predloga Odredbe o spremembi prometne ureditve v ožjem mestnem središču Novem
mestu po skrajšanem postopku.

III.
Poleg sprejetih sklepov je Odbor za gospodarstvo sprejel še naslednje
pobude:
1. Mestna občina Novo mesto naj v najhitrejšem možnem času pripravi načrt dodatnih
ukrepov za oživitev mestnega jedra Novega mesta s časovnico in odgovornimi
nosilci izvedbe. V pripravo naj vključi zainteresirane deležnike soustvarjanja
oživitve mestnega jedra Novega mesta.
2. Odbor za gospodarstvo meni, da je primerna osnova za pripravo takega načrta
gradivo Ministrstva za razvoj in tehnologijo RS iz leta 2017 z naslovom Upravljanje
mestnih središč – Dobre prakse v Sloveniji in Avstriji (TCM – Town Centre
Management, v katerega je vključenih preko 2500 evropskih mest).
Pri pripravi teh ukrepov naj ima Mestna občina Novo mesto proaktivno vlogo. O
pripravi ukrepov naj Občinska uprava obvešča Odbor za gospodarstvo.
3. O novi prometni ureditvi in uporabi parkirišč se naj poleg običajnih načinov
obveščanja (spletna stran MO NM) izvedejo še drugi možni načini, kot na primer
učinkovite in razumljive obvestilne table za parkirna mesta v celotnem zaledju,
pomoč pri uporabi teh parkirišč s pomočjo mobitela.
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