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Izvleček
Možnosti trajnostnega prometa na primeru Novega mesta
Promet v mestih, pušča v današnjem času veliko negativnih okoljskih posledic ter povzroča
veliko zdravstvenih težav prebivalcem. Znano je, da naj bi bil vsak drugi Slovenec lastnik
osebnega motornega vozila. Medtem ko raba osebnih avtomobilov narašča, raba javnega
potniškega prometa upada. Glavni vzrok, ki je vplival na omenjeni preobrat je razvoj
motorizacije, ki je potisnil skrb za okolje v ozadje. Novo mesto pri tem ni izjema, temveč
zgolj potrjuje pravilo. Namen moje seminarske naloge je prikazati možne rešitve in usmeritve
izboljšanja prometnega stanja v Novem mestu, z upoštevanjem segmentov trajnostne
prometne politike. Promet v mestih igra pomembno vlogo tudi pri revitalizaciji mestnega
jedra, ki v Novem mestu trenutno ne izpolnjuje vseh svojih potencialov. Namreč, eden od
ciljev trajnostnega razvoja je tudi družbeni oz. socialni vidik, k temu pa veliko pripomore
urejenost in kakovost življenjskega okolja.
Ključne besede: geografija prometa, Novo mesto, trajnostna mobilnost, trajnostni razvoj

Abstract
Sustainable traffic possibilities in case of Novo mesto
The city’s traffic causes a lot of environmental problems and health problems of urban
population nowadays. It’s a fact, that every second citizen of Slovenia owns a personal
motorized vehicle. While the use of motorized personal vehicles is increasing, the use of
public traffic is decreasing. The main cause is the growth of motorization, which pushed the
care for the environment to the background. The city of Novo mesto is no exception, it only
proves the rule. The purpose of my seminar work is to find possible alternatives and better
directions to current traffic condition in Novo mesto by using different segments of
sustainable traffic politics. The city’s traffic also plays an important role in the process of
revitalization of the city’s centre, which still does not meet all of its potentials. One of the
goals of sustainable development is also the social aspect which contributes to orderliness and
the quality of the city surroundings.
Key words: geography of transport, Novo mesto, sustainable mobility, sustainable
development
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1. UVOD
Prestolnico Dolenjske regije, občino Novo mesto, sestavlja 23 krajevnih skupnosti, kar
skupno predstavlja 236 km2 površine. V občini živi okoli 36.000 prebivalcev. Območje
proučevanja seminarske naloge je omejeno na osrčje občine, naselje Novo mesto, v katerem
živi 23.350 prebivalcev, kar predstavlja 2/3 celotnega prebivalstva občine. Novo mesto je
znano kot univerzitetno, upravno, gospodarsko, kulturno, izobraževalno, zdravstveno in
športno središče statistične regije Jugovzhodne Slovenije. Na podlagi kriterijev za določanje
mestnih naselij in naselij mestnih območij se uvršča med urbani tip naselja (Levičar, 2012;
SURS, 2013). Uspešna farmacevtska, avtomobilska, gradbena ter druga industrija ponuja
številne investicijske priložnosti in razvojne potenciale, tudi v storitvenem sektorju. S svojim
hitrim gospodarskim razvojem in razmeroma visoko kakovostjo življenja je Novo mesto tudi
potencialna lokacija priseljevanja (Levičar, 2012). Zaradi vse hitrejšega gospodarskega
napredka in potreb po mobilnosti je povpraševanje po osebnem motornem prometu naraslo in
tako je skrb za javni potniški promet (JPP), katerega ponudba se slabša in ne dohaja osebnega
motornega prometa, upadla. Glavni dejavnik, ki vpliva na visoko stopnjo uporabe avtomobila
je razpršena poselitev ter nekonkurenčnost javnega potniškega prometa osebnemu prometu.
Ta je razmeroma hitrejši in cenejši.

1.1.

Namen ter cilji

Novo mesto se danes sooča z vse večjim okoljskim obremenjevanjem in posledično nižanjem
kakovosti življenjskega okolja v mestu. K temu veliko pripomore promet, ki zaseda veliko
prostora, predvsem v samem mestnem jedru. Namesto, da bi se staro jedro revitaliziralo in
»oživelo« je učinek ravno nasproten. Trenutno je njegova prevladujoča funkcija cestna
povezava ter prostor za parkiranje. Z upoštevanjem trajnostnih segmentov pa bi se lahko
negativni učinki omenjenega dejavnika v Novem mestu zmanjšali ter tako tudi spodbudili več
javnih dejavnosti. To je tudi glavni namen seminarske naloge in sicer podati nekaj predlogov
za spodbujanje trajnostnih smernic prometa v Novem mestu in ugotoviti slabosti ali prednosti
prometa v Novem mestu. Cilji raziskovalne naloge pa so:
· pregledati stanje javnega prometa v Novem mestu,
· podati ukrepe in predloge za spodbujanje kolesarskih poti in pešpoti
· in predstaviti Glavni trg kot prostor, ki je rezerviran za nemotorizirane oblike
prometa.

1.2.

Metodologija

Metode dela so obsegale tako kabinetni kot terenski del proučevanja. Metode dela so sprva
temeljile na kabinetnem načinu dela, pri čemer je večji del predstavljal prebiranje in iskanje
uporabne literature. Podatke za kartografsko podlago sem pridobila iz Geodetske Uprave
Republike Slovenije (GURS). Prostorske podatke kolesarskih poti, pešpoti in avtobusnih prog
sem pridobila na občini Novo mesto ter na spletih straneh mestnih prevozov »Arriva«.
Obširne statistične podatke sem črpala iz spletnih strani Statističnega Urada Republike
Slovenije (SURS) ter Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). V tej bazi se nahajajo
podatki demografskega ter okoljskega tipa. Terenski del preučevanja je obsegal
fotografiranje, zarisovanje kolesarskih poti ter pešpoti na karto. S terenskim delom sem tudi
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lažje ocenila trenutno stanje uporabe obstoječega kolesarskega omrežja in njegove povezave
med posameznimi deli mesta ter javnega potniškega prometa.
2. PREDSTAVITEV NOVEGA MESTA
To poglavje je namenjeno družbenogeografskim in fizičnogeografskim značilnostim Novega
mesta, ki pomembno vplivajo na prometne značilnosti mesta. V poglavju so izluščene tiste
družbene značilnosti, ki so ključne za razumevanje povečanja prometa ter njegovega
nadaljnjega razvoja; določeni segmenti razvoja družbe so namreč tesno povezani z razvojem
prometa. Fizičnogeografski dejavniki pa lahko tvorijo ali ovirajo določene prometne sisteme
ter s svojo lego ali morfološko obliko vplivajo na samočistilne sposobnosti.
Karta 1: Karta Novega mesta

Vir podatkov: GURS, 2010.

2.1.

Družbeni vplivi na razvoj prometa v Novem mestu

Novo mesto sodi v eno izmed bolj uspešnih statističnih regij v Sloveniji, tako iz
gospodarskega vidika kot iz vidika ugodne prebivalstvene strukture. Leta 2012 je povprečna
starost prebivalcev znašala 41 let, kar je pod slovenskim povprečjem, ki znaša 42,5 let.
Povprečna starost občine se v povprečju dviga počasneje kot v ostalih slovenskih občinah
(Statistični letopis Republike Slovenije, 2012). Gospodarski uspeh Novega mesta temelji na
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uspešni farmacevtski (Krka), avtomobilski (Revoz d.d., Adria Mobil), gradbeni (CGP) ter
drugi industriji (Levičar, 2012). To vpliva na dokaj visoko stopnjo zaposlenosti. Leta 2010 je
bilo v starostni skupini 15 – 64 let približno 63 % zaposlenih ali samozaposlenih oseb oz.
delovno aktivnega prebivalstva, kar je več od takratnega slovenskega povprečja (59 %). Med
aktivnim prebivalstvom je bilo v občini v povprečju 8,1 % registriranih brezposelnih oseb, kar
je manj od državnega povprečja (10,7 %) (Statistični letopis Republike Slovenije, 2012;
SURS, 2013). Največji deleži delovno aktivnih prebivalcev zaposlenih v svojih občinah so
bili v Ljubljani (86 %), Mariboru (77 %), Novem mestu (76 %) ter Velenju (71 %). Če število
delovnih mest v posamezni občini preseže vsaj za 16 % število delovno aktivnih prebivalcev,
potem taka občina sodi med »izrazito delovne občine«. Sem sodi tudi Novo mesto, eno izmed
16 uvrščenih občin v Sloveniji. Leta 2011 je povprečna bruto plača znašala 1685,34 EUR na
prebivalca, neto pa 1084,32 EUR na prebivalca. Za celotno Slovenijo je povprečna bruto
plača znašala 1524,65 EUR, neto pa 987,39 EUR. Tolikšen gospodarski napredek je eden
izmed temeljnih dejavnikov, ki vpliva na število lastništva osebnih avtomobilov. Leta 2010 je
bil namreč vsak drugi prebivalec v občini lastnik osebnega avtomobila (55 avtomobilov na
100 prebivalcev), ki je bil v povprečju star 7 let (SURS, 2013). V statistični regiji
Jugovzhodni Sloveniji je bilo leta 2011 515 osebnih avtomobilov na 1000 prebivalcev, za
celotno Slovenijo pa je veljal podatek 514 avtomobilov na 1000 prebivalcev (SURS, 2013).

2.2.

Fizičnogeografske značilnosti Novega mesta

Novo mesto leži v dolini reke Krke, katero obdaja gričevnat svet (Tončič, 1990). Staro
mestno jedro, skalnat polotok, obdaja reka Krka, ki ločuje levi in desni breg Novega mesta.
Reka Krka predstavlja fizično oviro (Lapajne, 1996) zato potekajo čez njo glavne prometne
povezave prek mostov. Od zahoda proti vzhodu si sledijo Šmihelski most, Kandijski most in
Ločenki most. Od zahoda proti vzhodu si sledita tudi dva mostova namenjena
nemotoriziranemu prometu: most na Loko in Ragovski most.
Mesto se ponaša z veliko zelenimi površinami, kar preprečuje nastanek mestnega toplotnega
otoka (Jernej, 2000). Graf 1 prikazuje parametre za glavno meteorološko postajo Novo mesto.
Na njem sta prikazana uporabljena kazalca, ki močno vplivata na samočistilne sposobnosti
mesta: prevretrenost okolja in število dni z meglo. V obdobju 1981 do 2010 je bilo v
povprečju 55 dni z močnim vetrom ter 88 dni z meglo (ARSO, 2013). Število prevetrenih dni
je manjše, število dni z meglo pa dokaj visoko, še posebej znotraj mesta. Slabša prevretrenost
in bolj pogosto pojavljanje megle je najintenzivnejše v mestu, kar vpliva na daljše
zadrževanje prometnih emisij v ozračju. V okolici mesta so samočistilne sposobnosti boljše.
Za Novo mesto je značilna višinska klimatska pasovitost, ki je pogoj za pojav temperaturnega
obrata ali inverzije, kar je prav tako pomemben kazalec onesnaženega zraka. Ob dnevih z več
padavinami je zrak v mestih bolj čist; meteorna voda delce nastalih zaradi prometa »spira« iz
mestnih površin ter iz zraka (Benčina, 2009).
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Graf 1: Število posameznih meteoroloških parametrov v obdobju 1981 – 2010, Novo mesto
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Vir podatkov: ARSO, 2013.

Novo mesto se uvršča v podnebni tip zmernocelinskega podnebja osrednje Slovenije.
Temperature zraka so oktobra praviloma višje kot aprila. Značilen je subkontinentalni
padavinski režim, s povprečno letno količino padavin od 1000 do 1300 mm. Padavin je več
poleti kot pozimi, njihova količina pa se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu (Ogrin, 1996). Z
vidika kolesarjenja sta pomembna dejavnika povprečna letna temperatura zraka in število dni
s padavinami. Za obdobje 1981 – 2010 podatki kažejo, da povprečna letna temperatura znaša
10,4°C, povprečne letne padavine nad 10 mm pa 40 dni na leto. V Ljubljani znaša povprečna
letna temperatura 10,7°C, padavine nad 10 mm pa 44 dni na leto. Primerjava obeh glavnih
meteoroloških postaj kaže na dobre pogoje kolesarjenja tudi v Novem mestu (ARSO, 2013).
3. VPLIV PROMETA NA OKOLJE IN KAKOVOST ŽIVLJENJA V NOVEM
MESTU
Promet v Novem mestu ima specifične pogoje za vzpostavitev trenutnega stanja. Vplivi na
okolje imajo pomembno mesto pri emisijah, ki slabo vplivajo na prst, vodo in zrak v mestih,
neposredno pa tako vplivajo tudi na človeka.

3.1.

Kakovost zraka v Novem mestu

K slabši kakovosti zraka prispeva predvsem človek s svojimi dejavnostmi: industrija, promet
in individualna kurišča. Novo mesto se z vidika lastnosti ozračja obnaša kot kotlina kar
zmanjšuje samočistilne sposobnosti zraka (Benčina, 2009). Osebni promet se je v mestu v
zadnjem času povečal, kar je vplivalo na slabšo kakovost zraka. Raziskava leta 1992, ko so
meritve onesnaženosti zraka potekale na 15 merilnih mestih je pokazala, da so koncentracije
ogljikovega monoksida (CO) prekoračene na Glavnem trgu, na križišču Ceste herojev in
Ljubljanske ceste ter na križišču v Bršljinu. Prašni delci so presegli dovoljene dnevne
koncentracije ob bolnišničnem kompleksu, še posebej v mesecu marcu (Na križiščih
preveč…, 1991). PM10 in PM2,5 delci se merijo v realnem času in so tako imenovani urni
podatki (na 24 ur). Za določitev kovin, PAH (policiklični aromatski ogljikovodiki) ter ionov v
delcih je potrebna analiza vzorčenih filtrov, katere rezultati so na voljo po zaključku analize.
4

Leta 2010 je bila mejna vrednost presežena 60 krat, leta 2011 pa 69 krat (dnevni podatki).
Leta 2010 je povprečna letna vrednost koncentracij PM10 delcev znašala 31 µg/m3, leta 2011
pa 32 µg/m3.
Preglednica 1: Letne in dnevne vrednosti prekoračitve PM 10 delcev v zraku za leto 2011

Postaja

%
veljavnih Cp
(povp. max
(najvišja >MV (št. primerov s
koncentracija)
koncentracija)
preseženo
mejno
podatkov
vrednostjo)

Novo mesto 99 %

136

32

69

Vir: Bolte in sod., 2012. Kakovost zraka v Sloveniji 2011.

Dnevne koncentracije delcev v Novem mestu presegajo mejne vrednosti, letne pa presegajo
zgornji ocenjevalni prag. Najvišje dnevne koncentracije PM10 so bile izmerjene v januarju in
februarju. Novembra je za notranjost Slovenije značilen pogost pojav temperaturne inverzije,
ko se po nižinah zadržuje hladen zrak, kar v tem času prispeva k večji onesnaženosti zraka.
Tega meseca (2011) so v Novem mestu mejne dnevne koncentracije presegle vrednosti 16
krat, v Ljubljani 11 krat, v Celju 19 krat in v Kranju 17 krat. Višje dnevne koncentracije so
značilne za hladnejši letni čas (nov, dec, jan, feb), manjša pa za toplejši letni čas (jun, jul,
avg), ko je motornega prometa po navadi manj. Ob začetku novega šolskega leta (sep, okt)
dnevne koncentracije zopet naraščajo (Bolte in sod., 2012).
Graf 2: Povprečne mesečne koncentracije delcev PM 10 (µg/m3) v letu 2011
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Vir podatkov: Bolte in sod.

Velikim koncentracijam se približuje tudi sekundarno onesnaževalo ozon (O3), ki izvira
predvsem iz prometnih emisij, ob kemijski reakciji z dušikovimi oksidi (NOx) ob dnevni
svetlobi. Maksimalna 8-urna drseča koncentracija ozona ne sme biti višja od 120 µg na m3.
Leta 2004 je koncentracija ozona, izmerjena z mobilno postajo, dosegla 124 µg/m 3. Podatka o
številu dni s preseženo koncentracijo v Novem mestu ni. V obdobju 2005 – 2009 so bile
mejne vrednosti koncentracije ozona presežene na celotnem območju statistične regije
Jugovzhodne Slovenije (Novo mesto… Novomeški čuvar, 2012). Novo mesto spada kot
merilna postaja v regijo SI3, kamor sodi celotna statistična regija Jugovzhodna Slovenija,
Gorenjska ter Osrednjeslovenska regija (brez Ljubljane) (Bolte, T., 2012). Podatki na ta način
niso verodostojni in dovolj natančni, saj so vrednosti onesnaževal zaradi fizičnogeografskih
5

značilnosti zelo različne. V ta namen so se v Novem mestu odločili, da bodo v prihodnje
postavili več merilnih naprav (Jurša, 2013; V Novem mestu… Radio Krka, 2013).

3.2.

Prometne navade prebivalstva v Novem mestu

Občina Novo mesto je leta 2001 izvedla »Anketo o kolesarjenju in prometu v Novem mestu«,
ki kaže na naslednje ugotovitve:
· skoraj dve tretjini Novomeščanov se v službo oz. šolo peljejo z avtomobilom (največ
zaposlenih starih med 36 in 45 let); uporaba avtomobila upada tem bolj kot se
zaposleni bližajo upokojitvi (prebivalstvo staro nad 65 let); pogosteje ga uporabljajo
moški ter zaposleni kot brezposelni,
· največ časa Novomeščanom vzamejo vsakodnevne obveznosti; pri vsakodnevni poti
na obvezne dejavnosti (šola, služba) sta za Novomeščane najpomembnejša varnost in
hitrost,
· kraji vsakodnevnih obveznosti se v povprečju nahajajo 1,5 km od prebivališča, skoraj
2/3 anketiranih imajo do šole več kot 3 km,
· delež Novomeščanov, ki se v trgovino pripeljejo z avtomobilom se z oddaljenostjo
povečuje,
· skoraj 1/3 se po mestu redno vozi z avtomobilom,
· 45 % Novomeščanov uporablja kolo (predvsem moški do 35 let); kolo najpogosteje
uporabljajo za obisk prijateljev, znancev, staršev ter za šport in rekreacijo,
· več kot polovica kolesarjev se v Novem mestu počuti ogrožene,
· 10 % kolesarjev je že bilo udeleženih v prometni nesreči (Anketa o kolesarjenju…,
2013).
Zgoraj navedene ugotovitve so zelo uporabne z vidika načrtovanja prometa in so dobro
izhodišče prihodnjih ukrepov. Z rezultati se lahko ugotovi tudi katero ciljno skupino je
potrebno bolj osveščati o njihovih drugačnih možnostih sodelovanja v prometu in kateri ciljni
skupini je treba nameniti več pozornosti pri načrtovanju prometne ureditve. To je predvsem
skupina prebivalcev starih med 36 in 45 let, ki sodijo tudi med delovno aktivno prebivalstvo.
Zgoraj navedene ugotovitve kažejo, da se kraji vsakodnevnih obveznosti v povprečju nahajajo
1,5 km od prebivališča, kar pomeni, da je razdalja kratka in primerna za kolesarjenje,
pešačenje, vožnjo s skirojem in za drugo rabo alternativnih prometnih sredstev. Na teh
območjih bi morala biti prometna infrastruktura za kolesarje in pešce urejena. Kjer so šole,
tovarne, trgovine itd. (trgovina, zaposlitev) oddaljene več kot 3 km od prebivališča pa bi
moral imeti pomembnejšo prometno vlogo javni potniški promet. Ugotovitev, da se več kot
polovica kolesarjev v Novem mestu počuti ogrožene sovpada s trenutno ureditvijo prometnih
poti Novega mesta ter z deležem Novomeščanov, ki uporabljajo kolo. To je 45 %
Novomeščanov, prevladujejo pa moški stari do 35 let. Varnost je pomembna predvsem z
vidika otrok in starejših nad 65 let, saj sodijo kot udeleženci v prometu med nepredvidljivo
skupino in skupino, ki mora biti deležna visoke pozornosti voznikov. Tu velja omeniti
predvsem cestno-prometne nesreče (Anketa o kolesarjenju…, 2013).

6

Slika 1: : Prometna nesreča na Glavnem trgu v Novem mestu (21. avgust, 2011)

Vir: Dolenjski list, 2013.

4. PROMETNE ZNAČILNOSTI NOVEGA MESTA
V tem poglavju so opisane značilnosti prometa v Novem mestu. Opisani in analizirani so
različni prometni sistemi, saj lahko na podlagi le teh dalje sklepamo kaj je tisto, kar je
potrebno spremeniti ter na kakšen način spodbuditi ljudi k večji uporabi javnega potniškega
prometa ter energetsko manj potratnih vozil.

4.1.

Javni potniški promet

Avtobusni prevozi v Novem mestu povezujejo naselja mestne občine ter okoliška naselja.
Zaradi ekonomskih razlogov je mestni in primestni prevoz upadel (Lapajne, 1996), prav tako
pa so se v zadnjem desetletju mobilnostne navade spremenile (Bole, Gabrovec, 2009). Javni
mestni potniški promet v Sloveniji uporablja 8 mestnih občin ter 6 ne-mestnih občin
(Dovečar, Ogrin, 2011). Ena izmed njih je tudi Novo mesto, kar daje občini prednost pri
udejanjanju trajnostnega razvoja. Pri načrtovanju javnega potniškega prometa je pomemben
kazalec gostota poselitve, ki je v Novem mestu leta 2010 znašala povprečno 154 prebivalcev
na km2, kar je višje od takratnega slovenskega povprečja (101 prebivalca/km2). Namreč
gostejša kot je poselitev, bolj je lahko razvit mestni potniški promet (Dovečar, Ogrin, 2011;
SURS, 2013). Novo mesto sodi med izrazito delovne občine, kar ureditev javnega prevoza
nekoliko olajša in nudi prednosti zaposlenim in podjetjem, predvsem na račun prihranka
potnih stroškov. Kljub temu je JPP v Novem mestu zastarel in ima majhno število
uporabnikov. Obstaja 6 avtobusnih prog, ki jih pokriva vozni park osmih avtobusnih vozil,
manjših ter večjih avtobusov. Da bi pokrili vse potrebe uporabnikov JPP naj bi bilo potrebnih
vsaj 9 vozil. Občina se trudi vozila čim hitreje modernizirati in zamenjati (Mestna občina
Novo mesto, 2013; Vozni redi. Arriva, 2013).
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Slika 2 in slika 3: Večji (proga 3) ter manjši avtobus (proga 4) Novo mesto

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

Za leto 2012 je število prepeljanih potnikov z mestnim avtobusom znašalo 280.000 potnikov,
s primestnim pa veliko manj, a točnega podatka o tem ni. Najpogostejša proga primestnega
avtobusa vozi v smer Dolenjskih toplic in ima tudi najpogostejšo frekvenco, ki znaša 1 uro. V
povprečju vozi primestni avtobus na vsake 2 uri do 3 ure in ima predvsem funkcijo šolskega
avtobusa. Proga mestnega avtobusa, ki je najpogosteje uporabljena je avtobusna linija 4, ki
vozi po progi Sevno – Krka – Ragovo – Hedera – avtobusna postaja Novo mesto – Sevno.
Proga je speljana skozi gosto poseljena območja ter mimo pomembnejših javnih ustanov
(mimo vrtca Bršljin, nakupovalnega središča BTC Bršljin in mimo železniške postaje Bršljin)
in podjetja Krka. Proga 4 ima tudi najpogostejšo časovno frekvenco, ki znaša 20 minut.
Naslednjo najpogostejšo časovno frekvenco ima proga 5, ki vozi skozi Glavni trg v mestnem
jedru in mimo zdravstvenega doma Novo mesto. Zadnji avtobus odpelje okoli osme in pol
devete ure zvečer, najkasneje ob deseti uri zvečer. Praviloma se avtobusne vožnje zaključijo
med osmo in deveto zvečer. Zadnji odhodi so predvideni in organizirani za zaposlene podjetja
Krke (22.10). Ob 21.30 uri odpelje zadnji avtobus tudi izpred nakupovalnega središča
»Qlandia«, ki je prilagojen zaposlenim ter nakupovalcem. Linije se navezujejo na zimski in
poletni vozni red pri čemer sta dve redni progi (4 in 5) poleti (julija in avgusta) ukinjeni
zaradi premalo povpraševanja (Bjeloševič, 2013; Vozni redi. Arriva, 2013).
Javni potniški promet v Novem mestu uporabljajo predvsem osnovnošolci, dijaki, študenti in
zaposleni iz mesta in bližnje mestne okolice. Avtobusni prevozi so zato najpogostejši med
tednom in v zimskem letnem času ter v času jutranjih in popoldanskih konic (Duh, 2013). V
zadnjem času mestni promet izvaja več novosti in akcij kot je uvedba enotne cene mesečne
vozovnice, vpeljava elektronske kartice in septembrska akcija »Z mestnimi avtobusi
septembra zastonj!«. V šolskem letu 2012/13 so oddali vlogo za uvedbo enotne cene mesečne
vozovnice za dijake in študente, kar bi jih spodbudilo še k večji uporabi javnega potniškega
prometa. Prav tako naj bi se počasi uvedla tudi elektronska vozovnica, kar bi olajšalo plačilo
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javnega prevoza, olajšalo vstop potnikov ter bi bila bolj prijazna okolju, saj bi prihranili
veliko odpadnega papirja prejšnjih vozovnic. Vsekakor je to dobra poteza, ki lahko vpliva na
povečano število potnikov v prihodnjih letih in je eden izmed boljših ukrepov trajnostne
mobilnosti (Vozni redi. Arriva, 2013). Z elektronsko kartico in enotno ceno prevoza, ne glede
na čas trajanja prevoza, je potovanje z javnim prevozom lažje in cenejše (Gabrovec, Lep,
2007). Akcija »Z mestnimi avtobusi septembra zastonj!« bo pokazala povezavo med učinkom
ponudbe na prebivalce in morebiten napredek. Nove avtobusne proge bi bile potrebne
predvsem v predelih s slabšo povezavo. Primer nove avtobusne proge so uredili ob gradnji
novega nakupovalnega središča »Qlandia« (Vozni redi. Arriva, 2013).
Slika 4 in slika 5: Avtobusna postaja Novo mesto ter vmesna postajališča

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

Slika 4 prikazuje avtobusno postajo Novo mesto. Postajo bi lahko modernizirali in poskrbeli
za dovolj pokritih sedišč za čakajoče uporabnike JPP ter zaprti prostor ob mrzlih dneh, kjer se
potniki lahko pogrejejo. Postajališča in vozni red sta objavljena na neopaznem mestu,
zamenjali bi jih lahko z elektronskimi tablami. Vmesna avtobusna postajališča so pokrita in
imajo urejena sedišča skoraj na vseh postajališčih (izjema postaja Glavni trg in »Qlandia«).
Eden izmed vplivnejših dejavnikov na število uporabnikov je cena vozovnice in vstopi/izstopi
potnikov na avtobus. Cene so spodbujajoče, še posebej, če jih primerjamo z večjimi mesti kot
je Ljubljana. Nakupi vstopnic se lahko opravijo na glavnem postajališču ter v vseh kioskih
(Glavni trg, Novi trg, Bršljin, pri Zdravstvenem domu, Kandijski most). Trenutno so
vstopnice še vedno papirnate in neučinkovite za hitrejši vstop/izstop potnikov.
Preglednica 2: Cene vozovnic mestnega prevoza »Arriva«

VOŽNJA
1 vožnja
Mesečna
vozovnica

CENA
1,50 € (predprodaja: 0,60 €)
delavska: 9,00 €
dijaška: 9,00 €
Vir podatkov: Arriva, 2013.

Uporabo različnih prometnih sredstev za eno potovanje imenujemo intermodalnost. Ker je
Novo mesto na območju jugovzhodne Slovenije edino večje zaposlitveno in izobraževalno
središče je deležno tudi visokega obiska iz bližnjih občin (Levičar, 2012). Bližina železnice in
javni mestni prevozi imajo zato večjo uporabno vrednost. Uporabo različnih prometnih
sredstev za eno potovanje imenujemo intermodalnost. Potencialne lokacije takega načina
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potovanja so ob večjih avtobusnih in železniških postajališčih, kjer je pretok potnikov in blaga
večji kot drugod. Po popisu 2002 naj bi v Novem mestu JPP po naseljih glede na kraj bivanja
uporabljalo manj kot 5 % zaposlenih dnevnih vozačev. Delež zaposlenih dnevnih vozačev, ki
potujejo na delo s sredstvi javnega potniškega prometa glede na kraj dela za občino Novo
mesto pa se giba med 10 in 15 %. Zaposleni dnevni vozači hodijo na delo predvsem iz
območij Črnomlja, Metlike, Šentjerneja, Škocjana, Dolenjskih toplic, Žužemberka in
Ljubljane. V Novo mesto se vsak dan pripelje tudi okoli 8000 vozačev šolarjev. V občino
Novo mesto se iz bližnjih središč z JPP pripelje 70 – 80 % dnevnih vozačev osnovnošolcev,
70 – 80 % dnevnih vozačev dijakov in 20 – 30 % dnevnih vozačev študentov. Največ dnevnih
vozačev dijakov se z JPP pripelje iz Črnomlja, Metlike in Škocjana (500 do 1000 vozačev).
Največ dnevnih vozačev študentov se z JPP pripelje iz Ljubljane (150 – 200 vozačev). Za
število prepeljanih potnikov dnevnih vozačev osnovnošolcev z JPP iz bližnjih središč ni
podatka (Bole, Gabrovec, 2009).
Preglednica 3: Število dnevnih vozačev osnovnošolcev, dijakov in študentov, ki uporabljajo JPP, za občino Novo
mesto (Vir podatkov: Bole, Gabrovec, 2009.)

SKUPAJ
Črnomelj
Metlika
Škocjan
Krško
Dolenjske
toplice
Žužemberk
Ljubljana

OSNOVNOŠOLCI
70 – 80 %
/
/
/
/
/

DIJAKI
70 – 80 %
nad 90 %
80 – 85 %
80 – 85 %
80 – 85 %
70 – 75 %

ŠTUDENTI
20 – 30 %
/
/
/
0 – 20 %
/

/
/

75 – 80 %
/

/
40 – 50 %

*500 do 1000 dnevnih vozačev z JPP
*200 do 250 dnevnih vozačev z JPP
*150 do 200 dnevnih vozačev z JPP
*100 do 150 dnevnih vozačev z JPP

Karta 2 prikazuje proge mestnega avtobusa, lokacijo avtobusne postaje Novo mesto in
železniških postaj, ki si sledijo v smeri sever-jug: Novo mesto, Novo mesto Center in Novo
mesto Kandija. Na severu je mestno naselje z železniško progo povezano s primestnim
naseljem Hudo, na jugu pa s primestnimi naselji Birčna vas in Uršna sela, ki vodi dalje proti
Beli krajini. Avtobusna postaja Novo mesto se nahaja v območju osrednjega dela mesta.
Železniška proga in njene postaje so locirane na območju osrednjega dela mesta, kjer so
skoncentrirane dejavnosti ter javne ustanove. Javni potniški promet ima iz tega vidika veliko
prednosti in velik prometni pomen, saj se večina dejavnosti in pomembnejših javnih ustanov
(šole, dijaški dom, občina Novo mesto, zdravstveni dom Novo mesto, splošna bolnišnica
Novo mesto…) nahaja na strnjenem območju Novega mesta, v 300 metrskem radiju (rumena
barva na karti) okoli avtobusne postaje Novo mesto in železniških postaj (karta 2). V 300
metrskem radiju okoli postajališč naj bi vse družbene dejavnosti bile dostopne peš, v
optimalnem času 5 minut (Krajnc, 2009).V 300 metrski radij okoli železniške postaje Novo
mesto in glavne avtobusne postaje Novo mesto so vključene mestne krajevne skupnosti (KS)
Bršljin in KS Mestne njive v severnem delu naselja, Center v osrednjem delu ter KS KandijaGrm, KS Drska in KS Šmihel v južnem delu naselja (Krajevne skupnosti. Mestna občina
Novo mesto, 2013). KS Ločna-Mačkovec (nakupovalni center »Qlandia«, Krka), KS Majde
Šilc (Ragovo), KS Žabja vas (Cikava, manjše nakupovalno središče), KS Gotna vas in KS
Regrča vas so od avtobusne postaje Novo mesto in železniških postaj oddaljene več kot 300
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m. Avtobusne proge na teh območjih imajo daljšo časovno frekvenco in vožnje so manj
pogoste. Za ta območja bi morali biti prihodi/odhodi avtobusov bolj prilagojeni potrebam
prebivalcev in tudi bolj pogosti. Končne avtobusne postaje omenjenih KS predstavljajo
ločnico med naseljem Novo mesto in primestnimi naselji. Po navadi so za taka območja
primerna P+R (»parkiraj in pelji«) parkirišča, ki vplivajo na manjši dostop motornih vozil v
mesto ter spodbujajo uporabo javnega potniškega prometa in drugih alternativnih prometnih
sredstev. Pri lociranju P+R parkirišč je potrebno upoštevati tudi pretok prometa. V Novem
mestu so zato za P+R parkirišča primerne tudi lokacije v ožji okolici mesta, kjer so že locirani
prometni terminali (prehod dnevnih vozačev-šolajočih in zaposlenih). Za šolajoče iz
primestnih naselij in staro prebivalstvo bi bilo potrebno bolj spodbujati uporabo JPP in uvajati
nove tehnike prevoza, npr. »car pooling« (skupinski prevoz).
Pomembno vlogo pri javnem potniškem prometu imajo tudi podjetja. V Novem mestu je več
uspešnih podjetij: Krka, Revoz d.d., TPV in Adria Mobil. Organiziran avtobusni prevoz ima s
pogodbo urejeno podjetje Revoz d.d. in TPV avtomobilska industrija, ki ob delavnikih
prepelje približno 1000 zaposlenih (Bjeloševič, 2013). V tem primeru podjetje organizira
avtobusne prevoze, ki so vsaj formalno registrirani kot redni linijski prevozi, delavci imajo
brezplačen prevoz in praviloma za prevoz na delo ne morejo dobiti denarnega nadomestila
(Bole, Gabrovec, 2009, str. 38). To pomeni, da imajo rezervirana vozila, ki skrbijo za
prihod/odhod zaposlenih v in izven naselja Novega mesta. Zaposleni za prevoz odštejejo
tretjino cene javnega prevoza, kar je ceneje kot če bi se vozili z osebnim vozilom. Na ta način
prihranijo stroške prevoza zaposleni in podjetje. Revoz d.d. ima do svojega podjetja urejeno
tudi podaljšano železniško progo, ki omogoča pretok tovora prek železniških povezav
(Bjeloševič, 2013; Vozni redi. Arriva, 2013). Podjetje Krka ima za delavce urejeno časovno
prilagoditev mestnih avtobusov, prevoz blaga pa poteka prek cestnega tovornega prometa. Ta
mobilnostni načrt predvideva usklajen vozni red s prevozniki in za zainteresirane delavce tudi
kupi vozovnice, delavci pa morajo prispevati lasten delež (navadno 20 %), alternativno lahko
delavci dobijo plačilo tudi v denarju (Bole, Gabrovec, 2009, str. 38). Modela se razlikujeta, a
oba imata pozitivne učinke na mobilnostne navade zaposlenih. Revoz d.d. je sicer izkoristil
tudi potencial železniških linij, Krka pa bi na tem področju lahko bližino železniške proge
bolje izkoristila.

11

Karta 2: Proge mestnega potniškega prometa Novo mesto

Vir podatkov: Vozni redi. Arriva, 2013.
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4.2.

Kolesarski promet

V prometu poznamo dve vrsti ovir: absolutne (npr. fizične ovire kot je reka, gora) ter relativne
ovire (npr. strm vzpon pomeni zahtevnejšo infrastrukturo ter prometno opremo). V Novem
mestu je relief bolj razgiban, kar ponekod otežuje mestno kolesarjenje. Kolesarskih poti v
Novem mestu je malo in so ponekod nenadoma zaključene zaradi poznega načrtovanja
tovrstne prometne infrastrukture in omejenih financ. Po popisu kolesarskih poti leta 2012 je v
Novem mestu 25.583 m kolesarskih stez s skupno površino 29.872 m2 (Duh, 2012). Razlog za
upočasnjeno gradnjo je predvsem počasno pridobivanje finančnih sredstev.
Med pomembne dele kolesarske infrastrukture sodijo tudi stojala za kolesa. V Novem mestu
je teh premalo kar vpliva na manjše število kolesarjev. Stojala za kolesa so postavljena na
Novem trgu, pred »knjižnico Mirana Jarca« na Glavnem trgu, kjer so ta tudi pokrita, pred
nakupovalnimi kompleksi »Hoffer« in »Tuš« ter pred nekaj šolami (npr. Gimnazija Novo
mesto). Več stojal bi bilo primernih za središče mesta, pred javnimi ustanovami (šole, vrtci,
občina, javni zavodi…), pred ostalimi večjimi nakupovalnimi središči (npr. »Qlandia«) ter
pred avtobusno postajo Novo mesto in železniškimi postajami (železniška postaja Novo
mesto, železniška postaja Kandija). Tako avtobusna postaja Novo mesto kot železniška
postaja ležita skoraj v središču mesta, prek njiju pa poteka izmenjava blaga in potnikov, zato
bi bila na teh mestih primerna postavitev pokritih stojal za kolesa ter P+R parkirišč. Levi in
desni breg reke Krke je na ožjem mestnem območju težko in nesmiselno povezati z mostom
za motorni promet (Lapajne, 1996), lahko pa bi uredili še nekaj mostov za pešce in kolesarje.
Novo mesto ima dva taka mostova: Ragovski most ter Most na Loko. Za boljše promoviranje
in večje število kolesarjev bi v prihodnosti predlagala tudi možnost izposoje mestnih koles s
postajališči, podobno akcijo kot je v Ljubljani »Bicikelj«, ki so jo tudi Ljubljančani dobro
sprejeli. Točke kolesarskih postajališč so opredeljene po naslednjih kriterijih:
· bližina pomembnih javnih ustanov (šola, bolnica, občina, večja zaposlitvena podjetja),
· točke intermodalnega prometa,
· gostota poselitve
· in obstoječe avtobusne povezave.
Izbrane lokacije si tako sledijo od severa proti jugu: Župnca, Kamence, nakupovalni center
»Qlandia«, Mercator Bršljin, BTC Bršljin, Bršljin, Prečna, Krka, železniška postaja Novo
mesto, gospodarska cona Cikava, Mercator Cikava, Novi trg, Glavni trg, poslopje Tuš,
avtobusna postaja Novo mesto, železniška postaja Kandija, Češča vas, OŠ Grm, KZ Krka,
pokopališče Srebrniče, Šolski center, OŠ Šmihel, Gotna vas in Regrča vas (karta 3). Na ta
način bi se mestno kolesarjenje povečalo, kar bi k sodelovanju spodbudilo tudi ostale.
Izposoja koles bi lahko bila navezana na že omenjeno elektronsko kartico, ki naj bi se počasi
uvedla v mestnem prometu. Kolesarska postajališča se morajo za učinkovito rabo navezovati
na bližnje vsakodnevne dejavnosti ter na javni in osebni promet (P+R parkirišča).
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Karta 3: Karta predvidenih in obstoječih kolesarskih stez ter možnih postajališč za kolesa

Vir podatkov: Mestna občina Novo mesto, 2013.

Na karti 3 je predstavljen tudi državni prostorski načrt, izdelan v okviru »Tretje osi«, ki je že
v gradnji (Duh, 2013). Gradnja obvoznice bo verjetno razbremenila motorni promet v jedru
mesta in s tem povečala možnosti zaprtja Glavnega trga za motorni promet. Tako bo
prometna vloga mostov za motorni promet manjša. Ob načrtovani obvoznici je predvidena
tudi nova kolesarska pot (Občinski prostorski akti. Mestna občina Novo mesto, 2013).
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Slika 6 in slika 7: Odsek z nedokončano kolesarsko stezo in pešpotjo (Žabja vas) ter pokrita stojala za kolesa pred
mestno knjižnico Mirana Jarca

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

V splošnem je kolesarska infrastrukturna opremljenost v Novem mestu zastarela in
nezadostna. Med ugotovitvami v »Anketi o kolesarjenju in prometu v Novem mestu« so
anketiranci izpostavili, da se kot udeleženci v prometu ne počutijo varno. Varnost je eden
izmed odločilnih dejavnikov pri izbiri potovalnega načina v prometu. Število kolesarjev
sovpada s trenutno sliko kolesarskih stez.

4.3.

Osebni promet

V občini Novo mesto stopnja motorizacije znaša 56 ali več na 100 prebivalcev, kar jih uvršča
v sam vrh med slovenskimi občinami (Dovečar, Ogrin, 2011). Prometna slika osrednjega dela
Novega mesta kaže na obliko cestnega križa, kjer se na Šmihelskem mostu združijo iz SV
smeri Seidlova cesta, iz SZ smeri Ljubljanska cesta, iz JV smeri Kandijska cesta in iz JZ
smeri Topliška cesta (Karta 4). Kot ugotovljeno, imajo glavno prometno vlogo pri prečkanju
reke Krke mostovi: Kandijski most, ki vodi do Glavnega trga, Ločenski most na Levičnikovi
cesti ter Šmihelski most ob železniški progi.
Pojavljata se dve prometni konici, ob katerih so prekomerno obremenjene vse glavne mestne
vpadnice. V dopoldanski konici so obremenjene vpadnice v smeri proti mestu ter proti
območjem izvajanja gospodarskih dejavnosti, šol in sekundarnih ter terciarnih dejavnosti, v
popoldanski konici pa predvsem v smeri iz mesta. Popoldanska konica se pojavlja znotraj
mestne mreže cest zaradi obiska dopolnilnih dejavnosti (razne dejavnosti otrok - glasbene
šole, športne dejavnosti in nakupovanje v trgovskih centrih) (Duh, 2013). V obeh primerih je
promet skozi Glavni trg stalen. Za osrednji del mesta, Glavni trg in stari del mesta ter Novi trg
so značilne ozke ulice, ki so neprimerne za promet z motornimi vozili. Pešcem ter kolesarjem
so tako namenjene manjše površine, ki ponekod še niso označene.
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Preglednica 4: PLDP leta 2011 na odsekih Ločna, Obvoznica ter Žabja vas v Novem mestu

MOTOR

64 (0,4 %) 14.915 (87,9 %)

51 (0,3 % )

TOVORNA
VOZILA
(VLAČILCI)
1932 (11,4 % )

OBVOZNICA 66 (0,4 %) 15.346 (88,1 %)
(Bučna vas–
Krka)
ŽABJA VAS 69 (0,5 %) 10.940 (86 %)
(Krka–Revoz)

50 (0,3 %)

1947 (11,2 %)

17.409
(100 %)

69 (0,5 %)

1656 (13 %)

12.734
(100 %)

LOČNA
(Ločna–Krka)

OSEBNA
VOZILA

AVTOBUS

SKUPAJ

16.962
(100 %)

Vir podatkov: PLDP. Prometno informacijski center…, 2013.
Karta 4: Karta obremenjenih cestnih vpadnic ter število motornih vozil skupaj, za naselje Novo mesto

Vir podatkov: GURS, 2003; PLDP, 2010.

Preglednica in karta 4 prikazujeta povprečni letni dnevni promet (PLDP). PLDP je leta 2011
znašal na cesti Ločna – Krka skupno 16.962 vozil, približno 4.000 vozil več kot leta 2010
(13.277). Novomeška obvoznica, smer Bučna vas – Krka je štela 17.409, leta 2010 pa 15.837
vozil ter Žabja vas, smer Krka – Revoz 12.734 vozil, leta 2010 pa 12.840 vozil. Najvišji delež
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vozil predstavljajo osebna vozila, z okoli 80 % deležem ter tovorna vozila z okoli 10 %
deležem. Najmanj, z deležem do 1 %, so predstavljali motorji ter JPP (PLDP. Prometnoinformacijski center…, 2013).
Že leta 1996 je Marjan Lapajne omenjal, da se je Novo mesto »dušilo v prometu« zaradi
napačno locirane bivše Industrije motornih vozil (danes Revoz d.d.) ter zaradi večjega števila
osebnih ter tovornih vozil (Lapajne, 1996, str. 189). Ob gradnji avtoceste Ljubljana – Zagreb
se tovorna vozila ne vozijo več skozi središče mesta (Glavni trg), temveč po Levičnikovi cesti
(smer Krka – Revoz), ki se priključi na avtocesto. Število tovornih vozil skozi Glavni trg se je
zmanjšalo, število osebnih vozil pa ostaja enako ali manjše. Promet skozi Glavni trg danes še
vedno poteka v eni smeri z zmanjšano hitrostjo (20 – 30 km/h), avtomobili so parkirani na
obeh straneh. V Novem mestu ima tako prednost pred JPP, pešci in kolesarji še vedno osebni
avtomobil. Temu je tako, saj je potovalni čas z osebnim avtomobilom ponavadi krajši. Ob
prometnih konicah nastajajo zastoji in takrat promet v središču mesta dela veliko škodo, še
posebej medčloveškim odnosom na ravni pešca in kolesarja (Lapajne, 1996). Eden večjih
problemov je tudi mirujoči promet, ki zaseda veliko prostora in s tem naredi bivalno okolje
bistveno manj kakovostno.
Slika 8 in slika 9: Glavni trg, Novo mesto

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

Glavni trg je znan po številnih javnih prireditvah kot so: »Teden cvička«, razni zimski
koncerti, mednarodni festival jazz glasbe »Jazzinty« in podobno (Levičar, 2012). Ob
nekaterih omenjenih dogodkih se promet zaradi začasne rabe prostora preusmeri, saj je del
Glavnega trga zaprt. Promet je takrat usmerjen na Jenkovo ulico, ki vodi dalje proti Dilančevi
ulici in Šolski ulici, ki se nadaljuje po Seidlovi cesti. To središča kljub temu ne razbremeni
prometa z motornimi vozili, temveč povzroči hrup in obremenitve na gosto poseljenih ozkih
ulicah.

17

Karta 5: Zaprt Glavni trg in alternativna cesta

Vir podatkov: Google Zemlja, 2013.

Iz karte 5 je razvidno, da ob začasni prometni ureditvi tudi Kandijski most ni razbremenjen
motornih vozil. Skozi most poteka dvosmerni promet, njegova ozka struktura pa ne dopušča
ureditve kolesarske steze. Promet motornih vozil skozi središče mesta je tako le začasno
prekinjen in v času prirejenih dogodkov še bolj prometno obremenjen. Moja predloga
prometne ureditve osrednjega dela Novega mesta sta naslednja:
1. območje Glavnega trga se v celoti omeji za motorni promet, vključno s Kandijskim
mostom ter potjo Na Loko, ki vodi mimo Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, mimo
športnih površin in do gostišča Loka, kjer se slepo konča,
2. območje Glavnega trga se v celoti omeji za promet z motornimi vozili, dopušča pa se
možnost vožnje z JPP (karta 6).
Cesta Na Loko je povezana s poslopjem »Tuš« in avtobusno postajo Novo mesto z mostom
rezerviranim za nemotorizirane oblike prometa (Most na Loko), na drugi strani pa je
povezana s hitro dostopnim parkiriščem na Novem trgu. Pri uresničevanju in načrtovanju
zaprtja mestnih površin je namreč nujno potrebno upoštevati tudi tam bivajoče in prostor za
njihove parkirne prostore ter za parkirne prostore obiskovalcev. Za slednje bi bila najbolj
primerna gradnja parkirišč v bližnji okolici mesta. Prostor za gradnjo novih parkirnih površin
je predviden pri Zdravstvenem domu Novo mesto, kjer naj bi bila lokacija idealna z vidika
prometnih povezav in visokega povpraševanja po parkirnih mestih ter pri križišču Windischer
(pri Kandijskem mostu), ki bi dolgoročno lahko razbremenil potrebe po parkiranju
neposredno v mestnem jedru. Odlok o ureditvi cestnega prometa v mestni občini Novo mesto
daje prednost zaprtju mestnega jedra, saj ne predvideva možnosti zakupa javnih parkirnih
prostorov, daje pa možnost za nakup dovolilnice za parkiranje za različne kategorije
(stanovalci ožjega mestnega središča, pravne in fizične osebe). Glede na kategorijo je odvisna
tudi cena dovolilnice, katera pa naj ne bi omogočala rezervacije parkirnega mesta (Duh,
2013). Pri omejenem vstopu motornih vozil v mesto so seveda izjema intervencijska in
dostavna vozila, ki bi jim prihod v mesto bil omogočen s premičnimi ovirami.
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Karta 6: Predlog zaprtja Glavnega trga in cesta Na Loko

Vir podatkov: Google Zemlja, 2013.

Pozitivne značilnosti predloga zaprtja Kandijskega mostu je ta, da se mostu zmanjša vloga za
motorni promet ter da se prostor, ki bi prvotno moral biti namenjen pešcem in kolesarjem,
razširi. Prav tako dobi večjo možnost za razbremenitev motornega prometa tržnica Novo
mesto, mimo katere trenutno poteka enosmerni promet iz obeh smeri. Ob uresničitvi zaprtja
Kandijskega mostu za motorni promet, nekatere ceste ne bi bile več smiselno urejene. Tržnici
Novo mesto je že nekaj časa namenjena pozornost za obnovo in rekonstrukcijo, vendar do
uresničitve projekta še ni prišlo. Ob uspešnem zmanjšanju motornega prometa v mestu bi tudi
ta v prihodnosti privabila več obiskovalcev.
Slika 10 in slika 11: Novomeška tržnica in gostišče Loka

Avtorica: Estera Popovič, 2013.
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4.4

Območja za pešce

Novo mesto ima precej sprehajalnih poti ter površin namenjenih pešcem: Portoval na zahodni
strani mestnega jedra, Ragov log na vzhodni strani mestnega jedra, Kettejev drevored in
Župančičevo sprehajališče. Vse poti so športno rekreacijskega pomena. Velikega pomena z
vidika mestne povezave je predvsem Župančičevo sprehajališče, ki predstavlja tudi povezavo
med središčem mesta in Bršljinom. Sprehajalne poti v Novem mestu ne dopuščajo prometa z
motornimi vozili. Izjema je Kettejev drevored, kjer je motorni promet do določene mere
dovoljen, saj se ob njem nahajajo bivalni objekti. S premičnimi ovirami (izjema dostava in
stanovalci) ali z opozorilnimi tablami bi območje zaščitili in tako omejili dostop z osebnimi
vozili.
Slika 12: Župančičevo sprehajališče

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

Za pešpoti v Novem mestu velja podobno kot za kolesarske poti. Ponekod so slabo označene
in niso ločene od cestišča, kar lahko pri pešcih vzbudi občutek nevarnosti, še posebej tam,
kjer so hitrosti motornih vozil višje. Še posebej mlade družine, otroci in starejši se zato rajši
odločijo za potovanje z osebnim avtomobilom (Bole, Gabrovec, 2009). Za obe sprehajalni
poti (Župančičevo sprehajališče in Kettejev drevored) bi predlagala tudi javno razsvetljavo, za
Župančičevo sprehajališče pa ob pešpoti še morebitno urejeno kolesarsko pot, ki je trenutno
ni. Javna razsvetljava bi posledično vplivala na večje število pešcev in kolesarjev tudi ponoči.
Lepo urejen prostor za nemotoriziran promet ima knjižnica Mirana Jarca.
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Slika 13: Javni prostor knjižnice Mirana Jarca

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

V splošnem so površine za pešce dobro opremljene. V območjih starejših mestnih sosesk so
površine za pešce slabše urejene in ponekod slabo označene, kar prikazuje slika 15. Prav tako
bi bilo lahko na podobnih ulicah in nekaterih cestnih odsekih označenih več prehodov za
pešce in semaforiziranih križišč, kar bi pešcem omogočilo prednost pred motornimi vozili.
Slika 14: Območje brez urejene pešpoti ali opozorilne table v središču Novega mesta

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

5. TRAJNOSTNI RAZVOJ IN PROMET
Po Strategiji razvoja Slovenije, 2001, pojem »trajnostni razvoj« opredeljuje razvoj, ki
omogoča zadovoljevanje potreb današnjih generacij in ne omejuje možnosti prihodnjih pri
zadovoljevanju njihovih potreb (cv: Šarec, 2002). Promet je ena izmed dejavnosti, ki v
zadnjih desetletjih povzroča resnejše okoljske težave. Te izvirajo iz razloga, da se predvsem v
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cestnem prometu uporabljajo za pogon tekoča fosilna goriva, biogoriva ter mešanice, kar sodi
med resne onesnaževalce okolja in spodbuja konkurenco s prehrano (biogoriva) (Tekoča
goriva za motorna vozila. ARSO, 2013). V ta namen se danes proizvajajo vozila z manjšo
porabo, ki pa niso učinkovita na dolgi rok. Trajnostni razvoj se obvezno pojavlja v evropskih
in državnih strategijah, povečuje pa se tudi okoljska osveščenost (Lah, 2002). O premikih k
trajnosti pričajo tudi primeri dobrih praks, v Sloveniji npr. Ljubljana, Postojna in Škofja Loka.
Trajnostna mobilnost je pojem, ki opisuje razvoj prometa z udejanjanjem okoljskih strategij.
Tovrstno prometno načrtovanje nekateri avtorji imenujejo tudi trajnostna razvojna politika,
katera ima značaj strategije okoljskega (sonaravnega) razvoja. Tudi ta politika izhaja iz treh
glavnih smernic oz. načel trajnostnega razvoja in sicer iz gospodarske, socialne in okoljske
komponente. Trajnostno načrtovanje prometa se mora osredotočiti predvsem na okoljski
vidik, ki pa ne sme zanemarjati potreb družbe in gospodarstva. Oblikuje ga širok spekter
nalog, ki zahtevajo nujno omejitev škodljivih vplivov na naravo, okolje in ljudi, saj sta
ohranitev biodiverzitete in kakovostnega okolja bistvena za nadaljnji razvoj napredka družbe.
Če strnemo, po Lahu trajnostni razvoj prometa vsebuje naslednje ukrepe: sonaravno,
konstruktivno in kooperativno ukrepanje ter reševanje, čistejšo tehniko, varstvo narave in
zdravja ljudi, kakovostno življenje ljudi in nadaljnjih generacij (Lah, 2002, str. 8).
Okoljska trajnostna politika bi morala biti temelj načrtovanja prometa. Tako so tudi v razvoju
prometa potrebne preusmeritve in novi pristopi. Pomembno je tudi posredovanje
medsektorskega sodelovanja ter strokovna interdisciplinarnost (Šarec, 2002). Primer Novega
mesta kaže ravno nasprotno. Gospodarski razvoj in razvoj cestnega omrežja naglo narašča,
medtem ko JPP še ne kaže večjega napredka. Kolesarskih stez in pešpoti, ki bi spodbujale
prebivalce k večji uporabi trajnostnih oblik prometa je premalo ali je nepopolna.
Nespodbuden podatek za Slovenijo, ki kaže na vse prej kot trajnost pa je ta, da motorizacija še
vedno narašča, medtem ko se v nekaterih razvitih državah ta zmanjšuje. Konec leta 2011 je
število vseh registriranih vozil v Sloveniji znašalo 1.066.500 osebnih avtomobilov ali 519
avtomobilov na 1000 prebivalcev, kar je 5 avtomobilov več kot v letu 2008 (514 avtomobilov
na 1000 prebivalcev). Spodnja preglednica prikazuje število avtomobilov od leta 2001 do
2011 (SURS, 2013).
Graf 3: Število vozil konec leta in število prvih registracij, Slovenija, 2011 – 2011

Vir: SURS, 2013.

V letu 2011 je od 95.807 prvič registriranih cestnih vozil bilo 81 % novih, 19 % pa starih.
Večina starejših vozil še nima vgrajenih katalizatorjev, kar pomeni, da so izpusti teh vozil
večji kot pri novejših (Lah, 2002; SURS, 2013). Preglednica spodaj prikazuje število osebnih
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avtomobilov, glede na starost. Prevladujejo vozila stara med 6 in 11 leti; leta 2010 je teh vozil
bilo okoli 400.000. Sledijo vozila s starostjo 12 let in več. Leta 2010 je število le teh doseglo
vrh in sicer okoli 270.000 vozil. Po letu 2002 je število vozil starih pod 3 leta začelo rahlo
upadati (SURS, 2013).
Graf 4: Osebni avtomobili konec leta glede na starost, Slovenija, 2000 – 2010

Vir: SURS, 2013.

5.1.

Promet v mestih

Promet v mestih sproža mnoge negativne posledice kot so hrup, onesnaženost ter zastoji, kar
na splošno znižuje kakovost življenja. V mestih in njihovih gravitacijskih območjih se dušijo
tovorni, oskrbovalni, mirujoči in tekoči osebni avtomobilski promet, kar je potrebno
spremeniti in urediti (Šarec, 2002, str. 19). Prometna infrastrukturna opremljenost se zaradi
selitev v obmestna naselja širi navzven, kar privede do visokih zunanjih stroškov ter
neracionalne rabe prostora, ob enem pa se povečujejo tudi negativni vplivi prometnih emisij
na okolje (Lampič, Ogrin, 2009; Šarec, 2002). Z razpršeno poselitvijo naraščajo tudi družbeni
stroški v obliki povečane rabe časa za prevoz, kar ne spodbuja kakovostnega življenja ljudi,
povečuje pa se število prometnih nesreč ter zastojev. Okoljski stroški terjajo nove pozidane
površine, kar zmanjšuje delež zelenih površin. Zaradi razpršene poselitve mesta vlagajo
veliko v infrastrukturno opremljanje novih perifernih območij, zanemarjajo pa skrb za
revitalizacijo mestnih jeder (Šarec, 2002).
Več kot 10 % prebivalcev je v mestih v povprečju izpostavljenih hrupu z nad 70dB, mejna
vrednost le tega pa naj bi bila 50dB. Sicer je dejavnik relativen, vendar je eden izmed motečih
faktorjev tamkajšnjega prebivalstva (Otorepec, 2002; Šarec, 2002). Spodnja preglednica
prikazuje najbolj pogosta onesnaževala, ki nastajajo ob izgorevanju fosilnih goriv in nekatere
njihove učinke.
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Preglednica 5: Prometni onesnaževalci in njihovi učinki

Onesnaževalo

Ime

Vplivi na okolje in človeka

CO

ogljikov monoksid

onemogoča prenos kisika s krvjo

CO2

ogljikov dioksid

toplogredni plin

NMVOC

nemetanske hlapne organske nekatere spojine so rakotvorne
spojine
Prašni delci velikosti 10 µm in škodi dihalom, rakotvorni
2,5 µm

PM10 in PM2,5

NOx

dušikovi oksidi

škodi dihalom, tvori O3 s fotokemično
oksidacijo

O3

prizemni, troposferski ozon škodi dihalom, zmanjšuje pridelke
(sekundarno onesnaževalo)
Vir: Paradiž, 2002.

5.2.

Primeri dobrih praks trajnostnega prometnega načrtovanja v mestih

Namen tega poglavja je prikazati različne primere dobrih praks urejanja prometa na evropski
ravni. Primeri prikazujejo enostavne ukrepe trajnostne mobilnosti, ki pa so izredno učinkoviti.
Mesta so podvržena pritiskom prometnih obremenitev, kar posledično vpliva tudi na videz
pokrajine ter na kakovost bivanja tamkajšnjih prebivalcev. Primeri dobrih praks so bistveni in
nujni za pomoč ter zgled pri urejanju prometa drugih krajev, pri tem pa je treba upoštevati
dejstvo, da ima vsak kraj drugačne geografske značilnosti in s tem drugačne možnosti
upravljanja s prometom. Ukrepi imajo značilnosti tako imenovanih mehkih ukrepov
(»sustainable soft mobility«) in trdih ukrepov trajnostne mobilnosti: prva dva primera sta
primera turističnih mest, ki sta pravočasno ukrepala na področju razbremenitve motornega
prometa v središču mesta, zadnji primer (Inficon) pa opisuje mobilnostni načrt podjetja.
5.2.1. Portofino, Italija
Portofino, obmorsko turistično mesto v severozahodni Italiji se nahaja 40 km vzhodno od
mesta Genova. Mesto je bilo pred zdajšnjo prometno ureditvijo dostopno z osebnimi
motornimi vozili. Pred vstopom v mesto in znotraj njega je motorni promet miroval tudi po
več ur, kar je ob poletnih viških turistične sezone povzročilo presežek prostorske nosilnosti
naselja. Posledice so se kazale v prometnih zastojih, iracionalni rabi prostora in negativnih
vplivih na prebivalce Portofina ter slabe okoljske vplive. V ta namen so turistom dostop v
mesto z motornimi vozili prepovedali in omejili (European Union, Committee of the Regions,
2002).
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Slika 15: Portofino

Vir: Portofino. Get the legato and go!, 2013.

Prometna ureditev je obsegala naslednje mehke ukrepe trajnostne mobilnosti:
· postavitev opozorilnih tabel pred vstopom v mesto, ki so opozarjale vsa motorna
vozila na prometne zastoje in čakalne ure za vstop v mesto,
· med 7.00 in 10.00 uro zjutraj je vstop vsem motornim vozilom prepovedan, izjema so
dostavna vozila,
· zaračunavanje podzemne garaže v središču mesta in
· brezplačni parkirni prostori so rezervirani za tamkajšnje prebivalstvo (European
Union, Committee of the Regions, 2002).
S tem, ko je Portofino omejil promet motornih vozil so zmanjšali prometne zastoje ter
povečali rabo okolju prijaznejših prometnih sistemov, kot so ladijski, železniški ter avtobusni
promet. Tamkajšnje prebivalstvo si prizadeva za nadaljnji razvoj trajnostnega turizma in
prometa (European Union, Committee of the Regions, 2002). Tudi Novo mesto ima različne
delujoče, okolju prijazne sisteme, kot so železniški ter avtobusni promet, vendar še ne
izkorišča vseh njegovih prednosti. Prav tako bi bistveno hitreje morali ukrepati pri zmanjšanju
motornega prometa skozi središče mesta. Zgoraj našteti mehki ukrepi kot so npr. postavitev
opozorilnih tabel (v tem primeru za prednost kolesarjev in pešcev) in omejen časovni dostop
motornim vozilom bi lahko pozitivno vplivali na umiritev prometa v Novem mestu.
5.2.2. Le Palais, Belle-Ile-en-Mer, Francija
Le Palais je manjše mesto v Franciji s približno 2.500 prebivalci, ki je glavno administrativno
središče otoka Belle-Ile-en-Mer, lociran severozahodno od kontinentalne Francije. Le Palais
sodi med množično obiskane turistične destinacije, kar pomeni, da vsako leto v pristanišče Le
palaisa pripotuje 900.000 potnikov, večina julija in avgusta, kar predstavlja 40 odstotkov vseh
turistov na leto (European Union, Committee of the Regions, 2002).
Ta fenomen je povzročal hude okoljske pritiske, zaradi česar so v Le palaisu prepovedali
motorni promet v središču mesta. Obiskovalci mesta so tako svoje osebne avtomobile puščali
izven mestnega središča P+R parkiriščih, s 310 avtomobilskimi prostori. Obiskovalcem so
priskrbeli javno prevozno sredstvo, s kapaciteto osmih sedežev, ki je nudil povezavo med
»parkiraj in pelji« parkiriščem in središčem mesta ter med pristaniščem in avtobusnim
parkiriščem. Kljub temu, da je nova prometna ureditev vplivala na omejen uspeh turizma, se
je občina naprej zavzemala za JPP turistov in tako uspešno zmanjšala promet z osebnimi
avtomobili v mestnem središču. Le Palais je leta 1998 uvedel 5 poskusnih električnih vozil s
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petimi sedeži in s prostorom za prtljago ter z zmanjšano hitrostjo 40 km/h, s katerim so
zmanjšali emisije fosilnih goriv ter povečali prometno varnost. Električno vozilo se je ustavilo
na želeni izstopni točki ter na pomembnejših turističnih točkah. Vozilo je obratovalo vsak dan
med 9.00 uro zjutraj in 13.00 uro popoldan med turistično sezono (julij – september), plačilo
pa ni bilo potrebno. V času poskusne dobe so ugotovili, da se je na dan z vozilom prevažalo
povprečno 604 potnikov (cilj je bil 500), uporabljali pa so ga tako turisti kot prebivalci mesta,
ki so novost sprejeli zelo pozitivno ter se okolju prijazno odpravljali po dnevnih opravkih
(European Union, Committee of the Regions, 2002). Tudi v Ljubljani vozi manjše avtobusno
vozilo »City BUS« po gospodarski coni BTC (Brezplačni City BUS. BTC, 2013). Takšno
vozilo bi bilo v Novem mestu primerno za relacije od železniške in glavne avtobusne postaje
do bolj oddaljenih primestnih krajev in večjih nakupovalnih središč, ki nimajo urejene
avtobusne proge. Vozilo bi tako lahko obratovalo v dopoldanskih urah, ko ljudje hodijo po
opravkih. Še posebej prilagojeno pa bi moralo biti staremu prebivalstvu.
Slika 16: Le palais

Vir: Le palais, MikeAtSea. Belle – Ile – en – Mer photos, 2013.

5.2.3. Balzers, Liechtenstein
Podjetje Inficon, ki se ukvarja s proizvodnjo merilnih naprav z vakuumsko tehnologijo,
nagrajuje zaposlene, če na delo ne prihajajo z avtomobilom. Tega načela se ne držijo le
zaposleni v podjetju, temveč tudi direktor Inficona, Urs Wälchli. Georg Sele, izumitelj
mobilnostnega načrta za podjetje, je ugotovil da bi ob zgraditvi nove proizvodne hale morali
urediti še parkirišča za 75 % zaposlenih, kar bi bila ogromna investicija za podjetje. Tako je
podjetje našlo rešitev v motivaciji zaposlenih pri večji uporabi koles ter javnih prevoznih
sredstev. Podjetje se nahaja na podeželju, 70 % zaposlenih pa prihaja na delo iz bližnje Švice,
kar je nalogo otežilo. Vsakodnevni prevozi zaposlenih temeljijo predvsem na intermodalnosti,
kar pomeni, da za eno potovanje uporabijo tako javno prevozno sredstvo (npr. železnice) kot
kolo. Rezultat načrta je bil uspešen (Mausshardt, 2007).
S tem, ko je podjetje uredilo prevoze zaposlenih na delo, so pridobili kar nekaj prednosti: na
leto prihranijo 120 000 frankov (96.649,48 EUR) in ponašajo se z eno najnižjih stopenj
bolniške odsotnosti v Liechtensteinu. Načrt G. S. pa je vseboval naslednje ukrepe:
· prostih parkirnih prostorov v bližnji okolici ni veliko, kar zaposlene prisili da najamejo
parkirni prostor v podjetju (720 frankov (579,90 EUR) na leto – kdor je oddaljen do 3 km;
kdor živi dlje in na delo ne more priti z javnim prevozom pa plača le polovico najemnine),
· »top člani« so člani, ki na delo pridejo z motornim vozilom največ 12 krat letno, katerim
za nagrado na račun nakažejo 500 frankov (402,71 EUR) (teh je dobra tretjina),
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· »plus člani« (teh je več kot 20%), so tisti, ki se na delo pripeljejo z osebnim avtomobilom
največ 52 krat na leto in za to prejmejo 380 frankov (306,06 EUR),
· »osnovni člani« se na delo pripeljejo 96krat na leto in prejmejo 100 frankov (80,54 EUR)
(Mausshardt, 2007).
Slika 17: Kolesarji pred podjetjem Inficon

Vir: Company Mobility Management. Alpstar, 2013.

Vsi sodelujoči so tudi člani švicarskega »Mobility Carsharinga« in lahko ob delavnikih
uporabljajo vozila tega kluba. Eno vozilo je na voljo vsak delavnik, ki je namenjeno
vsakomur, ki ga potrebuje (Mausshardt, 2007). Podobno ima urejen prevoz zaposlenih tudi
podjetje Revoz d.d. v Novem mestu. Zaposleni se lahko na delo in iz dela vozijo z urejenim
javnim prevozom, ki ga nudi podjetje. V Novem mestu bi vsa večja podjetja (Krka, Revoz
d.d., TPV, Adria Mobil) glede na železniške in avtobusne povezave izkoristila svoj potencial
in ustvarila poslovni mobilnostni načrt.
6. UGOTOVITVE IN MOŽNI PREDLOGI ZA UREDITEV PROMETA V OBČINI
NOVO MESTO
Novo mesto ima veliko priložnosti za spodbujanje in širjenje trajnostnega prometa, vendar
mora pri tem še veliko storiti. To pomeni veliko investicij v javne prometne površine in
prevozne sisteme ter nujno osveščanje prebivalstva o vplivih motoriziranega cestnega
prometa na okolje in ljudi. Glavne težave Novega mesta so v zastareli cestni infrastrukturi, ki
bi morala spodbujati trajnostne oblike premagovanja krajših in daljših poti. Kot je že omenil
Lapajne, je občina dala pri načrtovanju prometa prednost motoriziranim oblikam prometa, kar
se pri novogradnjah že opazno spreminja (primer nakupovalnih objektov: »Qlandia«,
»Hoffer«). Za kolesarje, pešce in drugo tako v splošnem ni poskrbljeno za varno, udobno in
hitro vožnjo. Za predele starejših mestnih sosesk in območij je značilna slabša in zastarela
prometna infrastruktura (primer avtobusne postaje Novo mesto).
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Slika 18: Urejena kolesarska steza in pešpot ob novem nakupovalnem kompleksu »Hoffer« (Žabja vas)

Avtorica: Estera Popovič, 2013.

Na račun povečanja družbenega standarda občine ter povečanja uporabe osebnih avtomobilov
tamkajšnjega prebivalstva je JPP upadel. Ta bi se moral modernizirati in bolj prilagoditi
potrebam uporabnikov. Tu bi moral biti večji poudarek pri uresničevanju bolj pogostih in
dosegljivih prog v odročnejših primestnih krajih. Temu pa bi morale slediti še logistične
metode kot je modernizacija obstoječih objektov in voznega parka. Tu mislim predvsem na
elektronske table prihodov/odhodov avtobusov, preglednejše vozne rede, elektronske
vozovnice in podobno. Vse omenjene tehnike olajšajo potovanje potnikov pa tudi zaposlenih
in privabljajo nove uporabnike. Kjer so proge deležne večjega števila prepeljanih potnikov
(proga 4 in 5) bi avtobusi lahko bili večji. Javna prometna infrastruktura torej še ni
napredovala do te mere, da bi jo prebivalci Novega mesta s pridom uporabljali. Po anketi,
izvedeni leta 2001 je razvidno, da je za Novomeščane pomembna varnost, udobje, cena in
hitrost. Enako so pokazali rezultati raziskave D., Boleta in M., Gabrovca, v raziskavi
»Dnevna mobilnost v Sloveniji« (2009). V Novem mestu je veliko mladih družin z otroki in
nekaterim staršem se prav zaradi varnostnih razlogov zdi bolje otroka odpeljati v šolo kot pa
ga spodbujati k uporabi javnega potniškega prometa in drugih alternativnih prometnih
sredstev (Bole, Gabrovec, 2009). Razpršena poselitev Novega mesta ter dodatna gradnja
nakupovalnih središč v primestni okolici spodbuja motorizirane oblike prometa. Mobilnostne
navade v Novem mestu so slabe in kot kaže je v ospredju raba osebnih avtomobilov.
Osebni avtomobili in druge oblike motornega prometa v samem mestnem jedru povzročajo
stisko s prostorom ter okoljske obremenitve. Tu velja še posebej izpostaviti Glavni trg z
mestnim jedrom, skozi katerega poteka enosmerni promet ter območje Loke z gostiščem,
skozi katero poteka dvosmerni promet. Obe območji sta potencialni z vidika nadaljnjega
razvoja na področju terciarnega sektorja in ustvarjanja prostora za ljudi. Pri obeh veliko
prostora zaseda mirujoči promet ter parkirne površine. Odsek Loke bi bilo lažje rešiti, saj
nima pomembne prometne funkcije, temveč služi zgolj kot brezplačno parkirišče. Zaprtje
Glavnega trga za motorni promet pa ima za uresničitev načrta več dela z logističnega vidika.
Najti bi bilo potrebno alternativno pot, ki bi preusmerila promet iz središča mesta, poleg tega
pa bi bilo potrebno priskrbeti nove parkirne površine, ki bi bile postavljene v okolici središča
mesta za tam bivajoče in obiskovalce. Tu je občina predlagala nove parkirne prostore pri
Zdravstvenem domu Novo mesto ter na križišču Windischer, kjer je povpraševanje veliko
(Duh, 2013).
Preglednica 6 prikazuje vse omenjene slabosti prometnih značilnosti Novega mesta, iz česar
izhajajo tudi možne rešitve.
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Preglednica 6: Slabosti in rešitve prometnih sistemov v Novem mestu

Prometni sistem
JPP

Rešitve

Slabosti

·
·
·

slaba ponudba
zastarela
avtobusna
postaja
neizkoriščen podjetniški
potencial

·
·
·
·
·

KOLESARSKE
POTI

·
·
·

OSEBNI
PROMET

·
·
·

PEŠPOTI

·
·
·
·

prekinjene
kolesarske
poti
premalo označenih poti
premalo
stojal
pred
javnimi ustanovami in v
središču mesta (nepokrita
stojala)
prometne konice zaradi
presežka
prostorske
zmogljivosti
zasedanje javnih površin
umiranje mestnega jedra
zaradi prednosti prometne
funkcije v mestu
onesnaževanje
neurejene (ponekod brez
javne razsvetljave)
ponekod
združene
s
cestiščem
dovoljen motorni promet
na Kettejevem drevoredu

·
·
·
·
·
·
·

·

·
·
·

intermodalnost (avtobusna postaja Nm
in železniške postaje)
manjši avtobusi kjer je manj
povpraševanja in večji kjer je več
povpraševanja (proga 4 in 5)
novosti (elektronske table, vozovnice)
več povezav do bolj odročnih krajev
bolj pogoste povezave do odročnejših
krajev (Mali Slatnik, Župnca, Brusnice)
osveščanje in promoviranje
izboljšava in dopolnitev kolesarskih poti
izposoja koles ter postajališča (kot kaže
karta),
povečana varnost za kolesarje (več
znakov, ki opominjajo na prednost
kolesarjev)
postavitev stojal za kolesa, kjer jih ni
osveščanje in promoviranje
zaprtje mestnega središča in območja
pri Loki za motorna vozila (izjema
nekateri stanovalci ter dostava) ali
zaprtje pred motornimi vozili z izjemo
dostave, JPP ter stanovalcev
več P+R parkirišč v okolici mesta (pri
Zdravstvenem domu ter križišče pri
Kandijskem mostu-Windischer)
javna razsvetljava in ureditev pešpoti
več znakov, ki opominjajo na prednost
pešcev in boljše označbe v starejših
soseskah in cestnih odsekih
premične ovire pred Kettejevim
drevoredom s čimer se ne dopušča
motornega prometa

Avtorica: Estera Popovič

7. ZAKLJUČEK
Novo mesto ima mnogo možnosti pri udejanjanju trajnostne mobilnosti na račun delujočega
javnega mestnega prometa, bližine železniške proge, veliko zelenih površin za pešce in
možnosti kolesarjenja. Kljub temu pa se predvsem zaradi pomanjkljivosti prometne
infrastrukture in mobilnostnih navad Novomeščanov, ki pri izbiri potovalnega sredstva
izbirajo predvsem osebni avtomobil, razvoj trajnostnih oblik prometa upočasnjuje. Novo
mesto ima velik potencial za razvoj kolesarjenja in javnega mestnega prevoza. JPP ima v
Novem mestu prednosti tudi na področju logističnih povezav s podjetji znotraj občine Novo
mesto, kar trenutno dobro izkoriščajo podjetja Revoz d.d., TPV in Krka. Na njihov račun se
razvija velik delež tovornega in JPP. Novo mesto ima tudi pomemben geostrateški položaj,
saj se nahaja med večjima središčema Ljubljano in Zagrebom, kar kaže na še neizkoriščen
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podjetniški potencial. Pozitivna značilnost, ki lahko pospeši in olajša trajnostni razvoj
prometa v naselju Novo mesto, je njegova velikost, ki je razmeroma majhna. To lahko
pospeši uporabo koles ali hoje, saj je potovalni čas razmeroma kratek, še posebej pozimi ter v
jutranjih in popoldanskih prometnih konicah, ko je potovalni čas z osebnim avtomobilom
zaradi zastojev na cesti daljši. Po drugi strani pa je prav majhnost Novega mesta tista, ki
vpliva na povečane prometne obremenitve ozkih ulic v starem mestnem jedru. Klima Novega
mesta je primerna z vidika kolesarjenja, rolanja, hoje ter drugih nemotoriziranih oblik
prometa. Značaj izrazito delovne občine ter gosta poselitev pa sta odločilna dejavnika za
izboljšanje in povečanje rabe javnega mestnega prevoza v prihodnosti. Novo mesto se ponaša
tudi z velikim deležem zelenih površin, ki preprečujejo nastanek mestnega toplotnega otoka
in so privlačne za obiskovalce ter preživljanje prostega časa. Eden izmed dejavnikov za izbiro
načina potovanja je namreč tudi izgled poti. Ali je na dolgi rok učinkovita tudi gradnja nove
obvoznice, je še odprta razprava. Res je, da bo obvoznica motorni promet iz središča
preusmerila, ne bo pa vplivala na boljše mobilnostne navade Novomeščanov in na absolutno
zmanjšanje osebnih vozil. Prav tako predstavlja nova obvoznica konkurenco javnemu
tovornemu prometu, saj je zaradi neučinkovite časovne frekvence slovenskih železnic (v
zahodni Slovenji), cestni tovorni promet hitrejši. Zaprtja središča mesta verjetno še nekaj časa
ne bo, saj je sprememba prometnih navad prebivalstva dolgotrajen proces, a vseeno imamo tu
lep in uspešen primer Ljubljane, ki je trenutno lahko zgled več slovenskim mestom. Vsaka
želja mest je, da se mestno jedro ohrani in obudi, kar v prihodnosti prinaša družbene in
ekonomske koristi. Naj omenim, da se tudi v Novem mestu odvija mnogo dejavnosti, za
katere skrbita npr. kavarna Goga in knjižnica Mirana Jarca, ki v središče mesta z različnimi
dejavnostmi vabita obiskovalce in ohranjata mesto živo. Z večjo uporabo JPP, koles, peš hoje
ter ostalih alternativnih prometnih sredstev pa se zmanjšujejo zunanji in notranji stroški
(stroški na osebni ravni), kar dolgoročno vpliva na manj cestnoprometnih nesreč, zastojev,
stroškov za popravila cestne infrastrukture in podobno. Občina in njeni prebivalci bi ob
usmerjanju prebivalcev k trajnosti ustvarila tudi dodatna delovna mesta, v sekundarnem in
terciarnem sektorju (gradbeništvo in storitve). Ob uresničitvi zaprtja središča in okoljsko
trajnostno naravnanem prometnem načrtovanju bi se ustvaril prostor namenjen pešcem, prav
tako pa bi promet v Novem mestu postal bolj tekoč in delujoč. V novo infrastrukturno
opremljenost bo potrebno vložiti velik finančni vložek, ki pa na dolgi rok predstavlja
učinkovite spremembe prometnega obnašanja in kasnejših učinkov. Ob uresničitvi podanih
rešitev bo Novo mesto v prihodnosti morda rešilo tudi slabe avtobusne prometne povezave s
primestnimi naselji in osrednjim delom mesta, ki so trenutno slabe.
8. SUMMARY
Novo mesto has various possibilities for actualizing sustainable mobility at the expense of the
already working public transport, the vicinity of a railway, the abundant green pedestrian
areas and the cycling possibilities. Despite everything the development of permanent types of
traffic is being slowed down due to deficient traffic infrastructure and the mobility habits of
the inhabitants, who mostly choose a motor vehicle as the only means of transport. Novo
mesto is a city with a huge potential for developing cycling and the use public transport.
Public transport in Novo mesto has advantages even in the area of logistic connections with
companies situated in the municipality of Novo mesto; the companies currently using public
transport are Revoz, TPV and Krka. At their expense road transport and public transport are
developing. Novo mesto also has an important geostrategic position as it lies between two
bigger cities, Ljubljana and Zagreb, which also offers a great but still unused commercial
potential. A positive characteristic of the town of Novo mesto, which can promote and make
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development of the permanent mobility easier, is its fairly small size. This could speed up the
use of bicycles and walking, as the time spent on travelling is fairly short. On the other hand,
the smallness of the city influences the increasing traffic load of narrow streets in the old part
of the town. The key factors for improving and increasing the use of public transport in the
future are the high density of population and the working character of the municipality.
Whether the construction of a new ring road is a long term solution or not, is still under
debate. It is true that the ring road would redirect the traffic from the city center, however, it
would not influence the better mobility habits of the citizens and the consequently lesser
number of motor vehicles. Furthermore, the new ring road presents a competition to the
public transport, as the road transport is a lot faster in comparison to the inefficient time
frequency of the Slovene railway (in the west of the country). The closing of the city center
will probably not commence any time soon, as the change in the mobility habits of the
citizens is a long-term process. However, Ljubljana is a perfect example to many Slovene
cities. With a better use of public transport, bicycles, walking and other alternative means of
transport, expenses are being reduced, which has a long-term influence on traffic accidents,
traffic jams, expenses for repairing the existing road infrastructures, etc.. While directing the
inhabitants towards sustainable mobility, the municipality and its inhabitants would create
new work places in secondary and tertiary sector (civil engineering and services). If the idea
of closing down the city center for traffic would be realized and the traffic planning would be
directed towards the environmental and continual development, a place for pedestrians would
be formed and the traffic in Novo mesto would become fluent and operational. A high
financial investment would be needed for the new infrastructure, which would in long run
represent efficient changes in traffic behavior and other effects. In case of realization of the
proposed solutions Novo mesto could also solve the inefficient bus connections between the
suburban areas and the inner part of the city.
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