Datum: 22. 1. 2018

Prenova mestnega jedra
Spoštovani,
obveščamo vas, da se arheološka izkopavanja v sklopu prenove mestnega jedra selijo na
zgornji del Glavnega trga, zato bo prišlo do spremembe prometnega režima.
V zadnjih tednih so arheološka izkopavanja potekala na spodnjem delu Pugljeve ulice in v
srednjem delu Glavnega trga, medtem ko so gradbinci v spodnjem delu Glavnega trga
nadaljevali z izgradnjo infrastrukturnega kolektorja. Z željo, da bi zagotovili nemoteno
nadaljevanje sočasnih arheoloških izkopavanj in gradbenih del ter sledili zastavljeni časovnici
projekta, se arheologi selijo na zgornji del Glavnega trga, kjer nadaljujejo svoje delo.
Na Rozmanovi ulici bo vzpostavljen nov prometni režim, ki je predviden tudi po zaključeni
prenovi mestnega jedra. S Prešernovega trga bo tako možno zaviti levo na Kastelčevo
ulico (smer vožnje bo v obratni smeri kot doslej), pri Foto Asji pa bo možno zavijanje levo
nazaj na Rozmanovo ulico. Za stanovalce zalednih ulic bo možen izvoz iz Jenkove in
Dilančeve na Rozmanovo ulico. Dostop do Glavnega trga mimo tržnice po Florjanovem
trgu zaradi del ne bo mogoč, še vedno pa bo možen izvoz iz mesta po Sokolski ulici.
Uporabnikom in stanovalcem mestnega jedra želimo olajšati obdobje prenove, pri čemer se
zavedamo, da učenci glasbene šole skupaj s starši predstavljate še posebej občutljivo skupino
uporabnikov mestnega jedra. Neposreden dostop do glasbene šole z avtomobili vam bodo
oteževali zaprti dovozi do večjega dela Glavnega trga, kar bo gotovo vplivalo na vaše vsakdanje
poti. Predlagamo, da se po svojih zmožnostih izogibate uporabi avtomobilov pri poteh v mestno
jedro, sicer pa uporabite parkirišča v Kandiji in na Novem trgu in se v mesto odpravite peš.
Mimo gradbišča bo vzpostavljena pešpot.
V okolici mestnega jedra bo za vas in za vaše obiske v mestu še naprej omogočeno dvourno
brezplačno parkiranje, za kar je potrebno poslati SMS sporočilo na telefonsko številko 4333. V
SMS sporočilu zapišite oznako parkirišča in registrsko številko avtomobila (primer: NM4
NMXY111).
Parkirišče
Oznaka parkirišča
Prešernov trg, Florijanov trg, Kapiteljska ulica – pri škofiji, Jenkova ulica, NM4
Dilančeva ulica, Muzejska ulica
Trdinova ulica, Kandijska cesta
NM5
Vljudno vabljeni v mestno jedro, prenavljamo ga za vas! Podjetniki, trgovci in gostinci
vas pričakujejo tudi v času prenove.
Kabinet župana Mestne občine Novo mesto

Predviden potek prometa

INFO
E-mail: prenova@novomesto.si
Tel.: 051 663 030
FB: Mestna občina Novo mesto

