Jugovzhodna

regijo

Smart locations for better liveability

Število prebivalcev:
Statistična regija JVS Mestna občina Novo mesto

2011

142.483

36.296

Razvojne težnje:
2030

Mestna občina Novo mesto

34.349

Upadanje števila prebivalcev v občini
Površina pilotnega območja:
Statistična regija JVS

Mestna občina Novo mesto

2.675 km²

289,5 km²

Upravna razdelitev:
23.341 prebivalcev

1 središče visokega ranga (Novo mesto)

3.001 – 10.000 prebivalcev

5 središč srednjega ranga

1.001 – 2.000 prebivalcev

4 središča nižjega ranga

< 1.300 prebivalcev

10 središč nizkega ranga

Glavni izzivi:
• Prevladujoča uporaba avtomobila, nizka stopnja uporabe sredstev javnega prevoza.
• Izrazita razpršenost poselitve.
• Slab dostop do južnih območij statistične regije JVS.

Poglavitne priložnosti:
• Relativno dobro razvito omrežje mestnega avtobusnega prometa.
• Ugodna lokacija vzdolž X. panevropskega transportnega koridorja.
• Zadovoljivo razvita infrastruktura za zagotavljanje javnih dobrin v večjih središčih.
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Orodja, udejanjena v statistični
regiji Jugovzhodna Slovenija:
1

IKT stroškovno orodje
za gospodinjstva.

2

IKT stroškovno
orodje za prostorske
načrtovalce in
deležnike na področju
mobilnosti.

3

Orodje za svetovanje
in usposabljanje za
procese odločanja na
področju prostorskorazvojnih in
prometnih politik.

Potrebe in pričakovanja, ki so jih
deležniki s pilotnega območja izrazili
glede orodij projekta MORECO
Na začetku izvajanja projekta MORECO
pričakovanja in potrebe deležnikov, v skladu z
znanim dejstvom, da je na pilotnem območju in
v vsej Sloveniji avtomobilnost prevladujoči način
mobilnosti in tako rekoč“stanje duha”, niso bile
izrazite in jasno opredeljene. Le v Novem mestu
– občina je tudi opazovalka v projektu – so izrazili
interes za sodelovanje, in to predvsem pri razvoju
in udejanjanju orodja za prostorske načrtovalce.
Po uspešnih predstavitvah orodij na pilotnem
območju se je zanimanje deležnikov za vsebine
projekta MORECO bistveno povečalo. Informacije
o vseh predstavitvah, ki so bile opravljene do
sedaj, so dostopne na spletni strani Urbanističnega
inštituta RS (http://moreco.uirs.si/Domov.aspx).

Pristop k predstavitvi orodij projekta
MORECO
Predstavniki Urbanističnega inštituta RS smo
navezali stike s širokim naborom potencialnih
deležnikov prek elektronske pošte in deloma prek
telefona. Številne predstavitve so bile pripravljene
in izvedene v sodelovanju s predstavniki Mestne
občine Novo mesto.
Precejšen interes za rezultate projekta so pokazali
na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor.

Spremembe lokalnih razmer v primerjavi
z začetnimi pričakovanji
Projekt MORECO bo k izboljšanju razmer na pilotnem
območju prispeval predvsem z ozaveščanjem
deležnikov ob nadaljevanju dejavnosti razširjanja
informacij in znanja do zaključka izvajanja projekta
in po njem. Bolj konkretne in dolgotrajnejše
učinke bi lahko dosegli v primeru, da bi se projekt
nadaljeval.

Celovit in multidisciplinaren pristop
Koncept projekta MORECO je multidisciplinaren
in omogoča vključevanje akterjev z različnih ravni
in iz ustanov raznolikih vrst. To je bilo upoštevano
pri načrtovanju dejavnosti razširjanja informacij
in znanja v Sloveniji. Na nekaterih dogodkih so
udeleženci podali pobude za vzpostavitev stikov
in začetek sodelovanja, ki bi preseglo trenutno
uveljavljene sektorske in teritorialne okvire.

