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Peticija s podpisi za ohranitev in obnovo parka pred Kulturnim centrom Janeza
Trdine na novomeškem Novem trgu

Spoštovani,
Društvo Novo mesto v imenu 694 podpisnikov podaja na Mestno občino Novo mesto sledečo
peticijo:
V skladu s 45 členom Ustave Republike Slovenije, ki daje državljanom pravico do vlaganja
peticij in do drugih pobud splošnega pomena, s svojim podpisom pod peticijo zahtevamo od
Mestne občine Novo mesto, da ohrani in obnovi park pred Kulturnim centrom Janeza Trdine
na Novem trgu v Novem mestu, ter s tem namenom ponovno odkupi nedavno prodano
zemljišče, ki poleg makadamskega parkirišča obsega tudi večji del obstoječega parka.
V prilogi navedeni podpisniki peticije so s podpisom dovolili nevladni organizaciji Društvo Novo
mesto, da njihove podpise pod peticijo v času javne razgrnitve OPPN Novi trg izroči Mestni občini
Novo mesto.
Besedilo peticije, podrobnejša utemeljitev peticije in podpisniki peticije so dostopni na sledeči
referenčni spletni strani za podpisovanje spletnih peticij:
https://www.peticija.online/ohranitev_parka_pred_kulturnim_centrom_janeza_trdine_v_novem_me
stu.
Podpisovanje peticije je trajalo od srede, 17. marca do vključno petka, 26. marca 2021.
Društvo Novo mesto v imenu podpisnikov vlaga peticijo na Mestno občino Novo mesto v času javne
razgrnitve OPPN Novi trg. Mestna občina Novo mesto jo mora obravnavati prvenstveno kot peticijo
z jasno izraženo zahtevo in se do nje tudi ustrezno opredeliti, prav tako pa jo mora upoštevati tudi
kot pripombo 694 podpisnikov peticije na razgrnjen prostorski akt z jasno izraženim nasprotovanjem
pozidavi parka in zahtevo po njegovi ohranitvi in obnovi.
Društvo Novo mesto in podpisniki smo prepričani, da naša skupna akcija ni prepozna, vsekakor se
ne strinjamo, da ni mogoče ničesar več storiti in tudi ne drži morebitni očitek Mestne občine Novo
mesto, da smo bili do sedaj pasivni. Društvo Novo mesto že od leta 2006 pozorno spremlja nesrečni
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Društvo Novo mesto deluje v javnem interesu na področju kulture

projekt in opozarja Mestno občino Novo mesto o neustreznem vrednotenju tega dela mesta in
nesmiselnosti pozidave na račun parka.
Podpisniki peticije so v komentarjih ob podpisih jasno izrazili željo, da se park ohrani, da je to edini
javni mestni park v mestu, ki ga ne smemo pozidati, na park so številni tudi identitetno in čustveno
navezani, poudarjajo njegov pomen javnega prostora, tudi kot prostor dogodkov in prireditev na
prostem, obenem pa izražajo dvom o upravičenosti investicije, ker lokacija ne zagotavlja minimalnih
bivalnih pogojev, po drugi strani pa so številni poslovni prostori na Novem trgu prazni in
neizkoriščeni.
Podpisniki peticije zato zahtevamo od Mestne občine Novo mesto, zlasti pa od Občinskega sveta
Mestne občine Novo mesto kot najvišjega organa Mestne občine Novo mesto, da sprejme
odgovorno politično odločitev in ne sprejme OPPN Novi trg, ki je šolski primer privatizacije javnega
prostora na račun širše prepoznanega javnega interesa, ter park ovrednoti in zaščiti kot javno dobro.
Vsekakor bi bilo to veliko bolj mestotvorno dejanje kot zagovarjanje zasebne investicije v edinem
javnem mestnem parku na račun želje in potreb prebivalcev Novega mesta in občine. Ob tem
ponovno posebej izpostavljamo sicer javno znano dejstvo, da je občina v preteklosti že odkupila
zemljišče zaradi nasedle investicije, tako da izgovora tu ne bi smelo biti.
Zato prebivalci Novega mesta in drugi zainteresirani občani s podpisom peticije tudi zahtevamo, da
smo z odločevalci enakopravni v upravljavskem procesu prepoznavanja in vrednotenja javnega
interesa glede nadaljnje usode parka na Novem trgu, od izvoljenih predstavnikov pa pričakujemo,
da bodo za svojo končno odločitev prevzeli politično odgovornost do volivcev. Če bo park pozidan,
vam tega številni ne bomo oprostili.
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694 spletnih podpisov pod peticijo za ohranitev parka na Novem trgu

