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načrtom ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v
Mestni občini Novo mesto in ga potrdil.
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TRAJNOSTNEGA

1. RAZLOGI ZA OBRAVNAVO AKCIJSKEGA NAČRTA
Slovenska turistična organizacija (STO) je zeleno, t. j. trajnostno usmeritev, opredelila kot edino
pravo razvojno priložnost Slovenije in njene turistične ponudbe, integralno uvajanje trajnostne
usmeritve pa postavila v jedro razvoja in promocije slovenskega turizma. Kot poudarjajo na STO,
je privlačna turistična ponudba, zasnovana na trajnostnem konceptu ter razvoju kakovostnih in
inovativnih turističnih produktov visoke dodane vrednosti, tisti ključni element konkurenčnosti, ki
našo deželo in njeno turistično ponudbo razlikuje od ostalih destinacij.
V strateških dokumentih Mestne občine Novo mesto (MONM) je trajnostni razvoj izpostavljen kot
eden temeljnih ciljev, ki ga MONM na različnih področjih delovanja uresničuje prek ukrepov v
smeri spoštljivega in vzdržnega odnosa do okolja (spodbujanje trajnostne mobilnosti, spodbujanje
uporabe obnovljivih virov energije, energetska sanacija stavb, vzpostavitev mestnih zelenih
površin, ipd.). Da bi prizadevanja za trajnostni razvoj čim bolj učinkovito uresničevala tudi na
področju turizma, se je MONM vključila v »Zeleno shemo slovenskega turizma« (ZSST), katere
ključni strateški cilj je uvajanje trajnostnih modelov v slovenski turizem, tako na ravni turističnih
ponudnikov kot destinacij. Vse cilje strateških usmeritev spremlja trajnostni razvoj in skrb za
ekonomsko, družbeno-kulturno in naravno okolje. Zelena shema slovenskega turizma je orodje
na nacionalni ravni oziroma certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN
združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, destinacijam in ponudnikom
ponudi konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja in skozi znamko
SLOVENIA GREEN to zeleno delovanje tudi promovira.
Za pridobitev znaka Slovenia Green Destination - Bronze/Silver/Gold (Zelena destinacija
Slovenije – bronasti/srebrn/zlati znak) morajo destinacije izpolnjevati Green Destinations
Standard (standarde za zeleno destinacijo). MONM se je v ocenjevalni shemi izkazala z
izpolnjevanjem prepisanih pogojev in je marca 2018 postala ena izmed 23 prejemnic srebrnega
znaka Slovenia Green Destination. S prejemom znaka Slovenia Green destination se Novo mesto
podkrepljeno opredeljuje kot okolju in družbi prijazna destinacija in se kot takšna tudi pozicionira
na trgu. Pridobljen znak destinaciji omogoča vključitev v promocijske aktivnosti Slovenske
turistične organizacije – Green Destinations. Preko celovitega postopka pa bo Mestna občina
Novo mesto pridobila natančen vpogled v trajnost destinacije, mednarodno primerljivo oceno in
nabor ukrepov za izboljšave v prihodnosti.

V skladu z zahtevami standarda SLOVENIA GREEN oziroma »Pravilnika o pridobitvi,
vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green« (16. člen, obveznosti destinacije za vzdrževanje
znaka Slovenia Green Destination), je Zavod Novo mesto kot skrbnik ZZST na podlagi Poročila
o presoji pripravil »Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni
občini Novo mesto«. Omenjeni pravilnik tudi določa, da se mora z načrtom seznaniti občinski svet
destinacije, s čimer bomo zadostili pogojem, ki omogočajo nadaljnje sodelovanje v tej
certifikacijski shemi STO.
2. OCENA STANJA IN OBRAZLOŽITEV
Zavod Novo mesto kot pripravljavec in skrbnik »Akcijskega načrta ukrepov za spodbujanje
trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto« je odgovoren za koordinacijo izvajanja
ukrepov akcijskega načrta in za interno in javno poročanje o izvedenih ukrepih. Izvajanje ukrepov
akcijskega načrta spremlja tudi STO, ki prek rednih Poročil o presoji Zavodu Novo mesto podaja
priporočila v zvezi z doseganjem ciljev akcijskega načrta.
3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Za izvajanje ukrepov obravnavanega akcijskega načrta v letu 2019 finančna sredstva niso
potrebna, v letih 2020 in 2021 pa so za izvajanje akcijskega načrta predvidena sredstva v skupni
višini 2.250,00 EUR. Sredstva bodo zagotovljena v rednem proračunu Zavoda Novo mesto in
dodatno ne bremenijo proračuna Mestne občine Novo mesto.

4. PREDLOG ZA ODLOČANJE
Občinskemu svetu Mestne občine Novo mesto predlagamo sprejem naslednjega
SKLEPA
Občinski svet Mestne občine Novo mesto se je seznanil z Akcijskim načrtom ukrepov za
spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto in ga potrdil.

Pripravila:
Mag. Nataša Jakopin,
Kabinet župana
Meta Retar
vodja Kabineta župana

Sustainability Action Plan
Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto
V Akcijskem nacrtu za trajnostni razvoj turizma v MO Novo mesto so navedeni ukrepi, ki smo jih
opredelili (vsebinsko, financno, in casovno) na podlagi priporocila o presoji, ki smo ga prejeli ob prejemu
srebrnega znaka Slovenia Green Destination (Zelena destinacija Slovenije). Ta nacrt je obvezni
dokument, ki ga mora destinacija po prejemu priporocil presojevalca izdelati. S sklepom, da se obcinski
svet MONM z nacrtom soglasa in ga tudi potrdi, bomo zadostili dolocbi Pravilnika o pridobitvi,
vzdrževanju in obnovi znaka Slovenia Green, (16. clen, obveznosti destinacije za vzdrževanje znaka
Slovenia Green Destination) in tako se naprej bili del certifikacijske sheme Slovenske turisticne
organizacije.
Opomba: Akcijski nacrt ukrepov je izdelan na mednarodni spletni platformi, po naprej dolocenem
obrazcu. Platforma žal ne vseh podpira šumnikov.

Novo mesto

Novo mesto
Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

Overview
Action plan period: 09-10-2019 to 31-12-2021
Status overview: 24-09-2019
Criteria involved: 27
Criteria with all tasks completed: 0
27
Tasks involved: 28
Tasks completed: 0
28
Sustainability coordinator: Marko Habjan
Staff members involved: Zavod Novo mesto,
Staff hours planned: 548
Financial resources planned: 2250 EUR

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

0. Podatki o destinaciji
No tasks planned

1. Destinacijski management
Responsible

Predanost in organizacija
1.1 Koordinator za trajnostni
razvoj na podro?ju turizma

Start / End

EUR

Hours

A. Razširitev ekipe Zeleni turizem
Zavod Novo mesto
Glede na zastavljene cilje se sestava zelene ekipe nekoliko spremeni. Poleg
prvotnih ?lanov (Marko Habjan (ZNM), Izidor Jerala (MONM), Matjaž Pavlin (TIC
Novo mesto)), se ekipi pridružijo še Nataša Jakopin (MONM), Iztok Kova?i?
(MONM), Aleš Šurla (MONM) in Marjanca Trš?inar Anti? (turisti?na agencija
Junona s.p., ?lanica ob?inskega sveta MONM), ter predstavnik Komunale Novo
mesto d.o.o. Sestavo nove ekipe s sklepom potrdi župan MONM.

16-10-2019 /
12-11-2019

0

3

1.11 Vklju?evanje deležnikov

A. Vklju?evanje deležnikov
Zavod Novo mesto
Izvedena bo delavnica za vse deležnike v ob?ini z interaktivnimi cilji, vklju?ijo se
vsi trajnostni vidiki od produktov do trženja.

06-01-2020 /
18-02-2020

500

10

1.12 Usmerjanje turisti?nega
obiska

A. Usmerjanje turisti?nega obiska
Na podlagi SWOT analize vplivov turizma bomo pripravili dokument o
morebitnih negativnih vplivih turizma na naše naravno in družbeno okolje.

Zavod Novo mesto

01-01-2020 /
27-02-2020

0

30

1.13 Finan?no na?rtovanje

A. Finan?no na?rtovanje
V skladu s priporo?ili ZSST bomo pripravili akcijski na?rt ukrepov s finan?nim
ovrednotenjem, ter te vklju?evali v letne plane dela.

Zavod Novo mesto

03-10-2019 /
31-01-2021

0

20

Na?rtovanje in razvoj

Spremljanje in poro?anje

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

1.16 Popravni ukrepi

A. Popravni ukrepi
Zavod Novo mesto
Destinacijski akcijski na?rt ukrepov bomo redno revidirali in ustrezno ukrepali ob
morebitnem nedoseganju katerega izmed ciljev.

31-12-2019 /
20-03-2021

0

20

1.19 Interno poro?anje

A. Poro?anje in sprejetje akcijskega na?rta
Cilj je potrditev akcijskega na?rta na ob?inskem svetu MONM v za?etku
oktobra. Ob obnovitvi certifikata Slovenia Green bomo pripravili poro?ilo in
povzetek tega objavili v ob?inskem ?asopisu in na spletni strani MONM.

Zavod Novo mesto

24-02-2020 /
31-05-2021

0

20

Zakonska in eti?na dolo?ila
1.23 Eti?ni kodeks

A. Predstavitev eti?nega kodeksa
Po vzoru UNWTO bomo kodeks javno predstavili in povabili k podpisu vse
deležnike na podro?ju turizma v destinaciji.

Zavod Novo mesto

27-09-2020 /
27-10-2020

0

20

1.25 Kršitve zakonodaje ali
kodeksa

A. Kršitve zakonodaje ali kodeksa
V primeru da bomo v destinaciji zaznali kršitve tako kodeksa kot zakonodaje na
podro?ju turizma bomo ustrezno ukrepali.

Zavod Novo mesto

09-10-2019 /
01-03-2021

0

5

2. Narava in pokrajina
No tasks planned

3. Okolje in podnebje
Trajnostna mobilnost

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

3.10 Mehka mobilnost

A. Mehka mobilnost
Zavod Novo mesto
V destinaciji imamo že izdelano Trajnostno urbano strategijo (sprejeta 28. 1.
2016) in Celostno prometno strategijo (sprejeta 25. 5. 2017), v katerih so
opredeljeni ukrepi za minimizacijo negativnih vplivov transporta in jih v
destinaciji tudi že aktivno izvajamo. Z gradnjo ustrezne infrastrukture
spodbujamo kolesarjenje in peša?enje, s temeljito prenovo Glavnega trga smo
spremenili prometni režim v mestnem jedru, v katerem dajemo prednost mehki
mobilnosti. Vzpostavili smo avtomatski sistem za izposojo koles GoNm, ki
omogo?a izposojo koles, tudi elektri?nih. Kolesa so trenutno na voljo na
štirinajstih postajah po celotnem mestu, mreža postaj pa se bo še širila
(http://www.gonm.si/). Turisti si sicer lahko izposodijo kolesa tudi v TICu. V
kratkem bomo v Novem mestu vzpostavili brezpla?en javni prevoz po zgledu
»ljubljanskega kavalirja«. Strmimo k temu, da bo javni mestni potniški promet
(MPP) kar se da najbolj optimalno vzpostavljen; v na?rtu je tudi vzpostavitev
MPP na zahtevo ("on demand"). V mestu so poleg obstoje?ih 10 na?rtovane še
dodatne e-polnilne postaje, na?rtovana pa je tudi vzpostavitev sistema "Car
Sharing". Poskrbeli bomo za obveš?anje turistov o možnosti koriš?enja sredstev
mehke mobilnosti, zaznane transportne potrebe turistov pa prenesli sodelavcem
na MONM, odgovornim za mobilnost.

09-10-2019 /
15-10-2019

0

5

3.11 Javni prevoz

A. Javni prevoz
MONM ima na naslovnici spletne strani objavljen poseben zavihek z vsemi
informacijami o javnem potniškem prometu, z voznimi redi, zemljevidi in drugimi
koristnimi informacijami za prebivalce in obiskovalce, ki želijo koristiti javni
potniški promet, tako znotraj MONM, kot tudi medkrajevno (vozni red za vlak
NM - Ljubljana, NM - Metlika). Na spletni strani "visitnovomesto.si" in
"visitdolenjska.si" bomo za turiste poleg omenjenih informacij poskrbeli za
dodatne ažurne informacije v zvezi s turisti?no aktualnimi transportom (vozni red
NM - Šmarješke Toplice, NM - Dolenjske Toplice...). MONM ima v na?rtu
vzpostavitev mestne kartice, ki bo med drugim vklju?evala tudi dostop do
javnega potniškega prometa. Poskrbeli bomo, da bodo turisti prek ustreznih
kanalov obveš?eni o možnostih koriš?enja kartice in o drugih informacijah v
zvezi s transportnimi možnostmi.

01-05-2020 /
31-12-2020

0

10

3.12 Potovanja in podnebje

A. Merjenje oglji?nega odtisa obiskovalcev
Preu?ili bomo primere dobrih praks v drugih primerljivih destinacijah. Ukrepe
bomo zapisali v ustreznem dokumentu.

03-03-2020 /
30-03-2020

0

40

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

Zavod Novo mesto

3.13 Izravnava oglji?nega odtisa A. Izravnava oglji?nega odtisa
Po uvedbi sistema meritev oglji?nega odtisa obiskovalcev, bomo izvajali in
promovirali ukrepe za njegovo izravnavo.

Zavod Novo mesto

01-01-2021 /
27-04-2021

150

20

A. Prilagjanje na podnebne spremembe
Zavod Novo mesto
MONM je aktivna pri soo?anju s podnebnimi spremembami in je ena izmed
slovenskih ob?in, ki se je priklju?ila globalni pobudi "Konvencija županov za
podnebne spremembe", s ?imer se je zavezala, da zmanjša emisije CO2 (in po
možnosti tudi drugih toplogrednih plinov) na ozemlju ob?ine za najmanj 40 % do
leta 2030, in sicer z izboljšano energetsko u?inkovitostjo in ve?jo uporabo
obnovljivih virov energije ter da pove?a svojo odpornost s prilagajanjem u?inkov
podnebnih sprememb. Ob?inski svet MONM je 11. 7. 2019 potrdil nov Lokalni
energetski koncept,ki vklju?uje ukrepe za u?inkovito rabo energije ter na?in
oskrbe z energijo iz obnovljivih virov, soproizvodnje, odve?ne toplote in iz drugih
virov. S projektom "Pametnega mesta" MONM na izzive sodobne mobilnosti in
trende zgoš?evanja prometa, ki prispeva k naraš?anju toplogrednih plinov,
odgovarja z multi-modalnostjo, ki vklju?uje parkiranje osebnega vozila in prehod
na eno od drugih oblik javnega prevoza – izposojo elektri?nega kolesa, prehod
na javni potniški promet; prehode iz javnega potniškega prometa na elektri?na
kolesa itd. Gre za paleto možnosti, ki omogo?ajo uporabnikom, da si izberejo v
vsakem trenutku tisto obliko mobilnosti, ki je za njih najbolj ugodna ?asovno,
ekonomsko ali z vidika udobnosti. Pri tem pa gredo vse oblike v smer trajnosti,
ni? CO2 onesnaževanja ter podpore s pametnimi sistemi, ki predstavljajo
asistenco uporabniku pri prehodu iz ene na drugo obliko mobilnosti (npr. projekt
Mestne kartice in aplikacij za pametne telefone). Destinacija bo dodaten napor
vložila v analizo turizma na podnebne spremembe in vplivov podnebnih
sprememb na turizem ter se na te vplive ustrezno odzvala. Pripravila bo predlog
dolgoro?nih ukrepov za ustrezno prilagoditev turisti?ne ponudbe konkretnim
podnebnim spremembam (milejše zime, bolj vro?a podnebja...), s katerimi bo
seznanila konkretne turisti?ne ponudnike.

01-05-2020 /
20-03-2021

1000

100

Prilagajanje na podnebne spremembe
3.19 Prilagajanje na podnebne
spremembe

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

3.20 Osveš?anje o podnebnih
spremembah

A. Osveš?anje o podnebnih spremembah
Zavod Novo mesto
MONM vsako leto prek kampanj kot so Dan zemlje, Evropski teden mobilnosti,
okoljevarstvene akcije s krajevnimi skupnostmi... osveš?a ob?ane o aktivnostih,
s katerimi lahko posamezniki prispevajo k zmanjšanju podnebnih sprememb. V
Novem mestu v okviru Okoljskega sklada deluje tudi Energetska pisarna, ki
ob?anom svetuje glede u?inkovite rabe energije in o obnovljivih virih energije. Z
uveljavitvijo trajnostno naravnanih elementov "Pametnega mesta" bodo ob?ani
prek neposredne uporabe vsakodnevno osveš?eni o pomeni var?evanja z
energijo. MONM bo poskrbela, da bo turisti?no gospodarstvo kot posebna ciljna
publika še dodatno obveš?eno o konkretnih aktivnostih za boj proti podnebnim
spremembam, ki jih lahko turisti?ni ponudniki sami vklju?ijo v svoje delovanje.

27-11-2019 /
25-05-2021

0

10

5.10 Prispevek deležnikov

A. Prispevek deležnikov
V destinaciji na bazi prostovoljstva delujejo številna društva, ki s svojim
delovanjem bogatijo ponudbo v destinaciji. Ravno tako številni gospodarski
subjekti finan?no podpirajo muzejsko, galerijsko, prireditveno ipd. dejavnost.
Preverili bomo dobro prakso primerljivih destinacij, kako s prostovoljnimi
prispevki obiskovalcev zagotoviti dodatna sredstva za ohranjanje kulturne in
naravne dediš?ine.

Zavod Novo mesto

29-02-2020 /
31-12-2020

0

10

5.11 Zadovoljstvo prebivalstva

A. Zadovoljstvo prebivalstva
Zavod Novo mesto
Med ob?ani v okviru aktivnosti Ob?inske uprave MONM že izvajamo vsakoletno
anketiranje o zadovoljstvu prebivalstva z življenjem v ob?ini in o njih poro?amo
javnosti.

19-11-2019 /
01-05-2020

0

5

4. Kultura in tradicija
No tasks planned

5. Družbena klima
Sodelovanje s skupnostjo

Lokalna ekonomija

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

5.13 Optimizacija doprinosa
zasebnega sektorja

A. Optimizacija doprinosa zasebnega sektorja
Zavod Novo mesto
Na destinaciji izvajamo aktivnosti za krepitev kompetenc turisti?nih ponudnikov,
ki v ve?ji meri predstavljajo MSPje. Poleg individualnih svetovanj pri razvoju in
promociji turisti?ne ponudbe manjših ponudnikov, organiziramo tudi številne
tematske delavnice in izobraževanja. Nekateri dogodki so za ponudnike delno
pla?ljivi, ve?ino izobraževanj pa sofinanciramo iz razli?nih virov. Primeri vsebin
za krepitev kompetenc: Uporaba družbenih omrežij v turizmu, digitalni marketing
(prisotnost na platformah TripAdvisor, Airbnb, Booking.com), delavnice s
podro?ja oblikovanja vizualnih materialov, fotografije, delavnice za spodbujanje
podjetniške inovativnosti ipd.

01-05-2020 /
29-12-2020

100

20

5.15 Spremljanje ekonomskih
u?inkov

A. Spremljanje ekonomskih u?inkov
Ekonomski kazalniki: a) poraba obiskovalcev, b) RevPAR (prihodek na
razpoložljivo sobo), c) zaposlovanje v turizmu in d) investicije v turizem. S
pomo?jo pristojnih državnih služb bomo za za?etek spremljali enega od
ekonomskih kazalnikov in sicer zaposlovanje v turisti?nem gospodarstvu.

Zavod Novo mesto

01-01-2020 /
31-12-2020

0

20

A. Sezonskost
Pripravili bomo analize sezonskosti in predlagali morebitne potrebne ukrepe.

Zavod Novo mesto

31-12-2019 /
31-01-2020

0

50

6.1 Trajnostne sheme

A. Trajnostne sheme
Zavod Novo mesto
Še naprej bomo nagovarjali in seznanjali turisti?na podjetja k pristopanju k
shemi in pridobivanju znakov. Obveš?ali jih bomo o tej možnosti prek e-pošte, z
objavami na spletni strani. Na?rtujemo tudi organizacijo posebnega posveta na
to temo.
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6.3 Raba vode

A. Raba vode
Turisti?na podjetja bomo osveš?ali o pomenu racionalne rabe vode, o
tehnoloških rešitvah, ki so jim na voljo, in spodbujali, da rabo vode merijo,
beležijo, primerjajo in tudi javno objavljajo.
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Družbeni vplivi
5.19 Sezonskost

6. Poslovanje turisti?nih podjetij
Vklju?evanje turisti?nih podjetij

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

Zavod Novo mesto

6.4 Ravnanje z odpadnimi
vodami

A. Ravnanje z odpadnimi vodami
Turisti?na podjetja bomo informirali in osveš?ali o možnostih ponovne uporabe
vode npr. vodo za umivanje še za izplakovanje straniš? (t. i. siva voda).

Zavod Novo mesto
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6.5 Trdni odpadki

A. Trdni odpadki
Destinacija bo spodbujala in osveš?ala turisti?na podjetja o ravnanja s trdnimi
odpadki, ki bodo pripomogla k zmanjševanju, ponovni uporabi in predelavi
odpadkov.

Zavod Novo mesto
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6.6 Energija in toplogredni plini

A. Energija in toplogredni plini
Zavod Novo mesto
V destinaciji bomo izvedli aktivnosti o osveš?anju o energetskih sanacijah, o
porabi energije in toplogrednih plinih (merjenju porabe energije, izra?unu porabe
na preno?itev, primerjavi s konkurenco, javni objavi rezultatov, prehajanju na
zeleno energijo ), ki bodo namenjene turisti?nemu gospodarstvu.
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6.7 Pravi?no in enakopravno
zaposlovanje

A. Pravi?no in enakopravno zaposlovanje
Turisti?na podjetja bomo ozaveš?ali na temo pravi?nega in enakopravnega
zaposlovanja. To bomo po?eli prek posredovanja ?lankov na temo
enakopravnega zaposlovanja in obveš?anja o delavnicah, okroglih mizah in
podobnih dogodkih na to temo.

Zavod Novo mesto

01-09-2020 /
31-12-2020

0

10

A. Informacije o trajnosti
Destinacija bo pripravila zelene napotke v obliki plakatov ter se bo pri tem
posluževala dokumenta Zelena dejstva in se tudi zgledovala po UNWTO-jevi
publikaciji Tips for Responsible Traveller:
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/tipsforresponsibletraveller25-01.pdf

Zavod Novo mesto
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Informacije in promocija
6.13 Informacije o trajnosti

Gostoljubje

Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

6.19 Dostopnost

A. Dostopnost
Zavod Novo mesto
Pri obnovah, gradnjah javne infrastrukture ipd, bomo še naprej strmeli k temu da
bodo turisti?ne znamenitosti dostopne za osebe s specifi?nimi potrebami.
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B. Dostopnost
S temeljito prenovo Glavnega trga je ta postal dostopnejši tudi za gibalno
ovirane osebe. Še naprej bomo na destinaciji strmeli k temu da bodo turisti?ne
znamenitosti dostopne za osebe s specifi?nimi potrebami.
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Akcijski nacrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega
razvoja turizma v Mestni obcini Novo mesto

Zavod Novo mesto

