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MOŽNOSTI RAZVOJA TURIZMA V OBČINI NOVO MESTO
Izvleček
Diplomsko delo poskuša podati čim bolj celovito in kompleksno geografsko obravnavo
Mestne občine Novo mesto z vidika turistične dejavnosti. Zaradi močnega vpliva industrije je
bil turizem skozi leta precej zapostavljen. Odcepitev nekdanjih skupnih občin pa je še dodatno
pripomogla k stagnaciji tovrstne dejavnosti. V večjem številu privabljajo obiskovalce
predvsem naravne danosti območja, kot so npr. Gorjanci in reka Krka. Z odprtjem novih in
povečanjem zmogljivosti starih nastanitvenih objektov ima turizem večje možnosti za
uveljavitev v industrijski regiji Novega mesta. Turistična ponudba se mora nujno med sabo
povezati in uskladiti ter delovati v skladu z najbolj prepoznavnimi turističnimi atrakcijami v
občini. Pri izdelavi diplomskega dela je uporabljena obstoječa literatura, obdelani so nekateri
statistični podatki ter na terenu zbrani podatki .
Ključne besede: turistična geografija, turistični razvoj, Mestna občina Novo mesto, Dolenjska

OPPORTUNITIES OF TOURISM DEVELOPMENT IN MUNICIPALITY OF
NOVO MESTO
Abstract
The thesis tries to pass comlex geographical treatment of the municipality Novo mesto from
the tourist activities point of view. Beacuse of the strong influence of regions industry, the
development of tourism was quite in the background. Loosing many municipalities lead to
even greater stagnation of tourism in the local area. River Krka and mountain Gorjanci are the
biggest attractions in the county of Novo mesto. Opening of new facilities and increasing the
number of current accommodations greater the options for implementation in this
predominantly industrial region. Tourist providers must connect with each other, coordinate
and act in accordance with the most recognizable tourist attractions in the municipality. In the
thesis existing literature is used, some of the statistical data is treated and other information is
collected in the field.
Key words: geography of tourism, tourism development, the municipality of Novo mesto,
Dolenjska
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1 UVOD
Novo mesto predstavlja središče celotne jugovzhodne Slovenije. Je območje številnih dnevnih
migracij iz Bele krajine, Posavja in Osrednje Slovenije, hkrati pa tudi močno industrijsko
območje z nekaj simboli nacionalnega pomena. Podjetja, kot so Krka, Revoz, Adria in Ursa
Novoterm so gonilna sila novomeškega gospodarskega razvoja. V nekakšni »senci« vse te
industrije se počasi, vendar vztrajno, razvija turizem. Turizem v občini Novo mesto se je začel
intenzivneje razvijati po letu 1974, ko sta zdraviliška kompleksa Dolenjskih in Šmarjeških
Toplic prešla v upravljanje Krke, tovarne zdravil. Danes sta oba omenjena kraja samostojni
občini in tako ne sodita več v novomeško.
V mestnem okolju turist pričakuje ponudbo predvsem s področja kulture in zabave. Staro
mestno jedro igra pri tem pomembno vlogo s svojo arhitekturo, sakralnimi objekti, muzejem,
galerijami, gledališčem in drugimi kulturnimi objekti. To so stvari, s katerimi mora mesto
pritegniti današnjega sodobnega turista. Pomembni pa so še dnevni in nočni utrip življenja v
mestu ter dobra gostinska ponudba in ponudba zabave (Novomeški zbornik..., 2010).
Svetovna turistična organizacija opredeljuje turizem kot »splet dejavnosti oseb, ki potujejo in
začasno spremenijo kraj bivanja zaradi preživljanja prostega časa, poslovnih razlogov, in ki
bivajo v kraju zunaj svojega običajnega okolja najmanj en dan, vendar ne več kot eno leto
brez presledka in medtem najmanj enkrat prenočijo« (World Tourism Organization, 2011). Po
tej definiciji v turizem ne spadajo enodnevni izletniki, prebivalci okoliških vasi, ki pridejo
zvečer na novomeški Glavni trg na vinsko prireditev, pa tudi ne slovenski golfisti, ki pridejo
na Otočec na partijo golfa in se zvečer odpeljejo spat domov (Novomeški zbornik...,2010).
Turist pa je na primer obiskovalec Rock Otočca, ki prespi v šotoru ob reki Krki. V turizem
tudi prištevamo nizozemske goste, ki so prišli v Šmarješke Toplice na program razstrupljanja
in skupine ruskih otrok na počitnicah na Otočcu. Sem sodijo tudi pacienti na medicinski
rehabilitaciji v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, skupine Izraelcev ali Japoncev, ki se na
potepanju po Evropi za kakšen dan ustavijo na Otočcu, poslovnež, ki je prišel k svojim
partnerjem v Krko, Revoz ali Adrio in bo prespal v Novem mestu, študentski par, ki je zataval
na Dolenjsko in našel hostel Situla, jazzist, ki je prišel na Jazzinty glasbeno delavnico,
italijanski par, ki si bo privoščil nekaj dni razvajanja v hotelu Balnea in njegovem wellnessu
(Novomeški zbornik..., 2010).
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2 NAMEN IN CILJI
Namen diplomskega dela je predstavitev in vrednotenje možnosti razvoja turizma v občini
Novo mesto. Osredotočil sem se na dosedanji razvoj turizma, nosilce razvoja, ponudnike
turističnih storitev in obstoječe tržne produkte turizma. Na koncu je podana še analiza turizma
(SWOT analiza), ki predstavlja povzetek večine napisanega v diplomskem delu.
Pri sami izdelavi diplomskega dela sem si zastavil še nekaj ciljev, preko katerih bo delo
doseglo svoj namen. Ti so:
- krajša predstavitev geografskih značilnosti mestne občine Novo mesto;
- podrobna predstavitev obstoječe turistične ponudbe;
- analiza turističnega obiska v občini;
- izdelava SWOT analize.
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3 NARAVNE IN DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE NOVO
MESTO
3.1 OBČINA NOVO MESTO
Občina je ena izmed enajstih mestnih občin v Republiki Sloveniji. Sestavlja jo 23 krajevnih
skupnosti: Birčna vas, Bršljin, Brusnice, Bučna vas, Center, Dolž, Drska, Gabrje, Gotna vas,
Kandija – Grm, Karteljevo, Ločna – Mačkovec, Majde Šilc, Mali Slatnik, Mestne njive,
Otočec, Podgrad, Prečna, Regrča vas, Stopiče, Šmihel, Uršna sela in Žabja vas. Svoj čas je
bila po površini celo največja občina v državi. Sledile so odcepitve sledečih občin: Šentjernej
(1994), Dolenjske toplice (1998), Mirna Peč (1998), Trebnje (1998), Škocjan (1998),
Žužemberk (1998), Straža in Šmarješke Toplice (2006). Danes znaša površina občine Novo
mesto 236 km², v njej pa živi dobrih 35.000 prebivalcev. S tem je veliko izgubil tudi turizem.
Ravno zaradi današnjih sosednjih občin (Š. in D. Toplice) je imela občina Novo mesto velik
turistični potencial (SURS, 2011).
Karta 1: Položaj Mestne občine Novo mesto

Vir: Skupnost občin Slovenije; GURS, Zakon o ustanovitvi občin..., 2010
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3.2 KRATEK ZGODOVINSKI RAZVOJ
Novo mesto je bilo bivališče ljudem že v železni dobi, o čemer pričajo številni najdeni
predmeti iz tistega obdobja. Kasnejši prebivalci so se naselili predvsem zaradi ugodne klime
in dobre prometne povezanosti (rimska pot med Ljubljano in Siskom). Sprva so poselili višje
ležeče dele mesta, ki so nudili lažjo obrambo naselja.
V srednjem veku so plemiči na ozemlju Slovenije začeli ustanavljati trška in mestna naselja,
med katerimi je bilo tudi Novo mesto. To so bila nekakšna upravna in vojaška središča
njihove obvladovane posesti. Leta 1365 je Vojvoda Rudolf IV Habsburški ustanovil mesto, ki
ga je poimenoval Rudolfswerth. Osnovni dejavnosti v prvih stoletjih po ustanovitvi sta bili
obrt in trgovina. Prav ti dve gospodarski panogi sta bili ključni za gospodarski razvoj samega
mesta in okolice. Na begu pred Turki so se v poznem srednjem veku med drugimi v mesto
zatekli tudi frančiškani. Sezidali so cerkev in samostanska poslopja. Menihi so imeli
predvsem vlogo pri poučevanju mladine, zlasti po letu 1746, ko je Marija Terezija v Novem
mestu ustanovila gimnazijo.
V začetku 19. stoletja so Novo mesto za kratek čas upravljali Francozi. Čas prve svetovne
vojne je prekinil obetaven razvoj mesta. Obubožanje prebivalcev in številne smrtne žrtve so
pustile velik pečat. Nekakšen dvig razpoloženja po 1. svetovni vojni predstavlja obdobje
Novomeške pomladi. V tem času oživi dogajanje okoli reke Krke, kjer so si meščani gradili
kopališča, čolnarne, sprehajališča in perišča. Vojna je Novo mesto ponovno zajela leta 1941.
Dobri dve leti je bilo današnje ozemlje pod italijansko upravo, kasneje pa pod nemško.
Številni bombni napadi v tistem času so močno poškodovali staro mestno jedro. Vojna je
zopet povzročila mnogo človeških žrtev.
V drugi polovici 20. stoletja se je Novo mesto dokončno izvilo iz meja srednjeveškega
obzidja in se začelo širiti navzven. V tem času so bili ustanovljeni številni industrijski obrati,
ki so močno pripomogli k pospešeni urbanizaciji. Kasneje so ustanovili še mnoge šole,
zdravstvene ter kulturne ustanove. Danes Novo mesto predstavlja osrednje gospodarsko,
kulturno, versko, izobraževalno in športno središče celotne jugovzhodne Slovenije (MONM,
2011).

3.3 NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI MO OBČINE NOVO MESTO
3.3.1 Lega občine

Občina leži na stičišču dveh večjih geografskih makroenot Slovenije. Predstavlja nekakšen
most med predalpskim na severu in dinarskim svetom na jugu. Novomeško pokrajino tako
uvrščamo v nizek Dolenjski kras, čeprav jo obdajajo nekatera posamezna gričevja in planote.
Sama prestolnica Dolenjske leži ob reki Krki na nadmorski višini 202 m. Mesto je obdano s
sledečimi pogorji: na jugovzhodu z Gorjanci (1178 m), na jugozahodu z Ljubnom (546 m), na
zahodu s Kočevskim Rogom in na severu z vinorodno Trško goro (Geografski atlas Slovenije,
2010).
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3.3.2 Geološke značilnosti

Relief v občini je zelo razgiban in valovit. Večji del ozemlja občine je kraškega značaja, saj je
območje večinoma prekrito s karbonatnimi kamninami. Krška dolina v srednjem delu leži
med dinarskim krasom na zahodu ter nekraškim ozemljem na vzhodu. Zaradi precejšnjega
deleža neprepustnih in polprepustnih vložkov in majhne višine dna reke Krke nad erozijsko
bazo se pojavljajo tudi procesi denudacije in erozije. V nižjih delih tako prevladuje predvsem
fluviokras, medtem ko višje dele zavzema kras. Na vzhodu se pretežno nižinski svet dvigne
proti podgorju Gorjancev, kjer v kamninski zgradbi prevladujejo apnenci in dolomiti, v
manjši meri pa se pojavlja tudi lapor. V južnem delu Radohe prevladuje kredni apnenec, v
severnem delu kredni apnenec z laporjem, v severovzhodnem delu pa triasni dolomit
(Okoljsko poročilo..., 2008).
3.3.3 Pedološke in vegetacijske značilnosti

Najmlajše aluvialne naplavine ob reki Krki in njenih pritokih zaradi vlažnosti prekrivajo
predvsem gleji in psevdogleji. Na bolj suhih predelih so se razvile obrečne prsti. Na oglejenih
prsteh se pojavlja vlagoljubno travniško rastje, na sušnejših tleh pa so razširjeni gojeni
travniki. Ozek pas ob vodotokih poraščajo predvsem črne jelše, vrbe in topoli (Lovrenčak,
1984).
Na ilovnatih nanosih in kremenčevem pesku so nastale kisle rjave in sprane prsti. Obsežne
površine tu poraščajo predvsem preddinarski gozdovi belega gabra in borovničevja. Poleg
njih so v večji meri prisotni tudi gozdovi gradna in bukovi gozdovi (Lovrenčak, 1984).
Na jurskih in krednih apnencih, prekritih z rdečkasto rjavo glino, je nastala rjava
pokarbonantna prst. Tu uspevajo večinoma listnati gozdovi. Z nadmorsko višino se vse bolj
uveljavljajo bukovi gozdovi, ki nad 450 m prevladujejo skoraj v celoti (Lovrenčak, 1984).
Na Gorjancih so se na apnencih in dolomitih razvile rendzine, rjave skeletne in pokarbonatne
prsti. Na območjih, kjer je več laporja, pa je nastala kisla rjava prst. Višje dele Gorjancev v
celoti poraščajo bukovi gozdovi. Na bolj strmih prisojnih pobočjih se pojavlja tudi gozd
bukve in črnega gabra. Zahodni del Gorjancev do višine 400 m lahko poraščajo gozdovi
hrasta gradna (Lovrenčak, 2008).
Na občinski ravni gledano prevladujejo gozdovi navadnega gabra, ki predstavljajo skoraj 50
% vseh gozdnih združb. Združbe bukovih gozdov so druga največja gozdna skupina na
območju MONM, in sicer obsegajo 40 % vseh gozdnih združb. Slabih 8 % gozdnih združb
predstavljajo še gozdovi hrasta gradna (Ašič, 2008).
Območje Novega mesta na levem bregu reke Krke je zaznamovano z dvema gozdoma, ki sta
zavarovana kot naravni vrednoti lokalnega pomena. V prvem okljuku je mestni gozd Portoval,
kjer prevladujejo predvsem združbe navadnega gabra in bele jelke. V drugem okljuku se
nahaja primestni gozd Ragov log s prevladujočo združbo navadnega gabra in borovnice.
Danes predstavljata pomembni športno rekreacijski območji Novega mesta (Ašič, 2008).
3.3.3 Podnebne značilnosti

Podnebje Novega mesta uvrščamo po Ogrinu v zmerno celinsko podnebje osrednje Slovenije
(Ogrin, 1996). Ta tip podnebja ima že malo bolj omiljen celinski režim z manj padavinami kot
v zahodnem delu. Zaradi prepletanja različnih dejavnikov je kolebanje temperatur in padavin
močno izraženo. Povprečna letna temperatura znaša 9,6 stopinj Celzija. Količina padavin, ki
jih letno prejme Novo mesto, znaša v povprečju 1260 mm. Nekaj več padavin prejme
jugovzhodni del občine, ki meji na Hrvaško. Tam se dvigajo Gorjanci (1178 m), ki še sodijo
med visoke dinarske planote. Gorjanci imajo zmerno celinsko podnebje, vendar so tu krajevne
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podnebne razlike odvisne od reliefa. Osrednji del Gorjancev prejme okoli 1500 mm padavin,
nižji deli na zahodu od 1200 mm do 1300 mm, vzhodni deli pa 1100 do 1200 mm. Za obrobje
sta značilna tudi temperaturni obrat in prisotnost termalnega pasu, kar je vidno predvsem iz
posameznih vinogradov, ki jih najdemo tudi do 500 m visoko (Okoljsko poročilo..., 2008).
Ogroženost občine s točo je velika, saj je letno prisotnih včasih tudi več kot 10 dni s tovrstnim
pojavom. Po navadi nastaja toča pozno spomladi in poleti, ko je ozračje dovolj segreto. V
preteklosti je že velikokrat povzročila veliko gospodarsko škodo, predvsem v kmetijstvu
(Geografski atlas Slovenije, 1998).
Grafikon 1: Klimogram Novega mesta

Vira: Klimatografija Slovenije, Temperatura ..., 1995; Klimatografija Slovenije: Količina ...,
1995.
Iz klimograma je razvidno, da je količina padavin najvišja v poletnih mesecih (od junija do
avgusta). Nižek nastopi pozimi, in sicer januarja in februarja. Temperature dosegajo
maksimum julija in minimum januarja. Izrazit temperaturni hod, ki se nam kaže na
klimogramu zgoraj, je značilen za celinske režime v zmerno toplem pasu.
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3.4 DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBČINE NOVO MESTO
3.4.1 Demografske značilnosti

Veliko število naselij v občini (99) nam priča o precej razpršeni poselitvi. Na območju občine
živi dobrih 35.000 prebivalcev. Od tega je 17.944 moških in 17.904 žensk. Večje število
moških v občini je po mojem mnenju odraz potreb v industriji, kjer večinoma zaposlujejo
delavce. Večina prebivalstva je skoncentrirana v Novem mestu in v okoliških večjih naseljih.
Povprečna gostota naseljenosti znaša 701 prebivalca/km² (2011) in se je zmanjšala, kljub
vsakoletnemu povečevanju števila prebivalstva (2008 = 745 prebivalca/km², 2010 = 755
prebivalca/km²). Naravni prirastek v občini je malo nad državnim povprečjem. Delež
zaposlenosti med delovno aktivnim prebivalstvom znaša 93 %. Število registriranih
brezposelnih oseb v občini je lani znašalo 1.196 (SURS, Občine v številkah..., 2011).
Grafikon 2: Starostna piramida občine Novo mesto za leto 2011

Vir: SURS, Občine v številkah, 2011.
Iz starostne piramide je razvidno, da je prevlada moških prisotna v večini starostnih razredov
do 65 leta. Torej, kar se tiče delovno aktivnega prebivalstva, v občini prevladujejo moški.
Prevlada žensk se začne v razredih nad 65 let starosti, ker ženske v občini praviloma dosegajo
višje starosti kot moški.
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3.4.2 Gospodarstvo in prometna infrastruktura

Temeljni nosilec gospodarstva v občini predstavlja industrija, ki ustvarja približno 60 % bruto
družbenega proizvoda. Ostalo večinoma prispevata še gradbeništvo in trgovina. Občina Novo
mesto ustvarja slabe 4 % družbenega proizvoda Slovenije, medtem ko prispeva skoraj 10 % k
izvozu (SURS, 2009). Je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno središče
regije. V mestu in okolici so se večinoma po koncu druge svetovne vojne razvila
avtomobilska, farmacevtska, kozmetična, tekstilna ter industrija izolacijskih materialov
(SURS, Občine v številkah, 2009).
Kar se tiče prometnih povezav, je občina navzven dokaj dobro povezana. Leži ob pomembni
avtocesti Ljubljana–Zagreb. Preko njenega ozemlja pelje tudi 19 km dolga enotirna železniška
proga drugega reda Ljubljana–Metlika–Karlovac. Prometna povezanost znotraj občine se
postopoma izboljšuje, predvsem z modernizacijo lokalnih cest in uvajanjem frekventnih
avtobusnih povezav v smereh delovnih migracij. Omrežje cest je sorazmerno gosto. Značilen
je predvsem velik delež lokalnih in gozdnih cest, kar je odraz velikega števila naselij v občini
(99). Skupna dolžina vseh cest občine je dolga slabih 500 km. Veliko cestnih odsekov ima
premajhno nosilnost in slabe konstrukcije, kar predstavlja problem predvsem pri prometu
težjih tovornih vozil (SURS, 2008).
Grafikon 3: Skupna dolžina javnih cest v občini Novo mesto za obdobje 2000–2009

Vir: SURS, Dolžine cest ..., 2009.
Dolžina javnih cest je na začetku tisočletja znašala slabih 700 kilometrov. Največja je bila v
letu 2006, ko je znašala dobrih 693 km. Po tem letu je zabeleženo veliko zmanjšanje zaradi
ustanovitve občin Šmarješke Toplice in Straža, ki sta do tega leta sodili pod novomeško
upravo. Po podatkih DRSC (Direkcija RS za ceste) je bilo leta 2009 na območju občine
skupno 527 km javnih cest. Od tega je bilo 115 km državnih cest, in sicer 11 km avtocest, 19
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km glavnih cest, 5 km hitrih cest, 21 km regionalnih cest drugega reda, 37 km regionalnih cest
tretjega reda, 22 km regionalnih turističnih cest ter 412 km občinskih cest (SURS, Dolžine
cest..., 2009).
Grafikon 4: Število motornih vozil v občini za obdobje 2000–2010

Vir: SURS, Cestna vozila po vrstah vozil ..., 2010.
Glede števila motornih vozil lahko rečemo, da je v porastu. Zanimivo je dejstvo, da
ustanovitev novih občin leta 2006 na takratnem ozemlju Novega mesta ni imela bistvenega
vpliva na skupno število motornih vozil v občini. Pri cestah smo recimo videli, da je z
odcepitvijo dveh novih občin izgubila skoraj 200 km javnih cest, medtem ko je v enakem
časovnem obdobju novomeška občina beležila celo porast registriranega števila vozil. Največ
motornih vozil je bilo registriranih v občini prav v letu 2007.
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Slika 1: Steber industrije v novomeški občini predstavlja tovarna vozil Revoz

Vir: Renault, 2011.
Slika 2: Farmacevtsko podjetje Krka, tovarna zdravil, prispeva velik delež k bruto
družbenemu proizvodu Novega mesta ter zaposluje veliko ljudi

Vir: Krka, d. d., 2011.
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4 TURISTIČNA PONUDBA OBČINE NOVO MESTO
4.1 UVOD
V dokumentu Strategija slovenskega turizma za obdobje 2002–2006 je turistična dejavnost
opredeljena kot največja gospodarska panoga. Temelji na vrednotah sodobnega človeka, kar
vodi v dejstvo, da je turistično povpraševanje kljub gospodarski krizi globalno gledano v
porastu. V mestni občini Novo mesto si prizadevajo, da promovirajo turizem kot eno izmed
oblik poslovnih priložnosti. S svojimi številnimi dejavnostmi je turizem vpet v večino
sektorjev, kjer posega na skoraj vsa področja družbenega in gospodarskega življenja.
Trenutno je največja izguba v turistični ponudbi Novega mesta odcepitev dveh občin,
Šmarjeških Toplic in Straže. Predvsem je bila zaradi zdraviliškega turizma pomembna občina
Šmarješke Toplice. Kar se tiče današnje turistične dejavnosti v občini, lahko rečemo, da je
slabo definirana, neprepoznavna in pa predvsem nepovezana. Namen in cilj Izhodišč vizije
razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto za obdobje 2007–2013 je povečati
prepoznavnost in omogočiti kvalitetnejši razvoj turistične dejavnosti. Za uspeh zastavljenega
cilja pa je potrebno definirati prioritete, ki morajo biti v skladu s strateškimi razvojnimi
dokumenti, to je z Regionalnim razvojnim programom Jugovzhodne Slovenije 2007–2013 in
s programom razvoja podeželja LEADER za enako obdobje (Izhodišča vizije razvoja turizma
..., 2007).
Slika 3: Eno bolj znanih turističnih lokacij predstavlja Breg

Foto: Zavod za turizem Novo mesto, 2008.
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4.3 NARAVNE ZNAMENITOSTI
Turistično privlačno je tako rekoč vse, kar je povezano z naravo. Posebno privlačne so razne
geološke in geomorfološke tvorbe, gorski vrhovi, razgledne točke, kraški svet, ledeniške
oblike, izviri, slapovi, jezera, morska obala, reke, termalni izviri, endemiti in mnogi drugi
pojavi (Zorko, 1999). V tem poglavju bom predstavil naravne znamenitosti občine.

4.3.1 Gorjanci
Gorjanci so planotasto hribovje, ki se nahaja jugovzhodno od Novega mesta. Predstavljajo
skrajno vzhodno točko visokih dinarskih planot. Raztezajo se na 212 km², od Savske doline
na vzhodu, do Črmošnjiške doline na zahodu. Na severu se strmo spuščajo proti
prigorjanskim goricam, nato pa se spustijo še do Krške kotline. Na zahodni strani prehajajo z
dolgimi slemeni v Novomeško pokrajino, medtem ko se na jugu stopnjasto spuščajo proti Beli
krajini in Karlovški kotlini. Najvišjo točko Gorjancev predstavlja Trdinov vrh s svojimi 1178
m. n. v. (Geografski atlas Slovenije, 1998). Vrh je bil poimenovan po pisatelju Janezu Trdini.
Po najvišjem slemenu poteka tudi državna meja med Slovenijo in Hrvaško. Hribovje
poraščajo večinoma združbe bukovih gozdov. Na Trdinovem vrhu in Ravni gori sta celo
ohranjena zavarovana ostanka pragozda. Krajinska in ekološka podoba Gorjancev je zelo
pestra. Najbolj pomembne z rastlinskega vidika so košenice, katere poraščajo redke rastlinske
vrste (Učna pot Trdinov vrh, 2011). Številni kraški izviri (Minutnik, Gospodična) in manjši
vodotoki (Kobila, Pendirjavka, Klampfer, Sušica) pa še dodajo poseben čar neokrnjeni naravi
Gorjancev (Dolenjski zbornik – Gorjanci, 1997).
Slika 4: Slemenasta pogorja Gorjancev

Vir: Wikipedia, 2011.
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4.3.2 Grajski park Otočec
Grad Otočec se nahaja na naravnem otoku reke Krke. V posameznih virih je omenjen že
davnega leta 1252. Skozi čas je zamenjal več lastnikov, ki so živeli na gradu. Današnji grad
leži med bolj plitvimi deli reke Krke, ki so polni lehnjakovih pragov in otočkov. Razvoj
grajske stavbe je bil zaključen šele v baroku. Današnja podoba obsega obzidje s štirimi
okroglimi obrambnimi stolpi in predelanim osrednjim obrambnim stolpom nad vhodom v
notranje dvorišče. Palacij gradu je prislonjen na obzidje in sega z enim od dveh krakov prav
tako v notranjost gradu. Grajska kapela je bila sprva v dvoriščnem traktu, kasneje pa je bila
premeščena v zahodni obrambni stolp (Gradovi, 2008). Leta 1942 so grad požgali partizani.
Po vojni je bil obnovljen in predelan v hotelske namembnosti. Večstoletni »šarm« grajskega
okolja, skritega v objemu reke Krke, preseneča s svojo naravno in umirjeno lepoto. Z lego na
otoku sredi reke Krke oblikuje grajsko poslopje skupaj s parkom eno od slikovitejših podob v
Sloveniji. V povestih Janez Sonce in Otok in struga, je grad ter njegove prebivalce ovekovečil
med drugimi tudi pisatelj Ivan Tavčar. V gradu se danes nahaja hotel visoke kategorije (5*),
katerega upravlja podjetje Terme Krka. Je edini hotel te kategorije v celotni občini Novo
mesto (Terme Krka, 2011).
Slika 5: Grajski park se nahaja na naravnem otoku reke Krke

Vir: Terme Krka, 2010.
4.3.3 Lehnjakovi pragovi na Otočcu

Reka Krka je edina slovenska reka, v kateri se izloča lehnjak. To je kamnina, ki nastaja v
razmeroma plitvi vodi zaradi izločanja v vodi raztopljenega apnenca. Po navadi se nabira na
rastlinah. Ko te odmrejo, ostane za njimi luknjičava usedlina. Tako se skozi čas oblikujejo
lehnjakovi pragovi. Največji so ob izviru reke Krke ter pri krajih Žužemberk in Dvor. Nekoč
so bili ob teh pragovih mlini in žage, ki so danes večinoma zapuščeni.
Tudi pri Otočcu so lehnjakovi otočki precej pogosti. Pragovi se raztezajo med vasjo Otočec in
gradom Struga v dolžini skoraj dveh kilometrov. Nadgradnja pragov so posamezni otočki, na
katere se je naselilo pestro obvodno rastlinstvo. Nastajanje teh otokov je dinamičen proces, saj
jih visoke vode ob poplavah nenehno manjšajo, medtem ko njihovo rastlinstvo zaustavlja
plavje in s tem ustvarja nove brežine. Ob srednji letni vodi lahko med vasjo Otočec in gradom
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Struga naštejemo preko 30 otočkov. Večina je manjših, največji med njimi pa je grajski otok.
Za ogled so najprimernejše urejene sprehajalne poti v okolici gradu Otočec in cesta med
Otočcem in Strugo. Lahko pa najamemo čoln pri gradu, ter se spustimo mimo otočkov kar po
vodi. Ogledi potekajo individualno in so brezplačni (MONM, 2011).
Slika 6: Lehnjakovi pragovi pri vasi Otočec

Vir: Mestna občina Novo mesto, 2011.

4.3.4 Kettejev drevored

Obcestni drevored divjih kostanjev sodi med najbolj značilne mestne drevorede v Sloveniji.
Predstavlja tudi enega izmed najlepših novomeških sprehajališč. Drevored poteka po
zgodovinskem naselju Marof, ki danes predstavlja pomembno nahajališče ostankov železne
dobe. Dolg je okoli 1500 m in poteka od sedeža Nove ljubljanske banke v centru mesta preko
hriba Marof in se nato spusti do KS Bršljin. Zasajenih 370 dreves nudi v poletnem času
prijetno senco za sprehod ali oddih na kateri od klopi, ki so postavljene ob celotni sprehajalni
poti. Nekoč pomembna pot preko Marofa se je po letu 1900 začela opuščati zaradi izgradnje
današnje Ljubljanske ceste. Danes je drevored v celoti zavarovan kot naravni spomenik
(Zavod za turizem Novo mesto, 2011).
Slika 7: Kettejev drevored pri Marofu

Vir: Zavod za turizem Novo mesto, 2011
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4.3.5 Lipe na Trški gori
Trška gora se nahaja severno od Novega mesta. Gre za vinorodni okoliš s številnimi
vinogradi, sadovnjaki in zidanicami na prisojah. Lipe se nahajajo na vrhu gore pri cerkvi
Marijinega rojstva. Največja med njimi (lipa velikanka) ima obseg v spodnjem delu debla 8,3
m in je najdebelejša na Dolenjskem. Debla ostalih lip so večinoma votla, dnišča pa imajo
močno razraščena. Na višini okoli 3 m je enotno deblo razvejano v široko razraslo krošnjo.
Pod lipami se nahaja kamnita miza. Po ljudskem izročilu naj bi bila najstarejša lipa stara več
kot 4 stoletja. Ostale lipe v okolici so nekoliko mlajše. Leta 1988 so bile vse lipe sanirane in
zavarovane kot naravni spomenik (Žiberna, 2008).
Slika 8: Lipe na Trški gori

Vir: Spletni portal kraja Otočec, 2011.

4.3.6 Ragov log in Portovald
Pomembno oazo miru predstavljata »mestna gozdička« Ragov log in Portovald. Oba ležita na
desni strani reke Krke. Ragov log se začne za Kandijskim mostom in konča pri vasi Ragovo.
Portovald se nahaja nad novomeškim stadionom in se razteza od Irče vasi do Bršljina. Vmes
je seveda reka Krka kot pomembna ločnica med gozdom in KS Bršljin. Gozdova sta
svojevrstni sprostitveni lokaciji miru in priljubljeni sprehajališči vseh prebivalcev Novega
mesta. Oba gozdička krasi součinkovanje reke Krke, gozda in urbanega naselja. Prav to
dejstvo nam omogoča doživljanje naravne pokrajine pred samimi mestnimi vrati. Oba gozda
sta prepletena s potmi, ki se uporabljajo za sprehode in druge oblike rekreacije. V zadnjih
letih so ob gozdnih poteh namestili številne klopi, ki so primerne za posedanje v naravi.
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Slika 9: Lokaciji Portovalda (levo) in Ragovega loga (desno) na satelitskem posnetku

Vir: Google Zemlja, 2011.

Slika 10: Gozdne poti v Ragovem logu so priljubljeno rekreacijsko območje

Vir: Kraji, 2011.
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4.3.7 Luknja
Izvirna dolina kraške reke Temenice predstavlja zaradi izjemnih naravnih danosti enega
najbolj skrivnostnih kotičkov v bližini Novega mesta. Reka, ki izvira na južni strani
Posavskega hribovja, prvič ponikne pri Dolenjih Ponikvah nedaleč od mesta Trebnje. Na plan
pride zopet pri Zijalu, severozahodno od Mirne Peči. Nato ponovno ponikne pri Goriški vasi.
Tretji izvir reke se nahaja že v občini Novo mesto, in sicer pri vasi Prečna. Nad izvirom je
nekoč stal srednjeveški grad, od katerega so danes ostali le ostanki obzidja.
Zatrepno dolino, ki naj bi nastala z vrušenjem stropa kraške jame, si je možno ogledati
samostojno, saj je obhodna krožna pot dobro označena v celoti. Tam lahko občudujemo izvir
Temenice, Lukenjsko jamo, Jamo za gradom, manjše naravno okno in brezno Strašica. Ob
vhodu v dolino si poleg prej naštetega lahko tudi ogledamo najstarejšo dolenjsko elektrarno in
žago venecijanko. Danes je celotna dolina zavarovana kot naravni spomenik (Žiberna, 2008).
Slika 11: Jama Luknja se nahaja pri vasi Prečna

Vir: MONM, 2011.
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4.3.8 Reka Krka

Reka Krka je najdaljša povsem slovenska reka, ki izvira in se izliva na ozemlju Republike
Slovenije. Izvira v vasi Krka v Suhi krajini na nadmorski višini 312 m. Izliva se v reko Savo
pri Brežicah na nadmorski višini 142 m (Geografski atlas Slovenije, 2010). Je edina reka v
Sloveniji, ki ustvarja v svoji strugi lehnjakove pragove. Za Dolenjsko predstavlja osrednjo
rečno žilo z veliko estetsko in krajinsko vrednostjo (Ašič, 2008). Na seznamu naravnih
vrednot državnega in lokalnega pomena ima reka Krka status naravne vrednote državnega
pomena (Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot Uradni list RS, št. 111/04).
Opredeljena je kot ključni rečni sistem na Dolenjskem, ki vključuje hidrološke,
geomorfološke, geološke, zoološke, površinske in ekosistemske zvrsti naravnih vrednot.
Najbolj znana lokacija na reki Krki, kar se tiče Mestne občine Novo mesto, je že prej
omenjeni Grad Otočec. Reka sodi pri Novem mestu v drugi do tretji kakovostni razred in ni
več varna za kopanje (Geografski atlas Slovenije, 1998). Pokrajina ob reki je zelo zanimiva za
razne športne aktivnosti, kot so veslanje, čolnarjenje, raftanje, ribištvo, kopanje in
splavarjenje. Nekoč so bila v Novem mestu tudi urejena kopališča za meščane, ki pa danes na
žalost ne obstajajo več (MONM, 2011).
Slika 12: Čolnarna pri Irči vasi na reki Krki

Vir: Wikipedia, 2011.
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4.4 OBMOČJA VAROVANJA IN OHRANJANJA NARAVE

Karta 2: Pomembnejša varovana območja in območja NATURE 2000 v občini Novo mesto

Vir: ARSO, Atlas okolja , 2011.
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4.4.1 Zavarovana območja
V občini se nahaja 12 zavarovanih območij, in sicer naravnih spomenikov, ki so zavarovana z
odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnin kulturnih in zgodovinskih
spomenikov v Mestni občini Novo mesto. To so:
Ø Naravni spomeniki: reki Temenica in Krka, Hrušica, Mihovska jama, Rupa na Brodu,
rastišče rumenega sleča, Luknja, sekvoji na Ruperč vrhu, lipe na Trški gori, hrast dob
pri vasi Škrjanče, Gabrska in Radoška jama ter Kotarjeva prepadna.
Ø Spomeniki oblikovne narave: Grajski park na Otočcu, Kettejev drevored in Grajski
park Grm (Okoljsko poročilo..., 2008).

4.4.2 Območja NATURE 2000
Območje novomeške občine ima kar nekaj naravnih spomenikov kot tudi območja, ki sodijo v
Naturo 2000. Skupno obsegajo 5.482 ha, kar predstavlja dobrih 23 % površine občine.
Največje območje, ki je uvrščeno v NATURO 2000, je območje Gorjani – Radoha, saj
predstavlja 90 % vseh območij Nature in obsega 21 % površine občine (Prikaz stanja prostora,
2009). Do leta 2011 je bilo s strani Zavoda RS za varstvo narave izpostavljenih 8 posebnih
varstvenih območij (Naravovarstveni atlas Slovenije, 2010).
1. Kotarjeva prepadna je vodna jama v dolini reke Krke južno od Novega mesta. Jama je
nastala ob manjšem podzemnem toku, ki se izliva v potok Petelinec pri Stranski vasi. Vhod
predstavlja globlji udor, na dnu katerega je vodni tok, ki ga dopolnjujejo tudi suhi jamski rovi.
V jami je bila poleg ostalih živali najdena celo človeška ribica.
2. Petanjska jama predstavlja izvirni del Potoka, desnega pritoka reke Krke. V jami so
praktično stalno prisotne človeške ribice. Vzhodni del območja je poraščen z združbami
hrasta in belega gabra.
3. Ajdovska planota se v večji meri nahaja izven občine Novo mesto. Planota se razprostira
na tri občine, od katerih je ena tudi Novo mesto. Gre za precej obsežno planoto, ki jo
poraščajo bukovi gozdovi. V karbonatnih kamninah so se razvile številne jame, kjer sta
prisotna hrošč drobnovratnik in človeška ribica.
4. Žerjavski potok je desni pritok reke Krke pri vasi Otočec. Potok ima številne meandre in
poplavno ravnico mokriščnega značaja, ki je življenjski prostor želve močvirske sklednice in
kačjega pastirja velikega studenčarja.
5. Reka Krka je v občini zajeta v srednjem toku. Območje ob sami reki je naravno ohranjeno
s številnimi pestrimi habitatnimi tipi, ki nudijo zavetje mnogim živalskim in rastlinskim
vrstam. Pomembni so predvsem obvodna vegetacija, podzemni tokovi, kraški izviri in
lehnjakovi pragovi.
6. Gorjanci – Radoha je hribovito območje na JV Slovenije. Na območje občine Novo mesto
sega zahodni del območja. V pogorju so številni izviri manjših vodotokov. Kar se tiče
vegetacije, so poraščeni večinoma z bukovimi gozdovi, ki so pomemben življenjski prostor
ptic in velikih zveri.
7. Rastišče rumenega sleča se nahaja ob cesti Gabrje - Brusnice. Gre za botanično redkost in
sicer za gozdni sestoj s primesjo grmovne vrste rumenega sleča.
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8. Luknja je izvirna dolina ponikalne reke Temenice. Po njej je speljana označena pešpot,
katero lahko obiskovalci prehodijo v slabi uri. Pot je obogatena s številnimi kraškimi pojavi,
med katerimi je tudi sama jama Luknja. Jama je unikatni življenjski prostor podzemnih živali
in zatočišče netopirjev. Celoten »kompleks« sestavljajo še paleolitska postaja, jama za
gradom, manjše naravno okno, udornica za gradom, izvir tipa estavela in brezno Velika
Strašča. Naravne danosti na območju dopolnjujejo še nekateri objekti kulturne dediščine, kot
so: razvaline gradu Luknja, arheološko najdišče, grajski marof in stara elektrarna (Zavod RS
za varstvo narave, 2011).

4.4.3 Naravni spomeniki
Kot je vidno iz zgornje karte obstajajo na območju Mestne občine Novo mesto tudi 4
pomembnejši naravni spomeniki. Prvi med njimi je reka Krka, katero sem opisal že v
prejšnjem poglavju (glej poglavje 4.3.8). Ostale varovane točke so: Hrast na hribu, Gabrska in
Radoška jama.
Hrast na hribu se nahaja pri vasi Škrjanče,v vzhodnem delu občine v KS Birčna vas. Gre za
najdebelejši hrast na Dolenjskem in četrti najdebelejši v Sloveniji. Deblo hrasta se pri višini
okoli 8 m razdeli na dva dela. V prsnem delu meri dobrih 680 cm. Po ljudskem izročilu naj bi
bilo drevo staro več kot 400 let. Leta 1989 je bil hrast saniran po udaru strele, ki je razklala
vzhodni vrh (MONM, 2011).
Gabrska jama se nahaja v podgorskem delu Gorjancev, ob glavni cesti pri vasi Gabrje.
Poševna jama z večimi etažami in breznom je bila raziskana leta 1978 s strani Jamarskega
kluba Novo mesto. Njena dolžina znaša 307 m. V globino se spusti do 55 m pod zemljo.
Danes je vhod v jamo zaprt z železnimi rešetkami (Jamarski klub Novo mesto, 2011).
Radoška jama leži jugovzhodno od Uršnih sel na planoti Radoha, ki je sestavni del
Gorjancev. Raziskana je bila leta 1961. Obsežen vhod obkroža nenavaden niz navpičnih sten,
kar namiguje, da se je strop takratne dvorane zrušil in zatrpal glavni rov s kamenjem.
Današnja poševna jama meri 186 m v dolžino in 54 m v globino (Jamarski klub Novo mesto,
2011).
4. 4. 4 Naravne vrednote
Mestna občina Novo mesto ima 55 točkovnih naravnih vrednot, ki so državnega ali lokalnega
pomena. Poleg tega je evidentirano še 120 jam, ki spadajo med geomorfološko naravno
vrednoto državnega pomena. Poleg tega je evidentirano še 36 območij naravnih vrednot s
skupno površino 1.139 ha, kar predstavlja 4,8 % površine občine (Okoljsko poročilo..., 2008).
4. 4. 5 Ekološko pomembna območja (EPO)
Na območju Mestne občine Novo mesto je prisotno delno ali v celoti sedem ekološko
pomembnih območij. V večini primerov se prekrivajo z območji NATURE 2000. Ta območja
so: Gorjanci, Ajdovska planota, Temenica, Krka, Petanjska jama, Kotarjeva prepadna in
Brusnice (Okoljsko poročilo..., 2008).
EPO območja obsegajo 6.639 ha, kar predstavlja dobrih 28 % površine občine (Okoljsko
poročilo..., 2008).
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4.5 KULTURNA DEDIŠČINA
Kulturno dediščino uvrščamo med družbene turistične privlačnosti. Sem sodijo materialne in
duhovne vrednote, ki jih je ustvaril človek v preteklosti in jih ustvarja tudi danes. Od naravnih
privlačnosti jih loči dejstvo, da družbene ostajajo več ali manj skozi celo leto enake in niso
odvisne od letnih časov. »Družbene privlačnosti zadovoljujejo predvsem človekove duhovne
in kulturne potrebe.« (Zorko, 1999.)

4.5.1 Mestna hiša
Mestna hiša se nahaja na osrednjem delu Glavnega trga. Zgrajena je bila leta 1905 po načrtih
Josipa Oliva na mestu starega, takrat že porušenega Rotovža. Pred vhodom v hišo so leta 1955
postavili dva kipa. Prvi je doprsni kip pesnika Dragotina Ketteja, drugi pa pisatelja Janeza
Trdine. Oba sta močno zaznamovala novomeško življenje v prejšnjem stoletju. Leta 1999 je
bila mestna hiša razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. Od leta 2006 pa je
ponovno postala sedež novomeškega župana (Žiberna, 2008).
Slika 13: Mestna hiša

Vir: Dolenjski list, 2009.
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4.5.2 Glavni trg

Predstavlja osrednji del starega mestnega jedra. Trg je dobil svojo značilno obliko že v drugi
polovici 16. stoletja. Hiše ob Glavnem trgu krasijo značilne kamnite arkade z nosilnimi stebri.
Nekatere imajo tudi atrijsko dvorišče (Bergmanova hiša). Na osrednjem delu trga se nahaja
mestna hiša, blizu katere je marmorni sedemkotni vodnjak z vklesanimi verzi Kettejeve pesmi
Na trgu. Vodnjak je bil postavljen leta 1955 na mestu, kjer je do leta 1903 stal litoželezni
vodnjak. Danes se z revitalizacijo mestnega jedra skuša obuditi dogajanje v tem delu Novega
mesta (Žiberna, 2008).
Slika 14: Vhod na Glavni trg preko Kandijskega mosta

Vir: Kraji, 2011.
4.5.3 Novomeški Breg
Breg leži na obrobju mestnega jedra in je ena največkrat upodobljenih znamenitosti mesta.
Gre za precej strnjen niz stavb, nastalih na nekdanjih ruševinah mestnega obzidja. Stavbe
stojijo na živoskalni osnovi, ki se strmo dviga nad reko Krko. Nekoč je na bregu živel revnejši
sloj meščanov, ki se je ukvarjal s prodajo zelenjave, pranjem perila in oddajanjem sob
novomeškim dijakom Gimnazije. Prvotno skromna arhitektura se je skozi leta že večkrat
spreminjala. Kljub temu pa je večina stavb ohranila staro tlorisno zasnovo in tipično zunanjo
podobo z delno vkopano kletjo, bivalnim pritličjem, vhodom z ulice in značilnimi lesenimi
ganki na sončni strani fasad visoko nad reko Krko. Breg danes predstavlja izrazito etnološko
posebnost Novega mesta in je njegov prepoznavni znak. Območje novomeškega brega je bilo
leta 1992 razglašeno za kulturni spomenik državnega pomena (MONM, 2011).
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Slika 15: Ozke strnjene ulice starega dela mesta

Vir: MONM, 2011.

4.5.4 Kandijski most

Kandijski most je stari železni most, ki povezuje stari del mesta s krajevno skupnostjo
Kandija. Most sega od spodnjega dela Glavnega trga preko reke Krke. Zgrajen je bil leta 1898
na kraju, kjer je stal pred tem starejši leseni most. Most meri 75 m v dolžino in sodi s svojo
železno konstrukcijo med redke in najstarejše tovrstne konstrukcije v Sloveniji. Leta 1992 je
bil razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (Zavod za turizem Novo mesto, 2011).
Slika 16: Star železni most pri Kandiji

Vir: Zavod za turizem Novo mesto, 2011.
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4.5.5 Narodni dom (Sokolski dom)

Narodni dom se nahaja v ožjem središču starega mestnega jedra, ob Sokolski ulici, ki teče
vzporedno z Glavnim trgom. Zgrajen je bil v letih 1873 do 1885 za potrebe novomeške
čitalnice. Objekt je bil prvi Narodni dom na slovenskem ozemlju. Kasneje so imela v domu
svoje prostore razna društva, knjižnica in šola Glasbene matice. Dom so med drugimi
uporabljali tudi novomeški sokoli, zato novomeški narodni dom imenujemo tudi Sokolski
dom. Leta 1992 je bil z odlokom razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena (Sokolski
dom, 2011).
Slika 17: Narodni dom se nahaja poleg galerije Božidarja Jakca (levo)

Vir: MONM, 2011.
4.5.6 Grad Grm

Na južnem robu mesta stoji na manjši vzpetini grad Grm. Grad je bil po opisih Valvazorja
sezidan ob koncu 16. stoletja. Sezidati ga je dal eden od treh bratov, in sicer Krištof Mordax.
Zaradi turške nevarnosti v tistem času je imel grad poleg stanovanjske še obrambno funkcijo.
Danes ima prvotno obliko le še osrednja dvorana v prvem nadstropju grajskega stolpa, v
kateri je strop bogato okrašen s štukaturnim okrasjem iz 17. stoletja. Grad je bil razglašen za
kulturni spomenik lokalnega pomena. V zadnjih letih ga intenzivno obnavljajo. Del gradu je
leta 2009 odkupila Vlada RS, kjer delujeta Zgodovinski arhiv Ljubljana in Zavod za varstvo
kulturne dediščine (Grahek, 2011).
Slika 18: Grad Grm s svojo pravokotno tlorisno zasnovo in atrijem v sredini

Vir: MONM, 2011.
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4.5.7 Vodnjak na Glavnem trgu
Vodnjak se nahaja v zgornjem delu Glavnega trga. Sedemkotni vodnjak iz marmorja je bil
postavljen leta 1955. Do njega vodijo tri profilirane stopnice enakega materiala. V sredini se
dviguje okrogel steber s kamnito kotanjo. Na robu vodnjaka so vklesani verzi pesnika
Dragotina Ketteja, Na trgu. Vodnjak je razglašen za spomenik lokalnega pomena (Žiberna,
2008).
Slika 19: Kettejev vodnjak se nahaja v starem mestnem jedru

Vir: Zavod za turizem Novo mesto.

4.6 SPOMINSKA OBELEŽJA
Kulturni in zgodovinski spomeniki so večinoma iz preteklosti ohranjeni predmeti. To so lahko
naselja ali njihovi deli, mesta, mestna jedra, trgi in vasi iz različnih zgodovinskih obdobij,
posvetni in sakralni objekti, umetniška dela in različne zbirke. Turistično zanimivi kulturni in
zgodovinski spomeniki so predstavljeni kot posamezne zgradbe, skupine stavb, predmeti,
kiparska dela in druge umetnine, ki predstavljajo določeno obdobje (Zorko, 1999).
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4.6.1 Francosko znamenje

Znamenje se nahaja na Mestnih njivah, nad pokopališčem Ločna, ob kolovozu, ki vodi naprej
proti Trški gori. Gre za zidano znamenje, z elementom Jezusa razpetega na križu v sredini, ki
sodi v skupino znamenj z nišo. Postavljeno je bilo v 19. stoletju, kot posvetitev francoskim
vojakom, umrlim za kužno boleznijo. Podobno kot vse ostale znamenitosti v občini je bilo
obeležje razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena (Zavod za turizem Novo mesto,
2011).

Slika 20: Francosko znamenje na Mestnih njivah

Vir: MONM, 2011.
4.6.2 Pokopališče v Ločni in Šmihelu
Ločensko pokopališče leži v severovzhodnem delu mesta, v KS Ločna. Na njem je pokopano
več ljudi državnega in lokalnega pomena. Med drugimi »počivajo« tu npr. pisatelj Janez
Trdina, slikarja Božidar Jakac in Vladimir Lamut, skladatelj Marjan Kozina, naravoslovec
Ferdinand Seidl in nekateri drugi ustvarjalci iz različnih področij.
Šmihelsko pokopališče se nahaja v južnem delu mesta, ob cesti, ki pelje mimo bolnice proti
KS Šmihel in naprej proti Birčni vasi. Pokopališče je precej znano, ker so tam pokopali
Primicevo Julijo (ljubezen pesnika Franceta Prešerna), pesnika Slavka Gruma, politika in
zgodovinarja Frana Šukljeta, novomeškega založnika Janeza Kranjca in druge (MONM,
2011).
4.6.3 Spomenik skladatelju Marjanu Kozini
Spomenik stoji v parku pri knjižnici Mirana Jarca, nasproti skladateljeve rojstne hiše. Bronasti
doprsni kip je postavljen na podstavek iz kromirane kovine. Izdelal ga je kipar Zdenko Kalin
leta 1971. Spomenik je bil z odlokom razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena
(MONM, 2011).
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Slika 21: Doprsni kip Marjana Kozine

Vir: MONM, 2011.
4.6.4 Spomenik obešenima partizanoma
Spominski steber je lociran na Glavnem trgu, nasproti mestne hiše Rotovž. Leta 1943 sta bila
na tem mestu obešena partizana. Spomenik je bil prinesen iz hiše na naslovu Glavni trg 26.
Ustvaril ga je arhitekt Marjan Mušič leta 1952. Oblika gotskega stebra se lepo vključuje v
okolje številnih arkad na Glavnem trgu (MONM, 2011).
Slika 22: Spomenik obešenju Franca Janca in Alojza Hacina

Vir: MONM, 2011.
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4.6.5 Spomenik padlim domačinom v Bučni vasi
Spomenik NOB, posvečen padlim domačinom iz Bučne vasi, stoji ob Ljubljanski cesti. Štiri
metre visok steber je štirikrat ovit z ozkim ornamentiranim trakom z girlandami. Na vrhu
steber zaključi stilizirana žaga. Prostor okoli spomenika je omejen z betonskimi stebri in z
reliefno oblikovano zvezdo. Avtor spomenika je znani arhitekt Jože Plečnik. Postavljen je bil
leta 1951 (MONM, 2011).
Slika 23: Spominski steber posvečen padlim v Bučni vasi

Vir: MONM, 2011.
4.6.6 Spomeniški kompleks »Na vratih«

Kompleks se nahaja na križišču Rozmanove ulice in Prešernovega trga, na lokaciji nekdanjih
»Ljubljanskih« mestnih vrat. Posvečen je padlim Novomeščanom in narodnim herojem
Dolenjske. Sestavljen je iz spominske lože z doprsnimi kipi Borisa Kidriča, Franca Rozmana
in Franca Potočarja-Lazarja ter bronastih skulptur poimenovanih Pesem svobodi in Talec.
Celoten kompleks je uredil arhitekt Marjan Mušič. Plastike sta uredila kiparja Jakob Savinšek
in Janez Pirnat. Otvoritev kompleksa datira v leto 1953 (MONM, 2011).
Slika 24: Spomeniški kompleks »Na vratih«

Vir: MONM, 2011
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4.7 POMEMBNEJŠI SAKRALNI OBJEKTI
V Novem mestu obstaja bogata zapuščina človekovih del iz različnih umetniških stilov in
obdobij (Zorko, 1999). Najpomembnejše tovrstne objekte v Mestni občini Novo mesto
predstavljajo cerkve, kapelice in samostani.

4.7.1 Cerkev svetega Nikolaja (Kapitelj)
Cerkev predstavlja eno najstarejših in najbolj prepoznavnih znamenitosti Novega mesta. Stoji
na vrhu griča nad starim mestnim jedrom. Krasi jo zanimiva arhitektura, bogata notranjost in
slavna zgodovina. V njenem primeru gre za preplet baročnega in gotskega stila, ki se odraža
navzven, kot tudi v notranjosti cerkve. Do leta 2006 se je cerkev uradno imenovala Župnijska
cerkev Novo mesto – Kapitelj. Po tem letu, ko je bila ustanovljena in sprejeta Škofija Novo
mesto, je bila cerkev preimenovana v Stolnico svetega Nikolaja. Cerkev je odprta za oglede
vsak dan. Pri vhodu najdemo številne zgibanke v več jezikih. Po predhodnem dogovoru je
mogoča video predstavitev zgodovine mesta in Kapitlja (Žiberna, 2008).
Slika 25: Kapiteljska cerkev je rahlo dvignjena nad mestom

Vir: Wikipedia, 2010.
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4.7.2 Frančiškanska cerkev
Cerkev se nahaja ob Glavnem trgu, in sicer pri glasbeni šoli Marjana Kozine. Današnja cerkev
je sestavljena iz podolžnega ozkega prezbiterija ter pravokotne, skoraj kvadratne ladje. Za
časa svojega obstoja je bila večkrat porušena in ponovno sezidana na istem mestu. Leta 1664
je cerkev celo pogorela s streho, stropom, oltarjem in klopmi vred. Za izdelavo notranje
opreme so skrbeli večinoma frančiškani sami. Zgodovinski viri nam pričajo o velikem številu
nagrobnikov v cerkvi, ki so pripadali predvsem plemičem, meščanskim družinam in
dobrotnikom iz samostana. Ogled cerkve je možen vsak dan od 9–17 ure. Za ogled
samostanske knjižnice je potrebna predhodna najava (Župnija svetega Lenarta, 2008).
Slika 26: Frančiškanska cerkev

Vir: Destinacije, 2003.

4.7.3 Frančiškanski samostan
Frančiškani so se v Novem mestu naselili v 15. stoletju, kot posledica umika pred Turki.
Samostan so si zgradili leta 1472 zraven cerkve svetega Lenarta. Kot že prej omenjena
cerkev, je tudi samostan doživljal različne prezidave in dozidave. V samostanu danes deluje
najstarejša knjižnica v Novem mestu, ki datira v konec 15. stoletja (Frančiškanski samostan,
2011).
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4.7.4 Proštija
Proštija se nahaja v neposredni bližini kapiteljske cerkve. Zgrajena je bila po ustanovitvi
kolegijatnega kapitlja leta 1493. Dokaj preprosto in masivno stavbo krasi le vzidana kamnita
plošča s tremi grbi in latinskim napisom nad vhodnimi vrati. Dvorišče je kvadratne oblike in
je obdano v pritličju z arkadnimi hodniki. V prvem nadstropju se nahaja kapela s stropno
poslikavo, posvečeno Mariji Snežni. Kapelo dopolnjuje tudi kasneje postavljen baročni oltar,
ki je posvečen Brnski Materi božji. V poletnih mesecih se na proštijskem dvorišču odvijajo
številne kulturne prireditve (MONM, 2011).
4.7.5 Cerkev svetega Mihaela (Šmihelska cerkev)
Župnijska cerkev je posvečena nadangelu svetemu Mihaelu. Prvič se v pisnih virih omenja
leta 1296 v seznamu papeških desetin oglejskega patriarha. Ostanki romanske arhitekture
pričajo, da je imela cerkev v srednjem veku podolžno, pravokotno, ravno krito ladjo. Leta
1544 je po pisanju Valvasorja pogorela do tal. V kasnejših letih je bila večkrat predelana in
dozidana v baročnem stilu (Župnijska cerkev sv. Mihaela, 2011).
Slika 27: Novomeška Proštija (levo) in cerkev svetega Mihaela (desno)

Vir: MONM, 2011.
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4.8 ARHEOLOŠKA NAJDIŠČA
»Arheološka najdišča so najdbe ostankov naselij, templjev, zidov, nagrobnikov in različnih
predmetov, ki pričajo o tem, da so nekoč na določenem območju živeli ljudje.« (Zorko, 1999.)
Novo mesto je precej bogato z najdbami iz starejše in mlajše železne dobe kot tudi iz bronaste
dobe. Arheološka najdišča se razprostirajo praktično po celotni občini Novo mesto.
Najpomembnejša najdišča pa se nahajajo v samem mestu. Iz bronaste dobe (1700–750 let pr.
n. št.) sta pomembni predvsem dve najdišči, in sicer najdišče na Mestnih njivah ter na
Kapiteljski njivi. Iz starejše in mlajše železne dobe pa sta pomembni najdišči v Novem mestu
in najdišče Verdun pri Stopičah. Iz tega obdobja je bilo najdeno več situl, zato je na predlog
Dolenjskega muzeja Občinski svet mestne občine Novo mesto razglasil Novo mesto za mesto
situl. Vse arheološke najdbe si je možno na posameznih stalnih in občasnih razstavah ogledati
v prostorih Dolenjskega muzeja (Dolenjski muzej Novo mesto, 2011).
Slika 28: Situla – simbol Novega mesta

Vir: Dolenjski muzej, 2011.
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4.9 MLADINSKI TURIZEM
Kar se tiče mladinskega turizma, velja omeniti dva tovrstna objekta v Novem mestu, hostel
Situla ter prenočišča Novak. Situla je bila odprta leta 2008 z namenom nudenja poceni
prenočitve v središču mesta. Ponudba je dokaj pestra, saj nam poleg prenočevanja z zajtrkom
nudijo še malice in kosila, različna praznovanja, najem prostorov za seminarje, trgovino s
spominki, pestro turistično ponudbo in program ter praznovanje otroških rojstnih dni. Hostel
se ponaša s 84 ležišči, ki so razporejena po posameznih sobah. Največ je tri ali štiriposteljnih
sob in pa večposteljnih sob (5–8 postelj). Ima tudi po eno enoposteljno in dvoposteljno sobo.
Prenočišče pod zvezdami, soba prilagojena za invalide, soba halštatskega kneza in pisateljska
suita zaključujejo ponudbo namestitve. Pri Situli želijo ljudem ponuditi več kot le posteljo in
hrano. Tako so nam v sklopu hostla na voljo še restavracija Situla, internetna kavarna, čudovit
senčen vrt, seminarska soba in trgovina s spominki (Hostel Situla, 2011).
Drugi tovrsten objekt je Hostel in prenočišča Novak, ki se nahaja v industrijski coni Cikava.
V tem primeru ne gre za klasičen hostel, kot je to Situla. Objekt ima 75 ležišč in varovana
parkirna mesta. Na željo gostov lahko organizirajo tudi zajtrke, kosila in večerje v katerem
izmed gostinskih lokalov v bližini (Apartmaji Novo mesto, 2011).

Slika 29: Hostel Situla se nahaja v starem centru novega mesta na Dilančevi ulici

Vir: Lokalno, 2008.
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4.10 PRIREDITVE V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Novo mesto že vrsto let prireja različne dogodke, ki dodatno prispevajo k turistični ponudbi.
Pod okriljem številnih organizatorjev so tako nekatere prireditve postale simboli Novega
mesta. Spodaj je naštetih le nekaj večjih prireditev večinoma lokalnega pomena.
Pomembnejše vsakoletne prireditve v Mestni občini Novo mesto so:
§ Pohod po Cvičkovi gazi (januar);
§ Praznik salam in cvička (marec);
§ prireditve v okviru občinskega praznika (april);
§ Novomeški tek (april);
§ Teden cvička in Cvičkarija (maj);
§ Kolesarski maraton ob Krki (maj);
§ Novomeški poletni večeri (avgust – september);
§ Praznik češenj (junij);
§ Praznik cvetja (junij);
§ Kolesarska dirka po Sloveniji – cilj dirke je na Glavnem trgu (junij);
§ Rock Otočec (julij);
§ Praznik harmonike (julij);
§ Fotopub (avgust);
§ Jazzinty (avgust);
§ SNIFF, mednarodni festival kratkega filma (avgust);
§ Srednjeveški dan na gradu Otočec (avgust);
§ Noč na Krki (avgust);
§ Velika nagrada Krke, kolesarska dirka (september);
§ Straška jesen (september);
§ Martinovanje (november);
§ Veseli december.
§ ...
Vir: TIC, 2011.
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4.11 ŠPORTNE AKTIVNOSTI IN REKREACIJA

4.11.1 Letalstvo, padalstvo in zmajarstvo

Aero klub Novo mesto se ponaša z več kot 50 letno tradicijo letenja na Dolenjskem. Letališče
v Prečni pri Novem mestu ima status športno-turističnega letališča. Na njem se lahko
ukvarjamo s sledečimi aktivnostmi:
§
§
§
§
§
§
§
§

šolanjem motornih in jadralnih pilotov;
panoramskim letenjem;
letenjem z motornimi letali;
letenjem jadralnih letal;
modeliranjem;
padalstvom;
šolanjem motornih in jadralnih pilotov, padalcev;
letenjem z ultra lahkimi letali in zmaji.

Z letališča se tudi lahko vsak dan odpeljete v štirisedežnem motornem letalu Cessna C-172 na
panoramski polet nad dolino reke Krke. Po dogovoru so možni tudi leti v preostali del
Slovenije.
4.11.2 Konjeništvo

V bližini Novega mesta, natančneje v Češči vasi, se nahaja konjeniški center. Tam poteka šola
ježe konj, možno pa si je tudi »izposoditi« konje za izlete po bližnji okolici. Konjeniški
inštruktorji vas lahko popeljejo tudi na daljinsko jahanje. Poleg tega centra deluje tudi
konjeniški klub Krka s sedežem na Bajnofu (pod Trško goro).
4.11.3 Kolesarjenje

Trenutno je največji problem kolesarske ponudbe nezadostno urejena osnovna kolesarska
infrastruktura. Predvsem ni urejenih magistralnih kolesarskih poti po celotni regiji. Za
nadaljnji razvoj kolesarjenja po prečudoviti pokrajini, ob reki Krki, vinskih poteh in obronkih
Gorjancev je nujno potrebno zgraditi kolesarske poti. Kljub temu pa si navdušeni kolesarji
kolesa lahko izposodijo v Novem mestu v hotelu Krka, na Otočcu in v TIC-u. Najbolj znane
kolesarske poti v Mestni občini Novo mesto so Češnjeva, Machova ter pot Po biserih
dolenjskega turizma.
4.11.4 Čolnarjenje

Za uživanje lepot na reki Krki je Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejel Odlok o
plovnem režimu po reki Krki, kar je zelo dobrodošlo za dodatno turistično ponudbo v Novem
mestu. Trenutno si je možno čolne in rafte izposoditi v gradu Otočec, piceriji Eldorado in pri
Rafting klubu Gimpex v Straži. V Novem mestu je zadnja leta tudi možna plovba po reki Krki
s splavom.
4.11.5 Lov

Z lovom se ukvarjajo predvsem mnogi domačini, člani lovskih družin, zadnje čase pa se vse
bolj pa uveljavlja tudi lovski turizem. V okoliških gozdovih domuje različna divjad. V nižjih
predelih najdemo fazane, zajce, divje prašiče in srnjad, v višjih legah pa jelene. Na območju
Gorjancev in v roških gozdovih domuje tudi rjavi medved. Druga tipična dinarska zver ris, pa
je doma predvsem v Brezovi rebri nad Stražo in v Rogu. Kar se tiče divjih rac, jih je največ na
reki Krki med Otočcem in Strugo, ter v Novem mestu ob gozdu Portovald. Kar nekaj stoletij
je stara tudi tradicija lova na polhe.
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Za lov se je potrebno obrniti na Zvezo lovskih družin, Lovsko družino Novo mesto.
4.11.6 Ribolov

Na Dolenjskem je najpomembnejša ribolovna reka Krka s pritoki. Dobršen del njenega toka
poteka skozi novomeško občino. V najdaljši slovenski reki živi od izvira do izliva v Savo pri
Brežicah okoli trideset različnih ribjih vrst, salmonidov in ciprinidov.
Za ribolov na reki Krki in njenih pritokih je možno ribolovno dovolilnico kupiti pri Ribiški
družini Novo mesto.
4.11.7 Golf

V sklopu Term Krka Hotelov Otočec je pred leti nastalo tudi igrišče za golf. Nahaja se na
rahlo hribovitem terenu, v zavetju gozda. Igrišče je zgrajeno po najnovejših standardih
gradnje golfskih igrišč. Zaradi razgibanega terena se igralcu ponujajo številni razgledi po
okoliških čistinah. Igrišče se ponaša z naslovom najdaljšega igrišča v Sloveniji. Aktivnosti
lahko po želji dopolnite s tenisom, čolnarjenjem, lokostrelstvom in s panoramskimi izleti. Vso
potrebno opremo si je možno sposoditi v Športnem centru Otočec.
4.11.8 Tenis

To vrsto športa je mogoče igrati na treh lokacijah v občini. Prvi objekt z igrišči za tenis se
nahaja ob reki Krki pri stadionu Portovald. Igrišča niso pokrita, zato je možno tam igrati le v
toplejši polovici leta. Drugi objekt z igrišči se nahaja na Otočcu v sklopu tamkajšnjega
Športnega centra. Na voljo nam je šest zunanjih igrišč ter večnamenska dvorana s tremi
pokritimi igrišči. Tretji objekt se nahaja v prostorih večnamenske dvorane na Košenicah v
Novem mestu.
4.11.9 Fitnes, aerobika, savna, solarij

V mestni občini Novo mesto trenutno deluje sedem manjših in večjih fitnes centrov, in sicer:
Fitnes v Športni dvorani Marof, Fit Fun (na Košenicah), Panter Gym (pri nakupovalnem
centru Tuš), Akrobat (v Stopičah), na Otočcu, Fitnes v Športni dvorani Leona Štuklja ter
Fitnes Helena (v Gimnaziji Novo mesto). Kar se tiče aerobike, je te oblike gibanja v občini
precej. Praktično nam vsaka šola in športne dvorane nudijo v popoldanskem času organizirane
vadbe tovrstnih dejavnosti. Savne in solariji so omejeni predvsem na Športni center Otočec,
ter na zasebne ponudnike v samem Novem mestu.
4.11.10.Tek

S tekom se danes lahko pravzaprav ukvarjamo povsod. Nekateri imajo raje urejene steze,
medtem ko drugi tečejo po neurejenih poteh, gozdnih stezah, makadamskih in asfaltiranih
cestah. Na območju Mestne občine Novo mesto imamo na voljo tri stadione, ki so odprti za
javnost. Prvi je nogometni stadion Portovald, ki se ponaša z osmimi progami. Drugi, malo
manjši, pa se nahaja pri Šolskem centru Novo mesto, v sklopu zunanjih dijaških igrišč. Tretji
stadion z betonsko progo je lociran pri OŠ Bršljin. Vadbe na tovrstnih objektih so namenjene
tako profesionalcem, kot tudi rekreativcem.
4.11.11 Kegljanje

Pred leti je bilo prisotnih več objektov, kjer je potekalo kegljanje. Danes se je možno v mestni
občini Novo mesto ukvarjati s tovrstno dejavnostjo v prostorih kegljišča Vodnjak, ki se nahaja
v starem centru mesta. V prihodnjih letih naj bi se končno odprl še eden objekt, kjer bodo
kegljaške steze. Stavba pri teniških igriščih Portovald je bila zgrajena tudi s tem namenom, pa
vendar stoji prazna že nekaj let.
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4.11.12 Smučanje

Zimski turizem je v občini značilen predvsem za višje podgorske in sredogorske dele
Gorjancev. Tako imamo v občini, ki je večinoma nižinskega značaja, dve manjši smučišči.
Prvo se nahaja v vasi Velike Brusnice, kjer so si domačini sami postavili manjšo vlečnico, ki
jo poganja generator. Smučati na tej lokaciji je možno le ob dovolj debeli snežni odeji, ki pa
se zaradi nizke nadmorske višine ne zadrži dolgo časa. Drugo smučišče se nahaja na
Gorjancih, kjer so že pred mnogimi leti postavili potrebno infrastrukturo, a je ta dolga leta
samevala. Danes se dosti obiskovalcev odloči za turno smučanje ali za smučanje izven
urejenih poti, t. i. »offroad skiing«.
4.11.13 Pohodništvo
Kar se tiče pohodnih poti v Mestni občini Novo mesto je teh precej. Okoli 20 pohodnih poti s
skupno dolžino več kot 450 km vodijo iz Suhe krajine, preko kočevskih gozdov, do najbolj
južnih krajev v Republiki Sloveniji ob reki Kolpi. Kar nekaj poti vodi tudi iz Bele krajine
preko Gorjancev do Novega mesta. Pokrajina je neokrnjena ter s tem idealna za sprehode in
uživanje v naravi. Med drugim vam poti ponujajo obiske kmetij, sprehode po gozdovih in
vaseh, gozdne učne poti in ostale zanimivosti. Najbolj znani pohodni poti v občini sta
Rudolfova pot in pot Na Trdinov vrh (Zavod za turizem Novo mesto, 2011).
Slika 30: Sprehajalna pot ob reki Krki

Vir: Zavod za turizem Novo mesto, 2011.
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4.12 DRUGA TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
4.12.1 Vinske ceste
V Sloveniji imamo okoli 20 vinskih cest. Od tega dve vodita tudi po dolenjskih gričih.
Dolenjski vinorodni okoliš spada v Posavsko vinorodno deželo in je na severu omejen z reko
Savo, na jugu in vzhodu pa s slemenom Gorjancev. Manj jasna meja je na zahodu (Gorenc,
2008). Dve vinski cesti, ki peljeta skozi Mestno občino Novo mesto, sta Dolnja dolenjska in
Podgorjanska vinska cesta. Ko se peljemo po poteh, nam je ob cesti na voljo cela vrsta
domačij, zidanic, kjer lahko spoznavamo dobrote, pridelane na lastnih njivah, sadovnjakih,
sušilnicah in dimnicah. Vinske ceste so tako namenjene širšemu krogu ljudi, vsem tistim, ki
želijo spoznavati življenje, običaje in navade tamkajšnjih prebivalcev (Gorenc, 2008).
4.12.1.1 Podgorjanska vinska cesta

Vinorodno območje na severnem pobočju Gorjancev se razprostira po gričevnatem vznožju.
Gre za vinorodno pokrajino, iz katere izhaja slovit dolenjski cviček. Vinogradi so omejeni na
posamezne lokacije, kjer so mikroklimatski in pedološki pogoji najustreznejši. Vmes je
pokrajina gozdnata ali ima druge oblike kmetijske izrabe. Podgorjanska vinska cesta poteka
po krajinsko zanimivi trasi, mimo številnih kulturnih spomenikov oziroma po pokrajini, ki jo
opisujejo velikani slovenske literarne zgodovine. Podgorjanska vinska cesta popotnika vodi
po naslednjih krajih: Ratež – Velike Brusnice – Tolsti vrh – Orehovica – Gorenje Vrhpolje –
samostan Pleterje – Pleterski hrib – Ržišče – Kostanjevica. Pomembno je tudi dejstvo, da je
vino iz tega dela Slovenije avtohtono in poleg terana edino, ki ima regionalni izvor (MONM,
2011).
4.12.1.2 Dolnje dolenjska vinska cesta

Speljana je po območju, ki je geografsko del novomeške pokrajine. Dolnje dolenjska vinska
cesta popotnika vodi po naslednjih točkah: Trebnje – Gradišče – Rihpovec – Karteljevo – G.
Kamenje – Golušnik – Trška gora – Otočec. Trška gora nad Novim mestom ter Vinji vrh sta
pomembna za območja pridelave cvička. Za obe območji je značilen relativno kvaliteten
pridelek vina (predvsem cvička), kar je posledica ugodnih talnih in klimatskih razmer ter
seveda dobre osončenosti. Ob tem je za obe območji značilna tudi velika prisotnost naravne in
kulturne dediščine. Večje število cerkva, gradov in arheološko območje Vinji vrh
predstavljajo le nekaj zanimivosti, ki jih lahko vidimo ob tej vinski cesti (MONM, 2011).

4.13 DRUŠTVENA DEJAVNOST
4.13.1 Turistične zveze in društva v Mestni občini Novo mesto
4.13.1.1 Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine

Območje Mestne občine Novo mesto sodi v regijsko turistično zvezo Dolenjske in Bele
Krajine. Turistična zveza je prostovoljna, nestrankarska, samostojna, nepolitična društvena
organizacija, v katero se združujejo turistična društva in druge društvene organizacije,
pomembne za razvoj turizma z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh njegovih
oblikah na širšem geografskem območju Dolenjske in Bele Krajine (Turistična zveza
Dolenjske in Bele Krajine, 2009).
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Zveza skrbi za organizacijo, povezovanje in usmerjanje delovanja včlanjenih društev. Njene
poglavitne naloge in cilji so:
-

izmenjava izkušenj s sorodnimi društvi doma in v tujini;
koordiniranje dejavnosti skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma v
statistični regiji JV Slovenija;
koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeševanje turizma na
širšem geografskem območju Dolenjske in Bele Krajine;
sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in z zvezami ter podobnimi organizacijami
doma in v tujini;
organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev ter manifestacij;
dajanje spodbud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij;
sooblikovanje turistične ponudbe regije, mest in krajev;
spremljanje izdajanja javnih pooblastil in koncesij s področja turizma;
odločanje o opravljanju pridobitne dejavnosti Zveze, dobiček se uporablja za
delovanje zveze;
splošna informacijska turistična dejavnost.

4.13.1.2 Turistično društvo Novo mesto
Turistično društvo deluje v okviru Turističnega informacijskega centra Novo mesto (TIC), o
katerem bom pisal v naslednjem poglavju. Prostori društva se nahajajo na Glavnem trgu 6,
poleg Mestne hiše – Rotovža.
4.13.1.3 Turistično društvo Azaleja Brusnice
Sedež društva se nahaja v Velikih Brusnicah. Vsako leto 27. aprila organizirajo pohod po
poteh slavnega pisatelja Janeza Trdine. Med potjo lahko pohodniki opazujejo različne
znamenitosti. Cilj je dosežen, ko prispejo do planinskega doma na Gospodični.
Društvo organizira še eno prireditev, ki prav tako poteka v KS Brusnice. Praznik češenj se
zgodi vsako leto nekje sredi junija. Točnega datuma ni, ker ga narekuje zrelost češenj, ki pa je
zopet odvisna od vremenskih razmer tisto leto. Na prazniku je organizirana razstava češenj ter
njihova prodaja. Obiskovalci si poleg razstave lahko pogledajo še povorko s prikazom
kmečkih opravil in običajev. Prireditev se konča z izborom kraljice češenj (MONM, 2011).
4.13.1.4 Turistično društvo Otočec
Uradni prostori turističnega društva se nahajajo na Otočcu. Društvo vsako zimo, natančneje
januarja, organizira pohod z imenom Cvičkova gaz. Pot je dolga okoli 20 km in poteka po
dolenjskih gričevjih, predvsem po vinorodni Trški gori. Vodi mimo številnih zidanic, kjer
lahko pohodniki poskusijo pristni dolenjski cviček in ostale kulinarične posebnosti. Ko
prispejo na Stari grad, jih tam dočakata še graščak in graščakinja s svojimi vedno zanimivimi
zgodbami. Pot se konča na Pahi, kjer lahko pohodniki zaužijejo golaž. Pohod vsako leto
beleži vse več obiskovalcev, predvsem mladih (MONM, 2011).
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4.13.2 Kulturna društva v Mestni občini Novo mesto
V mestni občini Novo mesto delujejo številna kulturna društva, ki pokrivajo številna
področja. Spodaj so našteta trenutno registrirana društva:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Društvo mešani pevski zbor Novo mesto;
Društvo mešani pevski zbor Pomlad;
Društvo radikalnih prejemov;
Društvo za kulturno osveščanje;
Folklorno društvo Kres;
Društvo upokojencev Novo mesto;
Društvo prijateljev mladine Mojca;
KD Dober dan teater;
KD Jasmin;
KD Oktet Adoramus;
KD Otočec;
KD Pihalni orkester Krka;
KD Prečna;
KD Ruperč vrh;
KD Tartini;
KD Taus teater;
KUD Glas z glasbenim portalom Dolenjske in Bele krajine;
KUD Krka;
KUD Mestna godba Novo mesto;
KUD Nove arkade;
KUD Revoz Novo mesto;
KUD Žumberak;
Kulturno športno društvo Gotna vas;
Literarni klub Dragotina Ketteja;
Plesno društvo Terpsihora;
Pritrkovalno društvo Dolenjske in Bele krajine;
Zveza kulturnih društev Novo mesto;
Zveza pihalnih orkestrov in godb Novo mesto
...

Seveda je društev v občini mnogo več. Pri pridobivanju podatkov za društva sem se opiral na
Spletni portal davčne uprave Republike Slovenije, ki pa ni najboljši pokazatelj skupnega
števila društev v Mestni občini, saj je nekaj naštetih društev in zvez že propadlo. Predvsem je
problem nastal pri ugotavljanju dejavnosti znotraj posameznega društva (Davčna uprava RS,
Seznam društev..., 2010).
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4.14 SPLOŠNA IN TURISTIČNA INFRASTRUKTURA
»Med osnovno infrastrukturo spada komunalna in osnovna prometna ureditev, torej naprave
in objekti, ki jih turist uporablja samo posredno, po njih pa ne povprašuje.« (Planina, Mihalič,
2002, str. 157.)
Splošna infrastruktura je pogoj za nastanek turizma in razvoj samega kraja. Za dobro
gospodarsko klimo je razvoj na področju infrastrukture, tako prometne, komunalne, kakor
tudi šolske in zdravstvene, še kako pomemben. Upravno središče in okolica Mestne občine
Novo mesto imata ugodno geostrateško lego, saj ležita ob prometni osi Ljubljana–Zagreb. Z
večjimi kraji je povezana z avtocestami in regionalnimi cestami. Prav v zadnjih letih odprt
avtocestni odsek pri Trebnjem je še dodatno prispeval k boljši pretočnosti prometa. Največji
problem današnjega prometa pa je vezan na samo mestno središče s širšo okolico. Ob
določenih urah nastajajo v smereh največjih dnevnih migracij prometni zamaški, ki dodatno
zavirajo pretočnost. Mestna občina Novo mesto leži tudi ob načrtovani 3. razvojni osi. Okoli
samega mesta načrtujejo obvoznico, ki bo naprej vodila preko Črnomlja in Metlike proti
Karlovcu. Hrbtenico komunalne infrastrukture na obravnavanem območju predstavlja oskrba
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter ravnanje z odpadki. Varna oskrba s
pitno vodo je tudi osnovni pogoj za razvoj podeželja in turizma. Tudi energetska oskrba v
Mestni občini Novo mesto je zadovoljiva. Območje prečka več koridorjev visokonapetostnih
daljnovodov, prepredeno pa je tudi s srednjenapetostnim omrežjem. Čez regijo poteka tudi
magistralni plinovod (Geografski atlas Slovenije, 2010).
Pri razvoju Mestne občine Novo mesto je za turistični razvoj pomembna naslednja splošna
infrastruktura in turistična infrastruktura:
1. Cestne in železniške povezave
- avtocestna povezava Ljubljana–Novo mesto–Zagreb;
- železniška povezava Ljubljana–Novo mesto–Metlika–Karlovac;
- več regionalnih cest, ki povezujejo občinske kraje z ostalimi okoliškimi občinami;
- povezave z okoliškimi vasmi;
- povezava z vinskima cestama na območju Mestne občine Novo mesto.
2. Avtobusne povezave
- frekventne povezave z Ljubljano, Beogradom, Zagrebom ...;
- slabše prometne povezave med manjšimi kraji v sami občini;
- neugodni vozni redi avtobusov v popoldanskem in večernem času;
- glavna avtobusna postaja je v zelo slabem stanju in je nujno potrebna obnove.
3. Taksi služba
- avtotaksi Franc Grubar;
- avtotaksi in prenočišča Jože Jakše, s. p.;
49

Borjan Đuran

Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto

- Perko trgovina, gostinstvo, turizem in storitve, d. o. o.
4. Dvorane in objekti za kulturne prireditve
- Kulturni dom Janeza Trdine;
- Anton Podbevšek teater;
- Knjižnica Mirana Jarca;
- Dolenjski muzej;
- Lokal patriot (zasebni zavod);
- Založba Goga (zasebni zavod).
5. Galerije in razstavišča
- Dolenjski muzej;
- Galerija Kralj;
- Galerija Simulaker;
- Galerija Krka;
- Galerija pri Slonu;
- Lokalpatriot;
- Gostilna pri Belokranjcu.
6. Kolesarske poti
- Češnjeva kolesarka pot;
- Machova kolesarska pot;
- Kolesarska pot po biserih dolenjskega turizma.
7. Športno rekreacijske površine
- športne dvorane;
- kegljišče;
- fitnes centri;
- dvorana za tenis na Otočcu;
- nogometna, odbojkarska, košarkarska igrišča;
- prostori za plezanje;
- atletska stadiona;
- športni ribolov (na reki Krki);
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- bazen v okviru OŠ Grm;
- smučanje;
- sprehajalne in pohodne poti.
8. Ostali objekti
- prostori za piknik;
- objekti za informiranje turistov;
- trgovine in večji trgovski kompleksi;
- sejemska dejavnost;
- kulturne prireditve;
- zdravstveni objekti;
- menjalnice, banke, pošte, policija, gasilska društva;
- bencinske črpalke;
- izobraževanje (univerze, tečaji tujih jezikov, večerne šole, osnovne šole, srednje šole);
- servisi za popravilo športne opreme;
- frizerski in kozmetični saloni;
- foto studii;
- avtoprevozništva;
- prenočitvene zmogljivosti (hoteli, apartmaji, hostli, sobe, domovi, turistične kmetije);
- prehrambni in gostinski obrati.
...
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5 TIC KOT NOSILEC TURISTIČNE PONUDBE IN TURISTIČNEGA RAZVOJA
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Za namen turističnega razvoja in promocije Mestne občine Novo mesto je bil ustanovljen TIC
– Turistično informacijski center, ki deluje v okviru Zavoda za turizem Novo mesto. Osnovni
namen TIC-a je pospeševanje razvoja malega gospodarstva, obrti in turizma na področju
občine Novo mesto. Turistično informativni center skrbi za popestritev in izpopolnitev
turistične ponudbe občine Novo mesto z okolico ter posreduje informacije popotniku, ki se
odloči za obisk občine, o kulturnih in naravnih znamenitostih, domačih jedeh, vinu in
gostoljubnosti domačinov. Promocija in informacijska dejavnost sta v turizmu ključnega
pomena. Destinacija je mnogokrat odvisna od dobre propagande, ki lahko močno vpliva na
turistični obisk. Uradne prostore TIC-a najdemo na osrednjem mestnem trgu, poleg Mestne
hiše Rotovž. Na novomeškem TIC-u se ukvarjajo predvsem z zbiranjem in posredovanjem
informacij o naravni in kulturni dediščini, prireditvah v občini, možnostih rekreacije,
kulinarični in drugi turistični ponudbi na območju Dolenjske in Bele Krajine (TIC, 2011).
Ø Glavne naloge:
- Zbiranje in posredovanje informacij o prostočasni, prenočitveni in prehrambni ponudbi ter
drugih turističnih informacij.
- Obveščanje o prireditvah in občasna izdaja koledarja prireditev v Mestni občini Novo mesto.
- Zbiranje in obdelava podatkov ter priprava predstavitvenega gradiva s področja turizma.
- Sodelovanje pri organiziranju prireditev v Mestni občini Novo mesto.
- Sodelovanje s turističnimi ponudniki, združenji in zvezami, ki niso neposredno povezana s
turizmom.
- Spremljanje in analiza turističnega prometa.
- Prodaja brošur, spominkov, publikacij, knjig in vstopnic za razne prireditve (Hussein Hribar,
2011).
Ø Ponudba spominkov
Trgovina s spominki se nahaja v prostorih TIC Novo mesto na Glavnem trgu, kjer lahko
izbiramo med uporabnimi in umetniškimi izdelki priznane novomeške keramičarke in
čebelarke Andreje Stankovič, steklenimi izdelki grafika Boruta Klančarja, keramičnimi
izdelki Boruta Šprajcerja, pisanicami Jožice Kastelic ter lectovimi izdelki Mihaele Ožbolt.
Kako pomembno, bogato in cvetoče je bilo Novo mesto v času stare železne dobe, nam
pričajo arheološke najdbe in figuralno okrašene situle. V TIC-u lahko po zelo ugodni ceni
kupite repliki situl v lični embalaži kot tudi druge izdelke z arheološkimi motivi. Na voljo so
še drugi izdelki novomeških oziroma dolenjskih izdelovalcev domače in umetnostne obrti, ki
s svojim delom ohranjajo tradicionalno dolenjsko etnološko bogastvo lončarstva, medičarstva
in lectarstva. Poleg tega lahko kupite tudi buteljko letošnjega Kralja cvička ter majice in kape
Tedna cvička. Na izbiro imajo tudi uradne izdelke »I feel Slovenia«, razglednice z motivom
Novega mesta, priročne knjižne izdaje ter številne keramične izdelke (TIC, 2011).
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Ø Organizacija dogodkov
Za organizacijo dogodkov je delno odgovoren in mnogokrat soudeležen tudi novomeški TIC.
Po navadi posamezna društva v občini organizirajo dogodke tako, da se prijavijo na razpis in,
ko je ta odobren, prejmejo denarna sredstva za izpeljavo dogodka. V večini primerov je
prisotno sodelovanje med občino, Zavodom za turizem, društvi in posameznimi akterji pri
tovrstni organizaciji. Obstajajo pa tudi nekatere tradicionalne prireditve, katere organizira TIC
v okviru Zavoda za turizem. Te prireditve so: Veseli december, Pustovanje, Polharija,
Cvičkarija, Teden cvička in Noč na Krki (Hussein Hribar, 2011).

6 TURISTIČNI PROGRAMI V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
V tem poglavju so predstavljeni enodnevni in dvodnevni izleti v občini Novo mesto. Izleti so
del ponudbe Zavoda za turizem Novo mesto z naslovom: »Po poteh dediščine Dolenjske in
Bele krajine«. Povezujejo številne naravne in kulturne znamenitosti jugovzhodne Slovenije.

6.1 ENODNEVNI IZLETI
6.1.1 Po dolini reke Krke

Program izleta: Muljava – Krka – Žužemberk – Soteska – Novo mesto – Otočec – Mirna Peč.
Znamenitosti na poti: Izvir reke Krke, gradovi, vodni mlini, cerkev svetega Nikolaja ...
Enodnevni izlet, imenovan Po dolini reke Krke, nam posreduje vsebine, vezane na najbolj
pomembno naravno znamenitost v regiji – reko Krko. Prikaže nam pomembnejše kraje ob
sami reki in njihov vpliv na razvoj območja. Pot nas vodi od izvira Krke preko Muljave in
Žužemberka do Novega mesta. Po ogledu Dolenjske prestolnice sledi vožnja do vasi Otočec.
Enodnevni izlet se zaključi z ogledom Mirne peči in njene bližnje okolice (Zavod za turizem
Novo mesto, 2011).
6.1.2 Mir dolenjskih cerkva in samostanov

Program izleta: Zaplaz – Trebnje – Vesela Gora – Šentrupert – Stopno – Pleterje.
Znamenitosti na poti: Zdravilni studenec, arhitektura cerkva in samostanov, rodni kraj
misijonarja Barage, podobe Vesele Gore, tihi svet kartuzijanov ...
Precej tematsko obarvan izlet nam prikaže pomembnejše sakralne objekte v okolici ter njihov
razvoj skozi čas. Pot nas pelje od Zaplaza preko Trebnjega do Vesele gore in naprej do vasice
Šentrupert. Izlet se konča v Pleterju, kjer nam življenje in delo v samostanu na kratko
predstavijo pleterski kartuzijani (Zavod za turizem Novo mesto, 2011).
6 1.3 Mir belih menihov

Program izleta: Stična – Kostanjevica – Pleterje.
Znamenitosti na poti: Prva slovenska cistercijanska opatija, »skrivnostne ptice«, spomini na
bele menihe, največje arkadno dvorišče, edina še živa kartuzija, zbirka starin ...
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V tem primeru gre za podobne vsebine kot v zgoraj omenjenem izletu po Miru cerkva in
samostanov. Pot nas pelje mimo Stične, kjer so ohranjeni najstarejši dokumenti, napisani v
slovenskem jeziku – Stiški rokopisi. Nato se zapeljemo do Kostanjevice, kjer sledi ogled
starega mestnega jedra, ki stoji na naravnem otoku reke Krke. Zopet se dan zaključi z
ogledom pleterskega samostana (Zavod za turizem Novo mesto, 2011).
6.1.4 Po Novem mestu in okolici

Program: Ogled Novega mesta z bližnjo okolico.
Kot nam pove že samo ime tega enodnevnega izleta, se vsebine nanašajo predvsem na samo
Novo mesto in njegovo bližnjo okolico. Na izletu nam podrobno predstavijo večino
pomembnejših naravnih in kulturnih znamenitosti v občini Novo mesto. Mesto je dokaj
majhno, zato je večino izleta možno opraviti peš (Zavod za turizem Novo mesto, 2011).

6.2 DVODNEVNI PROGRAMI
6.2.1 Po cvičkovi deželi

Program potovanja: Mirna Peč – Novo mesto – Otočec – Pleterje – Kostanjevica – Stopno –
Šentrupert – Vesela gora – Trebnje.
Znamenitosti na poti: Skrivnosti Mirnopeške doline, dolenjska prestolnica, Grad na rečnem
otoku, kartuzija, zdravilni studenec, umetnost likovnih samorastnikov ...
Kot je vidno že iz imena programa, gre za obisk predvsem vinorodnih območij v bližnji
okolici. Pot nas pelje od Mirne Peči preko Novega mesta do vasi Otočec. Na izletu si
ogledamo Mirnopeško dolino, ki je polna sadovnjakov in vinogradov. Prvi dan se zaključi z
ogledom Novega mesta in prenočevanjem v enem izmed tamkajšnjih nastanitvenih objektov.
Drugi dan se odpravimo do Otočca, kjer si ogledamo Grad Otočec in okoliške znamenitosti.
Sledi vožnja do Pleterja in naprej do Kostanjevice na Krki. Skozi Mokronog prispemo do vasi
Šentrupert, kjer stoji ena najlepših gotskih cerkva na Dolenjskem. Pot se konča v Trebnjem,
kjer se ogleda pridelava cvička in obišče domače zidanice (Zavod za turizem Novo mesto,
2008).
6. 2. 2. Lepote rečnih izvirov

Program poti: Krka – Mirna Peč – Dolenjske Toplice – Kostanjevica na Krki – Novo mesto.
Znamenitosti na poti: Lehnjakovi pragovi, Kostanjevica, Kostanjeviška jama, najmočnejši
obrh, pletersko svetišče, mesto Zelenega Jurija, kraške zanimivosti ...
Izlet v ponudbi Zavoda za turizem Novo mesto nas popelje po najlepših naravnih
znamenitostih v okolici. Pot nas vodi od izvira reke Krke preko Mirne peči do Novega mesta.
Tam sledi podroben ogled mesta. Nato gremo v Belo krajino, kjer si ogledamo »mesto
Zelenega Jurija«. Prenočujemo v Zdravilišču Dolenjske Toplice. Po dopoldanskem kopanju v
tamkajšnjem centru Balnea se odpravimo proti Kostanjevici, kjer si ogledamo staro mestno
jedro in obiščemo Kostanjeviško jamo. Program se zaključi pozno popoldne v Novem mestu
(Zavod za turizem Novo mesto, 2008).

54

Borjan Đuran

Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto

7 ANALIZA STANJA NASTANITVENIH ZMOGLJIVOSTI IN TURISTIČNEGA
OBISKA V MESTNI OBČINI NOVO MESTO
7.1 PRENOČITVENE ZMOGLJIVOSTI IN GOSTINSKA PONUDBA
Večino nastanitvenih kapacitet predstavljajo hoteli v sklopu Term Krka, ki se nahajajo na
Otočcu in v središču Novega mesta. Ostali ponudniki se nahajajo v Novem mestu in bližnji
okolici. Kategorizirani so od 2* do 4*. Sem spadajo razna prenočišča, gostišča in leta 2008
odprt hostel Situla. Leta 2006 je bil v občini le en kamp, ki je odprt samo v poletni sezoni, in
tri turistične kmetije. Prav na tem področju bo potrebno še marsikaj storiti. Trenutne
kapacitete bi bilo smotrno v prihodnje še povečati in izboljšati (TIC, 2010).
Preglednica 1: Število sob in ležišč v občini za obdobje 2003–2010
Leto
Število sob - skupaj
Število stalnih ležišč – skupaj
475
991
2003
485
1021
2004
481
984
2005
468
911
2006
236
523
2007
295
733
2008
388
1008
2009
403
1172
2010
Vir: SURS, Prenočitvene zmogljivosti ..., 2010.
Pri nastanitvenih zmogljivostih v Mestni občini Novo mesto bi lahko rekli, da beležimo trend
povečanja kapacitet od leta 2007 naprej. »Izguba« kapacitet leta 2006 je odraz ustanovitev
občin Straža in Šmarješke Toplice na bivšem ozemlju občine Novo mesto, ki sem ga omenjal
že v prejšnjem poglavju. Tako je število sob leta 2006 znašalo 468. V njih se je nahajalo 911
stalnih in pomožnih ležišč. Leta 2007 se je kapaciteta prepolovila na 236 sob s 523 stalnimi
ležišči v občini Novo mesto. Kasneje je z leti številka naraščala, predvsem na račun odpiranja
novih ter povečevanja kapacitet starih nastanitvenih objektov. Danes imamo v občini dobrih
1100 stalnih ležišč, razporejenih v 403 sobah.
Preglednica 2: Podrobna nastanitvena statistika po skupinah objektov za obdobje 2008–2010
Leto
2008

Tip
nastanitve
Hoteli in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupaj

Število
objektov
11

Število
sob
257

Ležišča –
stalna
535

Ležišča –
skupaj
565

1
...

40*
89

160
231

160
276

...

386

926

1001
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242

460

490

1
...

40*
106

160
313

160
358

...

388

933

1008

Hoteli in
10
246
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
1
40*
Ostali
...
117
nastanitveni
objekti
Skupaj
...
403
Vir: SURS, Prenočitvene zmogljivosti ..., 2011.

474

507

160
367

160
405

1001

1172

2009

Hoteli in
podobni
nastanitveni
objekti
Kampi
Ostali
nastanitveni
objekti
Skupaj

2010

Glede nastanitvenih zmogljivosti je največ ležišč v sklopu Hotelov Term Krka na Otočcu in v
Novem mestu. Ti predstavljajo skoraj dve tretjini vseh ležišč v občini. Ostala ležišča
predstavljajo drugi nastanitveni objekti, kot so na primer apartmaji, sobe, prenočišča, hostli,
turistične kmetije in planinski dom. Edini kamp, ki se nahaja na Otočcu, ima prostora za 160
ležišč v šotorih.
Leta 2010 so bile v Novem mestu na razpolago 403 sobe. V istem letu je bilo zabeleženih
1001 stalnih in 170 pomožnih ležišč. Vidimo, da se je število ležišč leta 2010 povečalo za 171
glede na leto 2008. Odprtje Hostla Situla je s svojimi 84 ležišči veliko pripomoglo k dvigu
števila ležišč v novomeški občini.
Preglednica 3: Prenočitvene zmogljivosti po ponudnikih v občini Novo mesto v letu 2010
Zaporedna št.

Naziv objekta

Tip nastanitve

Št. ležišč

1

Ravbar

apartma

30

2

Zalokar

apartma

13

3

RSL

apartma

10

4

Gospodična

planinski dom

57

5

Grad Otočec

hotel

34

6

Krka

hotel

74

7

Pri Belokranjcu

hotel

35

8

Šport hotel Otočec

hotel

176

9

Situla

hostel

84
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10

Novak

hostel in prenočišča

75

11

Kamp Otočec

kamp

»200«

12

Šeruga

turistična kmetija

20

13

Vila Otočec

gostišče in prenočišče

40

14

Vovko

gostilna in prenočišča

23

15

Dežmar

gostišče

ni podatka

16

Cikava

prenočišča

18

17

Vidic Ana

prenočišča

17

18

Vidic Zlatko

prenočišča

12 + 4

19

Motel Otočec

motel

66

20

Matjaževa domačija Paha

turistična kmetija

4

21

Pokorny

zidanica

5

22

Rataj

zidanica

5

23

Škatlar

zidanica

4

24

Verček

zidanica

2

25

Popotnica

zidanica

4+2

26

Ucman

zidanica

4+2

27

Rostan

sobe

3

Vir: Zavod za turizem novo mesto, 2010.
Grafikon 5: Prenočitvene zmogljivosti po vrstah nastanitvenih objektov v Mestni občini Novo
mesto po podatkih Zavoda za turizem Novo mesto v letu 2011

Vir: Zavod za turizem Novo mesto, 2011.
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Po podatkih Zavoda za turizem Novo mesto je bilo ob koncu leta 2011 v Mestni občini Novo
mesto na voljo slabih 1000 ležišč, namenjenih turističnim prenočitvam. Največji delež postelj
ponujajo v hotelih in motelih, kar predstavlja 36 % vseh ležišč v občini. Sledijo jim gostišča
in prenočišča, ki nudijo 28 % ležišč. Kar se tiče kampa na Otočcu, je potrebno omeniti, da ima
160 ležišč in predstavlja okoli 20 % ležišč v občini. Edini problem predstavlja sezonskost
tovrstne nastanitve, saj je v zimskem času težje uporabljati kamp prostore. H kategoriji
planinski domovi sem priključil še zidanice, saj menim, da gre za tem sorodnejše vrste
prenočevanja. Tako odpade na te vrste objektov 11 % postelj. Na zadnjem mestu se nahajajo
apartmaji, in sicer prispevajo 5 % prenočitvenih postelj v Mestni občini Novo mesto. Pri tej
kategoriji je nujna opomba, saj veliko gostišč in raznih prenočišč ponuja tudi apartmaje.
Preglednica 4: Gostinska ponudba v mestni občini Novo mesto leta 2010
Številka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ime
Kaval
Dom Vinka Paderščiča
Bučar
Dežmar
Čefidelj
Fabio
Hudoklin
Jakše
Šentpeter
Vovko
Murgelj
Pod henčkovo lipo
Pod klančkom
Pri Belokranjcu
Pri Mari
Pri Romanu
Pri Štefki
Pugelj
Štefan
Na hribu
Cikava
Kos
Grad Otočec
Tango
Guan dong prva
Modra Luna
Nanking
Tsingtao
Kutnarjev hram
Caffe de Paris
Eldorado
Kr neki
Novak
Novljan-Chianti

Kraj
Velike Brusnice
Velike Brusnice
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Velike Brusnice
Novo mesto
Otočec (Šentpeter)
Ratež
Novo mesto
Novo mesto
Ratež
Novo mesto
Novo mesto
Brusnice
Otočec
Novo mesto
Mali Slatnik
Škrjanče
Novo mesto
Novo mesto
Otočec
Otočec
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Šentrupert
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
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Vrsta objekta
bistro
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna in peka slaščic
gostilna in picerija
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostilna
gostišče
gostišče
gostišče
restavracija
restavracija
kitajska restavracija
kitajska restavracija
kitajska restavracija
kitajska restavracija
okrepčevalnica
picerija
picerija
picerija
picerija
picerija
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Rondo
35
Totalka
36
Tratnik
37
Zdenka
38
Štangelj
39
Don Bobi
40
Breg
41
Situla
42
Hotel Krka
43
Prepih
44
ZNC
45
Šeruga
46
Vila Otočec
47
La Storia
48
Sita klapa
49
Pr leseni žlici
50
Marof
51
Loka
52
Kandija
53
Cubus
54
Mcdonalds
55
Trinajstica
56
Tvojih pet minut
57
Dijaški in študentski dom
58
Na letališču
59
Gedžo
60
Colnar
61
Grič
62
Krkin hram
63
Munih
64
Kos
65
Bajnof
66
Šiler
67
Pavlin
68
Vir: TIC, 2011

Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Stopiče
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Gornja Težka voda
Novo mesto
Otočec
Otočec
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Otočec
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto

picerija
picerija
picerija
picerija
picerija
picerija in špageterija
restavracija
restavracija v hostlu
restavracija
restavracija
restavracija
turistična kmetija
restavracija
picerija
gostilna
gostilna
restavracija
gostišče
okrepčevalnica
picerija in špageterija
restavracija
restavracija
restavracija
menza
gostilna
gostilna
kmečki turizem
izletniška kmetija
kmečki turizem
vinotoč
zidanica
Vinska klet
kmetija odprtih vrat
izletniška kmetija, zidanica

V občini Novo mesto je na voljo veliko število ponudnikov gostinskih storitev, ki pa le v
manjši meri ponujajo domačo hrano. Nekaj gostiln (Vovko, Kos, Jakše ...) ima v svoji
ponudbi tudi lokalne specialitete. Gostišča bi se morala v prihodnje bolj povezati s TIC-em, ki
bi turistom priporočal ponudnike lokalnih in domačih jedi.
Kar se tiče ostalih ponudnikov je v občini največ picerij in špageterij. Poleg njih se zadnja leta
uveljavlja tudi vse več objektov s hitro prehrano, kar uničuje domače etnološko bogastvo.
Primanjkuje predvsem turističnih kmetij, ki bi s svojim delovanjem razširile turistično
dejavnost na širše območje občine. Podeželje bi s tem pridobilo na veljavnosti, saj je na
nekaterih območjih prisoten močan trend izseljevanja s podeželja v mesto zaradi opuščanja
kmetijskih dejavnosti. Turizem na kmetijah bi lahko predstavljal zanimivo tržno nišo.
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7.2 ANALIZA TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJA ZA OBDOBJE 2008 - 2010
7.2.1 Število turistov in število nočitev

Po Pravilniku o merilih in načinu kategorizacije nastanitvenih objektov iz leta 2008 turistično
prenočitvene zmogljivosti predstavljajo vrste gostinsko-nastanitvenih objektov, ki se po
merilih in načinu kategorizacije uvrščajo med hotele, motele, penzione, gostišča, apartmaje,
kampe, sobe in delavske počitniške domove.
Statistika zbiranja podatkov v Mestni občini Novo mesto o prenočitvenih zmogljivostih,
obisku in prenočitvah domačih in tujih gostov je precej neurejena, saj se podatki, ki smo jih
našli na SURS-u precej razlikujejo od podatkov z TIC-a ali drugih virov. V prihodnje je
ključno za boljši vpogled v turistični obisk, razviti kakovostnejši sistem zbiranja podatkov o
turističnem povpraševanju v Mestni občini Novo mesto.
Za analizo turističnega povpraševanja, ki je narejena v tem poglavju, sem uporabil podatke
pridobljene na SURS-u. V analizo sem vključil le zadnjih nekaj let, saj je bila del občine
Novo mesto do leta 2006 tudi občina Šmarješke Toplice, ki je danes samostojna.
Preglednica 5: Število prihodov in prenočitev turistov v Mestni občini Novo mesto za obdobje
2008–2010
Leto

Prihodi
– skupaj

Prenočitve
– skupaj

Prihodi
– domači

Prihodi
– tuji

Prenočitve
– domači

Prenočitve
– tuji

2008

30642

64629

8146

22496

15101

49528

2009

28737

63288

8801

19936

16952

46336

2010

28433

58838

8676

19757

16350

42448

Vir: SURS, Prihodi in prenočitve po občinah …, 2011.
Po številu prihodov in nočitev v novomeški občini prednjačijo tuji turisti. V letu 2010 je tako
bilo skupaj 28.433 prihodov turistov, ki so ustvarili 58.838 nočitev. V povprečju so bivali 2,1
dneva. Od tega je bilo 8.676 domačih turistov, ki so ustvarili 16.350 nočitev. Na drugi strani
so tujci zabeležili 19.757 prihodov in ustvarili 42.448 nočitev. Tuji gostje v povprečju v
občini Novo mesto bivajo dobra dva dneva. Število prihodov in nočitev turistov v občini se
postopoma zmanjšuje, na kar nakazuje zgornji trend v preglednici.
Grafikon 6: Prenočitve domačih in tujih turistov v občini Novo mesto v % za leto 2010

Vir: SURS, 2010.
60

Borjan Đuran

Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto

Preglednica 6: Prihodi in prenočitve turistov po mesecih za leto 2010
Prihodi
Prihodi
Prihodi
Prenočitve
– domači
– tuji
– skupaj – domači
441
946
1387
689
Januar
603
841
1444
904
Februar
559
1095
1654
817
Marec
758
1469
2227
1182
April
919
2031
2950
1523
Maj
863
1751
2614
1694
Junij
Julij
937
2586
3523
2437
Avgust
630
2886
3516
1270
2048
2854
1366
September 806
665
1915
2580
1670
Oktober
995
1545
1062
November 550
1194
2065
1609
December 871
Vir: SURS, Prihodi in prenočitve po mesecih … občine, 2011.
Meseci

Prenočitve
– tuji
2400
1758
2186
2981
3944
4350
5595
7046
3715
3780
2242
2491

Prenočitve
– skupaj
3089
2662
3003
4163
5467
6044
8032
8316
5081
5450
3304
4100

Iz preglednice lahko vidimo, da je največji prihod tujih turistov v poletnih mesecih, in sicer
julija in avgusta. Takrat je tudi ustvarjenih največ nočitev. Najmanj je turističnega obiska v
zimskih mesecih. Kar se tiče domačih turistov, beležimo rahel upad prihodov in nočitev v
zimskih mesecih in avgusta.

7.2.2 Prihodi turistov po državah

Preglednica 7: Prihodi turistov po državah v letu 2010
Država
Avstrija
Belgija
Bolgarija
Bosna in Hercegovina
Ciper
Češka republika
Črna gora
Danska
Estonija
Finska
Francija
Grčija
Hrvaška
Irska
Islandija
Italija
Latvija
Litva

Prihodi turistov – skupaj
947
211
1195
518
5
306
53
68
12
47
1400
49
1013
47
1
4178
16
37
61
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Luksemburg
Madžarska
Republika Makedonija
Malta
Nemčija
Nizozemska
Norveška
Poljska
Portugalska
Romunija
Rusija
Slovaška
Srbija
Španija
Švedska
Švica
Turčija
Ukrajina
Združeno kraljestvo
Druge evropske
Južna Afrika
Druge afriške države
Avstralija
Nova Zelandija
Izrael
Japonska
Kitajska
Koreja
Druge Azijske države
Brazilija
Druge države Južne in Srednje Amerike
Kanada
ZDA
Druge države in ozemlja Severne Amerike
Skupaj
Vir: SURS, Prihodi turistov po državah …, 2010.

18
608
172
4
1819
468
47
357
25
386
301
143
1217
211
106
421
144
53
498
291
11
60
61
18
880
18
15
689
235
25
32
64
237
20
19757

V Mestni občini Novo mesto je glede prihodov največ turistov, ki prihajajo iz Italije, in sicer
je bilo leta 2010 zabeleženo 4178 prihodov iz te evropske države. Sledijo jim Nemci s 1819
prihodi ter Francozi s 1400 prihodi. Presenetljivo visoko je Bolgarija s 1365 prihodi, vendar
moram opomniti, da gre v tem primeru večinoma za pogodbene delavce, ki delajo v
gradbeništvu in industriji. Sledita dve bivši republiki, Hrvaška in Srbija z okoli 1000 prihodi.
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Grafikon 7: Prihodi turistov po državah v %

Vir: SURS, Prihodi turistov po državah..., 2010
Iz grafikona je razvidno, da pripada največji delež prihodov turistov leta 2010 Italiji z dobrimi
21 %. Sledi jim Nemčija z 9 % in Francija s 7 %. Na četrtem mestu po prihodih turistov leta
2010 sta bili Srbija in Bolgarija s 6 %. Avstrija in Hrvaška sta na petem mestu z dobrimi 5 %
prihodov. Sledijo jim Izrael, Koreja, Bosna in Madžarska.
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7.2.2 Povprečna doba bivanja

Preglednica 8: Povprečna doba bivanja v občini za obdobje 2003–2009
Leto

Prihodi
skupaj

Nočitve
skupaj

Povp.
doba
bivanja
(dni)

Prihodi
domači

Nočitve
domači

Povp.
doba
bivanja
domači

Prihodi
tuji

Nočitve
tuji

2003

43403

164846

3,8

17813

96030

5,4

25590

68816

Povp.
doba
bivanja
tuji
(dni)
2,7

2004

42163

152179

3,6

16422

88483

5,4

25741

63696

2,5

2005

43058

149667

3,5

17383

88212

5,0

25675

61455

2,4

2006

44536

160975

3,6

17703

93064

5,3

26833

67911

2,5

2007

27183

52699

2,0

5788

10388

1,8

21395

42311

2,0

2008

24703

49292

2,0

6160

9759

1,6

18543

39533

2,1

2009

27183

58796

2,2

8224

15313

1,9

18959

43483

2,3

Vir: SURS, Prihodi in prenočitve turistov po vrstah občin ..., 2010.

Iz zgornje preglednice je viden trend zmanjševanja povprečne dobe bivanja vseh turistov v
Mestni občini Novo mesto. Turist je povprečno bival 3,8 dni leta 2003, medtem ko je leta
2009 bival le 2,2 dni. Opaziti je mogoče tudi močan upad turističnega obiska po letu 2006, na
kar sem opozarjal že v predhodnih analizah. Je pa potrebno opozoriti na nekaj ključnih
elementov za podano stanje – v tem primeru gre za neprimerljive letne podatke, ker sta se
povprečna doba bivanja, kot tudi turistični obisk, do leta 2006 nanašali na drugačno območje
kot kasnejši podatki. Razlika, ki je nastopila leta 2007, je predvsem posledica izpada domačih
turistov, ki so prevladovali v odcepljenih občinah. Ne smemo pa pozabiti tudi tujih turistov, ki
so v nekdanji skupni občini predstavljali pomemben delež.
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8 VIZIJA RAZVOJA TURISTIČNE DEJAVNOSTI V OBČINI NOVO MESTO
Vizija razvoja turistične dejavnosti v Mestni občini Novo mesto iz leta 2007 poudarja, da naj
bo Novo mesto urejeno mesto z živim mestnim jedrom in atraktivnim primestnim prostorom
(Izhodišča vizije razvoja turizma Novega mesta, 2007). Razvoj turizma v mestu in regiji naj
vključuje izzive in spremembe, ki jih prinaša globalizacija. Turistično dejavnost naj odlikujeta
prepoznavnost in konkurenčnost ponudbe.

8.1 CILJI IN UKREPI 2007
Leta 2007 so z namenom opredelitve strateških ciljev izvedli delavnico, ki naj bi spodbudila
sodelovanje občine s privatnim sektorjem in civilno družbo, v upanju, da najde konkretne
ukrepe in razvojne možnosti na področju turizma za obdobje 2007–2013.
Predlagana skupina, sestavljena iz večih strokovnjakov posameznih področij, je delovala kot
pomoč pri usmerjanju in izdelavi končnega dokumenta. Na delavnici so izpostavili več
problemov, ki so se nanašali na samo turistično dejavnost v Novem mestu.
Izpostavljena problemska področja možnosti razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto:
v nezadostno urejena turistična infrastruktura (kolesarske poti, kampi, postajališča za
avtodome ...);
v neustrezna in nezadostna povezanost nosilcev turizma v okolju;
v drastično zmanjšanje prihodka iz naslova turistične takse;
v birokratske ovire in slabe zakonske rešitve;
v neurejena turistična in ostala neprometna signalizacija.
Na podlagi skupnih ugotovitev sta delovna skupina in strokovna služba predlagali, da se
opredelijo sledeči cilji in ukrepi za izvedbo projektov. Cilji so bili izrečeni leta 2006. Nanašali
so se na obdobje 2007–2011.
8.1.1 CILJ 1: Izboljšati organiziranost, promocijo in trženje turistične destinacije

Nosilec: Občina Novo mesto
Rok: do 2007
Za uresničitev prvega cilja je bil ustanovljen javni Zavod za turizem v Mestni občini, v okviru
katerega deluje tudi novomeški TIC. Ti dve ustanovi sta glavna nosilca turizma v občini.
8.1.2 CILJ 2: Izboljšati turistično in javno infrastrukturo
Nosilec: Občina Novo mesto in privatni sektor
Rok: 2007–2011
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Z drugim ciljem so v občini predvsem želeli pridobivati javna sredstva in sredstva privatnega
sektorja za ureditev turistične infrastrukture. O dokaj uspešni izvedbi nam pričajo mnogi
odseki urejenih kolesarskih, tematskih in pešpoti v občini.
8.1.3 CILJ 3: Povišati finančna sredstva za razvoj turistične dejavnosti

Rok: Do 2011
V proračunih za obdobje 2007 – 2011 je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva občine,
države in evropskih skladov za razvoj turizma. Finančna sredstva so bila sicer pridobljena,
vendar ne v takšnem obsegu, kot je bilo sprva načrtovano. O tem pričajo mnoge izboljšave na
področju razvoja turistične dejavnosti.
8.1.4 CILJ 4: Urediti turistično in neprometno signalizacijo na območju občine
Nosilec: Občina Novo mesto
Rok: do 2008
V omenjenem obdobju je bila urejena turistična signalizacija, kar se vidi predvsem v mnogih
turistično informacijskih tablah v občini. Table so postavljene ob glavnih upadnicah in na
nekaterih pomembnejših mestih v samem Novem mestu in bližnji okolici.
Vir: Izhodišča vizije razvoja turizma Občine Novo mesto za obdobje 2007–2011, 2011.
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9 SWOT ANALIZA TURIZMA MESTNE OBČINE NOVO MESTO

9.1 PREDNOSTI
ü lega na pomembni prometni povezavi med mestoma Ljubljano in Zagrebom in ob 3.
razvojni osi, ki se navezuje naprej na Belo krajino in Karlovac;
ü raznolikost in razgibanost reliefa (nižine, hribovja …);
ü bližina zdraviliških centrov v sosednjih občinah (Šmarješke in Dolenjske Toplice);
ü številne naravne privlačnosti (reka Krka, Gorjanci ...);
ü bogata kulturna, arheološka in etnografska dediščina;
ü močno razvito gospodarstvo;
ü športno letališče Prečna;
ü vinorodni okoliš;
ü prisotnost organizacij za razvoj turizma (Zavod za turizem, TIC, društva, zveze ...).

9.2 SLABOSTI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

slaba povezanost turističnih ponudnikov;
neizkoriščenost bogate kulturno zgodovinske dediščine v turistične namene;
nesodelovanje med različnimi ponudniki gostinskih storitev;
slabo prepoznavna identiteta lokalnih turističnih storitev;
nekoliko manjša izjemnost naravnih in kulturnih znamenitosti;
pomanjkanje in neurejenost kolesarskih poti;
pomanjkanje sredstev za organiziranje množičnih tradicionalnih prireditev
(Cvičkarija);
nedorečene vsebine v starem mestnem jedru;
v mestu še vedno ni (že v devetdesetih letih obljubljenega) bazenskega kompleksa;
pomanjkanje atraktivnih turističnih programov;
preskromno vlaganje v turistično infrastrukturo (razen Term Krka);
strah in nezaupanje v ljudeh (tradicionalna miselnost: če ni hitrega zaslužka, se ne
splača);
kraj premalo živi v duhu turizma, kljub temu, da je odnos do turizma pozitiven.

67

Borjan Đuran

Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto

9.3 PRILOŽNOSTI
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

izgradnja nove športne dvorane
povezovanje z Razvojnim centrom Novo mesto;
odpiranje novih delovnih mest v turizmu;
razvoj tržne blagovne znamke za trženje destinacije;
razvoj lokalne tradicionalne kulinarike;
mreženje z organizacijami na vseh nivojih za razvoj turističnih produktov;
razvoj športno-rekreativnih poti;
črpanje razvojnih finančnih virov za obnovo kulturne dediščine in turistične
infrastrukture;
sodelovanje s sosednjimi občinami in drugimi turističnimi destinacijami;
povečanje povpraševanja po podeželskem turizmu in turizmu ob koncu tedna;
vključitev in trženje privlačnosti reke Krke;
oživitev dogajanj v starem mestnem jedru in bližnji okolici;
razvoj turizma na kmetijah in eko turizma;
razvoj programov za zimsko sezono (pohodi, prireditve ...);
razširitev ponudbe športnega letališča.

9.4 NEVARNOSTI
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

prepočasen odziv na dogajanje na turističnem trgu;
preslaba organiziranost turizma v občini;
nove »afere« v zvezi z gradnjo športne dvorane
precejšnja pasivnost turističnih ponudnikov;
preskromno investiranje v turistično infrastrukturo s strani občine, z izjemo Term
Krka;
prevelika odvisnost regije od industrije;
čakanje na zunanje investicijske vire in evropske sklade za razvoj turizma;
izguba novih občin na območju Mestne občine Novo mesto;
nerealizacija izboljšanja in povečanja prenočitvenih kapacitet;
zaraščanje pokrajine zaradi opuščanja kmetijske dejavnosti;
(Prirejeno po Izhodiščih vizije razvoja turizma v Mestni občini Novo mesto, 2011).

68

Borjan Đuran

Možnosti razvoja turizma v občini Novo mesto

9.5 POVZETEK ANALIZE
Z analizami okolja, infrastrukture, dediščine in turizma smo predstavili prednosti in slabosti,
prav tako pa tudi nevarnosti in priložnosti Mestne občine Novo mesto kot turistične
destinacije. Pri analizi podatkov smo uporabili podatke, ki jih beleži SURS, vendar ti
mnogokrat ne odražajo pravega stanja. Lokalni TIC se mora nujno lotiti bolj učinkovitega
načina zbiranja podatkov o turističnem obisku, saj je le tako možno načrtovati turizem v
prihodnje.
Največje prednosti občine predstavljajo njena lega na prometni povezavi med Ljubljano in
Zagrebom, bližina zdravilišč (Šmarješke in Dolenjske Toplice) ter močna industrija. K temu
bi dodal še bogat vinorodni okoliš, ki je tržno precej zanimiv, ker praktično celotna regija
»diha« v tem duhu. Trenutno najbolj aktualna priložnost je bila organizacija skupinskega dela
Evropskega prvenstva v košarki leta 2013. Projekt so opustili, ker se na zadnji razpis žal ni
prijavilo nobeno podjetje, ki bi lahko takšno dvorano zgradilo. S tem je občina izgubila
mnoga denarna sredstva, ki jih je ob prijavi na projekt morala plačati.
Slabosti pri analizi vidimo predvsem v slabi prepoznavnosti ponudnikov in nekoliko manjši
izjemnosti naravnih in kulturnih znamenitosti v občini. Na tem področju bo potrebno storiti še
veliko. Predvsem z boljšo promocijo glavnih občinskih znamenitosti bi lahko te postale bolj
prepoznavne in tudi obiskane. Žalostno je tudi dejstvo, da Novo mesto nima svojega
bazenskega kompleksa, ki je bil načrtovan že v devetdesetih letih prejšnjega stoletja.
Kompleks je bil načrtovan v sklopu Športno – rekreacijskega območja Portoval.
Prav bi bilo, da bi občina povečala precej skromne investicije na področju turizma, saj bi se
tako obrestovalo tudi vlaganje v nove turistične produkte, kadre in inovativne projekte.
Namestitvene kapacitete bi lahko napredovale predvsem v kategoriji nižjega cenovnega
razreda, ker bi s tem razširili obstoječo ponudbo. V občini je tudi premalo turističnih kmetij,
ki bi nudile namestitev. V ta namen bi občina lahko ponudila kmetom ugodnejše pogoje in
subvencije za razvijanje podeželskega turizma. S tem bi se prepoznavnost zaledja kraja še
dodatno dvignila. Kar se tiče slabe zasedenosti prenočitvenih kapacitet, je vsekakor eden od
vzrokov pomanjkanje motiva za prihod gostov kot tudi preslaba informiranost o ponudbi.
Predstavitvenih materialov je premalo in so precej omejeni.
Območje občine je dokaj urejeno glede enotnega turističnega sistema označevanja. V
dokumentu Izhodišča vizije razvoja turizma občine Novo mesto je turistična in ostala
neprometna signalizacija bila opredeljena v četrtem cilju, ki je bil v zadanem obdobju (2007 –
2011) tudi realiziran. Turistične table so postavljene ponekod zraven prometnih znakov,
signalizacij v križiščih, glavnih cestah idr. Signalizacija je omejena na širši center mesta,
mestne vpadnice in nekatere dele posameznih krajevnih skupnosti. Primanjkuje predvsem
turistične signalizacije na podeželju, kjer bi s tovrstnimi tablami veliko pripomogli k
prepoznavnosti zaledja občine.
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10 ZAKLJUČEK
Občina Novo mesto se nahaja v JV delu Slovenije, sredi gričevnate pokrajine, po kateri teče
reka Krka. Danes predstavlja sedmo največjo mestno občino v Sloveniji z nekaj več kot
35.000 prebivalci. Mesto je trgovsko, upravno, zdravstveno, izobraževalno in kulturno
središče celotne Dolenjske in Bele Krajine. Sodobni suburbanizacijski procesi pa so zajeli tudi
širše podeželje, kar se predvsem odraža pri izgubi agrarne vloge zaledja mesta. V samem
mestu in okolici so se razvile avtomobilska, farmacevtska, kozmetična, tekstilna, lesna,
obutvena, industrija izolacijskih materialov ter elektrotehnična industrija, ki skupaj
predstavljajo gonilno silo novomeškega gospodarskega razvoja.
Turizem je gospodarska panoga, ki je bila skozi mnoga obdobja predmet številnih razprav
tudi na novomeškem koncu. Dokaj pestra in bogata pokrajina s številnimi naravnimi
(Gorjanci, reka Krka, varovana območja in območja Nature 2000 ...) in kulturnimi
znamenitostmi (arheološki spomeniki, sakralni objekti ...) ter okolje s številnimi vinogradi,
naravnost kličejo po razvoju tovrstne dejavnosti. Vendar turizem v tem prostoru ni nikoli
zaživel, kot je v primeru okoliških občin, npr. Dolenjskih in Šmarjeških Toplic, ki imajo
druge prednosti. Mogoče je glavna krivda za takšno stanje nekoliko slabša promocija naravnih
in kulturnih znamenitosti v občini. Menim, da večina znamenitosti v sami občini, predvsem
zaradi slabe prepoznavnosti, nima večjega vpliva na turistični obisk. Naše največje naravno
bogastvo predstavljajo Gorjanci in reka Krka, ki pa niso najbolje izkoriščeni v turistične
namene. V prihodnje bi bilo nujno izboljšati promocijo naravnih in kulturnih vrednot s
predlaganjem in oglaševanjem novih programov, prireditev in projektov. Poleg tega je
potrebno ponuditi tudi ugodnejše prenočitve, domače izdelke in predvsem razvijati nove
proizvode, ki bodo razširili obstoječo turistično ponudbo.
Del novomeške turistične ponudbe so tudi prireditve, ki jih je v občini veliko (Cvičkarija,
Rock Otočec, Noč na Krki ...). Nekatere med njimi so se ukoreninile skozi leta in so tako
postale že tradicionalne. V občini deluje tudi mnogo turističnih društev. Glede na številne
društvene dejavnosti bi lahko v prihodnje organizirali še kakšno zanimivo tematsko
prireditev, ki bi popestrila dogajanje v regiji. Predvsem bi bilo potrebno razširiti ponudbo v
hladnejši polovici leta, ker je ta precej manj pokrita s prireditvami kot poletna sezona. Znotraj
občine potekajo tudi številne pohodne poti in dve vinski cesti. Poti se navezujejo na sosednje
pokrajine, kot so Suha krajina, Gorjanci in Bela krajina. Večina poti poteka v naravnem
okolju in daje mnoge možnosti spoznavanja okoliških rastlinskih in živalskih vrst. Nadaljnji
razvoj teh poti in njihova vključitev v turistično ponudbo je nujna za razvoj čim bolj celovite
ponudbe.
Osnovo današnjega turizma predstavlja kakovostna turistična ponudba. Tradicionalno
kulinariko regije, zgodbe in kulturo je potrebno združiti s turistično ponudbo in to potem
skušati tržiti. Pomemben člen pri razvoju turizma predstavljata tudi turistična in ostala
infrastruktura. V Mestni občini Novo mesto se lahko pohvalimo, da je športna infrastruktura
raznolika in omogoča rekreacijo in športne aktivnosti večjemu številu potencialnih turistov.
Kljub temu se mnogokrat srečujemo s problemom ponekod zastarele in pomanjkljive
turistične infrastrukture (zlasti so slabše kakovosti prenočitvene kapacitete), kar nikakor ne
more biti v ponos eni izmed bolj razvitih občin v Republiki Sloveniji. Zastarelost tovrstnih
objektov pa nikakor ni zanimiva z vidika turizma.
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Turistična ponudba na območju občine je precej nepovezana in razdrobljena med posamezne
ponudnike. O učinkovitem trženju v našem primeru ne moremo govoriti. Občina poleg cvička
nima posebne kulinarične specialitete, ki bi predstavljala občino oziroma regijo. V ta namen
bi lahko organizirali natečaj, kjer bi izbrali tisto specialiteto, ki bi kasneje lahko predstavljala
občino. Zavod za turizem Novo mesto in TIC sta glavna nosilca turistične dejavnosti v občini.
V sodelovanju z Mestno občino Novo mesto skrbita za organizacijo številnih prireditev,
urejanje občine in promocijo samega kraja. TIC sicer zbira podatke o turistični obiskanosti
občine, pa vendar ti podatki niso dovolj zanesljivi, saj veliko turističnih ponudnikov ne javlja
svojega obiska. Iz poglavja o turističnem obisku lahko vidimo, da največ turistov prihaja v
občino Novo mesto iz Italije (21 %), Nemčije (9 %) in Francije (7 %). Turizem je precej
sezonskega značaja. Poletni del sezone močno prevladuje nad zimskim. Največ turistov
obišče novomeško občino poleti in sicer julija in avgusta. Med zimskimi meseci prednjači
december.
Pri izbiri smeri razvoja turizma je potrebno poleg potencialov območja nujno upoštevati tudi
globalne trende in potrebe sodobnega potrošnika. Sodobne raziskave kažejo, da gre v zadnjih
letih za trend krajših in pogostejših počitnic. Torej današnji potrošnik želi kratek in bolj
intenziven dopust, ki se ponovi večkrat na leto. Nekateri izmed današnjih trendov
predstavljajo zanimivo tržno nišo za nadaljnji razvoj turistične dejavnosti. V občini bi bilo
smotrno razvijati turizem v obliki aktivnih počitnic v kombinaciji s turizmom doživetij. V tej
smeri nekaj podobnega že počnejo pri podjetju Terme Krka. Pri oblikovanju turistične
ponudbe bi bilo smotrno spoznati strukturo turistov, saj bi na ta način bilo načrtovanje raznih
promocijskih aktivnosti precej lažje. Poskrbeti je potrebno tudi za javni promet, vzgojnoizobraževalne in društvene dejavnosti, pospeševanje razvoja športa, kulturno dediščino,
gradnjo in vzdrževanje lokalnih cest, vzdrževanje komunalnih in vodovodnih objektov,
urejanje površin ter načrtovanje prostorskega razvoja, ker vse to skupaj tvori kakovostno
turistično infrastrukturo.
In kako kaže turistični dejavnosti v Mestni občini Novo mesto v prihodnosti? Glede na število
nočitev, si ne moremo delati utvar, da predstavlja turizem za novomeško občino pomembno
gospodarsko panogo. To še posebej velja od takrat, ko sta se osamosvojili zdraviliški občini
Dolenjske in Šmarješke Toplice v katerih je turizem najpomembnejša panoga. »Novomeški
turizem kot turistični produkt je enostavno prešibak, da bi deloval samostojno, zato bi bilo
bolje, da se opira na turistično ponudbo širše regije oziroma Term Krka« (Novomeški
zbornik, 2010, str. 117). V prihodnje bi bilo smotrno, da se bolje poveže z sosednjimi
občinami (predvsem zdraviliškimi) in skuša na trgu nastopiti kot celota. Le tako bo možno
ustvariti bolj prepoznaven turistični »imidž« celotne regije.
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SUMMARY
Municipality of Novo mesto is located in the SE part of Slovenia in the middle of the hilly
landscape. River Krka flows through the major area of municipality. Today it represents the
seventh largest municipality in Slovenia, with more than 35.000 inhabitants. The city is the
commercial, administrative, medical, educational and cultural center of Dolenjska and Bela
Krajina. Modern suburban processes have captured the wider countryside, which is mainly
reflected in the loss of role by agrarian hinterland. The town and its surroundings have
evolved automotive, pharmaceutical, cosmetics, textiles, wood, footwear, isolation and
electrical industry, representing the driving force for economic development of Novo mesto.
Tourism is an industry that has been over many periods the subject of discussions also in the
area of Novo mesto. Extremely diverse and rich natural landscape (Gorjanci, Krka river,
protected areas of Natura 2000 ...), cultural sights (archaeological monuments, religious
buildings ...) and the environment with numerous vineyards, directly call for the development
of tourist activities. However, tourism in this area has never come to life, as in the case of the
surrounding municipalities, for example like in Dolenjske and Šmarješke Toplice that have
other benefits. Perhaps the main fault for this situation are little bit less attractive natural and
cultural sights. I think that most of the sights, mostly because of less attractive identity don't
have significant impact on tourist visit. Greatest natural treasures that we have are Gorjanci
and river Krka, but they are not used well for tourist purposes. In the future it would be
prudent to increase the quality of natural and cultural values with new programs, events and
projects. We need to offer cheaper staying, home products and develop new products that will
improve existing attractions.
The tourist offer is completed by many events in the municipality of Novo mesto (Cvičkarija,
Rock Otočec, Night on Krka ...). Some of them already entrenched over the years and have
become traditional. In the municipality also operate many tourist societies. In the future they
could organize new interesting thematic events that could enrich the happening in the region.
Especially the winter season needs more events. Within the region many hiking trails and two
wine roads exist. Routes are related to the neighboring regions, such as Suha krajina,
Gorjanci, Bela Krajina and others. Most of the trails takes place in the natural environment
and provides many opportunities to get to know the surrounding flora and fauna. Further
development of these pathways and their involvement in tourism is a necessity.
The basis of today's tourism and the basic demand of the modern tourist is a quality tourist
offer. Traditional cuisine, stories and culture must be combined with tourist attractions and
then marketed. An important piece of development presents tourist infrastructure. The
municipality of Novo mesto is proud that the sports infrastructure provides diverse
recreational and sporting activities for a greater number of potential tourists. However it is
often faced with the problem of outdated and limited infrastructure on which we can not be
proud living in one of the most developed municipalities in Slovenia. This worn-out
infrastructure is not an interesting sight.
Tourist offer in the area is quite unrelated and fragmented among different providers. About
effective marketing in our case, we can not talk about. Except from wine called Cviček, the
municipality does not have any other culinary specilities. To end this, a competition could be
organized, where new speciality to represent the municipality could be chosen. TIC, and The
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Department of Tourism Novo mesto are the main tourism operators in the region. They are
responsible for organizing a series of events, organization and promotion of the region. TIC
collects data on tourist visits, but these data are not reliable, because a lot of tourist service
providers are not reporting their visit. Most of the tourists come to Novo mesto from Italy (21
%), Germany (9 %) and France (7 %). Tourism is very seasonal. The summer season strongly
prevails over the winter season. Most tourists visit the municipality in July and August.
During the winter December has the highest numbers in incoming.
The direction of tourism development must be chosen in addition of potential areas, global
trends and needs of the modern tourist. Today's researches show that in recent years, the trend
of shorter and more frequent vacations is present. Today's consumer wants more intense short
holiday, which will be repeated several times a year. Some of today's trends represent an
interesting niche market for further development of such activities. The municipality would be
prudent to develop active vacations with the combination of tourism with experiences.
Company Terme Krka is trying to do something in this direction. When planning it is
essential to know the structure of tourists, because in this way, the activities are much easier
to promote. We need to take care of public transport, educational and social activities,
promote the development of sports, cultural heritage, maintenance of local roads and
buildings, water supply and planning of spatial development. All those things together form
quality tourism infrastructure.
What about tourism in the Municipality of Novo mesto in the future? Looking at the overnight
statistic numbers we can not say that tourism plays an important role in the economy of the
city. This is the fact since the municipalities of Dolenjske and Šmarješke Toplice became
independent. The tourism in Novo mesto is simply too weak to appear independetly at the
market. Therefore it would be better to rely on the regional tourist offer or the offer of
company Terme Krka.
For the municipality of Novo mesto it would be more efficient to better connect with
neighboring municipalities and appear at the market as one destination. Only then it will be
possible to create more recognizable tourist image of the region.
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