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Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne vire) Politike in zaščitni režimi (v 
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1. Narava & 
pokrajina 

   

Zaščitena 
območja 
 

Navedite in na kratko opišite zaščitena območja v destinaciji ter 
pojasnite kako so ta območja dostopna za obiskovalce, npr. označene 
poti, interpretacija (panoji, center), vodeni ogledi…  
 
Severni del občine spada pod zavarovano območje narave v okviru 
Krajinskega parka Goričko 
 
Površina in delež občine na območju Krajinskega parka Goričko: 95,54 
km2 ali 66,14 % 
Površina in delež občine na območju Natura 2000 Goričko: 95,52 km2 ali 
66,12 %. 
 
Območje je prepleteno s kolesarskimi in pohodnimi potmi, kulturno in 
naravno dediščino. Kolesarske poti so označene. V procesu prenove je 
označevanje pohodnih poti po Občini M. Toplice. Skozi občino vodi 
Evropska kulturna pot sv. Martina, Evropske kulturne poti reformacije, 
Eurovelo 13, pomurska planinska pot. Poti so označene.  
Območja naravne dediščine so označena tam kjer je smiselno in kjer 
turizem ne povzroča večje škode – npr. Pot po močvari. Kulturna 
dediščina je interpretirana glede na pomen. Izpostavimo lahko Rotundo v 
selu, Plečnikovo cerkev v Bogojini in cerkev sv. Martina v Martjancih. 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive turizma na ta 
območja.  
 
+ Prispevek k upravljanju in zaščiti območja: finančni (npr. prihodki 
obiskovalcev ali davki / dovoljenja / koncesije) ali prostovoljni (npr. 
prostovoljci, ki pomagajo zaščititi gnezdišča želv) 
+ Prispevek k spoštovanju narave s strani prebivalcev 
+ Varovanje naravne krajine, velika površina varovanega območja, 
varovanje habitatov, naravnih vrednot, ekstenzivnih travnikov  
+ Aktivna turistična društva, ki prirejajo pohode, s tem pa posredno še 
skrbijo za popularizacijo naravne in kulturne dediščine 
+ Visoka zavest lokalnega prebivalstva, da ščitijo in ohranjajo naravo 
+ Večja skrb za naravno in kulturno dediščino 
+ Obnova KD 
+ Varovanje živalskih vrst  (bobri, netopirji, vidre, skrb za štorklje, 
zavedanje o pomenu čebel in insektov ter večje varovanje in skrb,…) 
+ Odstranjevanje invazivnih vrst (ambrozija, bambusi, japonski 
dresnik, nedotika, španski lazar, lubadar, trikotničarka,…) 
+ Varovanje ekstenzivnih travnikov  
+ Razvoj eko turizma 
 
- Degradacija zaradi turizma (odpadki, erozija poti, vznemirjanje divjih 
živali) (ukrepe izvaja Krajinski park Goričko) 
-Težava so odpadki, ki jih obiskovalci puščajo v gozdovih oz. turistično 
obiskanih območjih (ukrep:  čistilne akcije, prijava divjih odlagališč, 
samoiniciativno pobiranje odpadkov s strani občanov) 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami (vključno z UNESCOM). 
 
Pravilnik o označevanju zavarovanih 
območij naravnih vrednot 
 
Severni del občine spada pod zavarovano 
območje Krajinski park Goričko.  
Južni, ravninski del občine je brez 
posebnega varstvenega statusa. 
 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4370
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV4370
https://www.park-goricko.org/
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- Usmerjevalne table in označbe za pohodne poti so uničene in 
potrebne obnove, vnovične postavitve (ukrep v izvajanju – sanacija in 
nova vzpostavitve usmerjevalnih tabel za pohodne poti) 
 

Biotska 
raznovrstnost 

Navedite in na kratko opišite ključne rastlinske in živalske vrste v 
destinaciji; zlasti tiste na IUCN-jevem rdečem seznamu ogroženih vrst. 
 
Vidra, navadni netopir, mali podkovnjak, bela štorklja, smrdokavra, veliki 
skovik, rjavi srakoper, črna žolna, pivka, prepelica, hribski škrjanec, 
hribski urh, veliki pupek, navadni pupek, strašničin mravljiščar, temni 
mravljiščar, travniški postavnež, močvirski cekinček, škrlatni kukuj, rogač, 
veliki studenčar 
Navadna kukavica, pikastocvetna kukavica, majska prstasta kukavica, 
navadni kukovičnik, zavita škrbica, deltasti klinček, rumena maslenica, 
sibirska perunika, vodna perunika, ozkolistni munec.  
 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom.  
 
+ Projekti za odstranjevanje invazivnih vrst za obiskovalce 
+ Turistični produkti, ki vključujejo zaščitene živali (hribski škrjanec, 
mali podkovnjak – razstava netopirjev), učna Pot po močvari v 
Lončarovcih (mokrišča…) 
 
- Vnos eksotičnih vrst (ozaveščanje lokalnega prebivalstva, prebivalcev 
o invazivnih vrstah) 
 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
nacionalnimi predpisi in mednarodnimi 
konvencijami (npr. CITES, zakonodaja 
EU).  
 
Slovenija je podpisnica konvencije CITES v 
sklopu katere je regulirana trgovina s 
prostoživečimi rastlinskimi in živalskimi 
vrstami.  
 
Slovenija je ratificirala Konvencijo 
združenih narodov o biološki 
raznovrstnosti. 

 
Varstvo biotske raznovrstnosti je eden od 
ključnih elementov slovenske in evropske 
naravovarstvene zakonodaje.  
 
Varstvo biodiverzitete je eden od ključnih 
ciljev in nalog Krajinskega parka Goričko.  
 

Hidrologija Navedite in na kratko opišite vaše obalne vode, reke, jezera, slapove itd. 
 
Dva vodotoka sta klasificirana kot naravni vrednoti državnega pomena: 
potok Curek in Ratkovski potok.  
 
 
Skozi občino Moravske Toplice se veje več malih vodotokov. To so: 
Ratkovski potok, Kobiljanski potok, Bokraški in Martjanski potok, 
Andrejski potok, Lipnica, Mostec, Šukičev potok, Bogojinski potok, 
Ivanjševski potok in reka Ledava. 
 
Povodje v občini Moravske Toplice je del Črnomorskega povodja in sodi 
med najmanj vodnata območja v Sloveniji. S podnebnimi spremembami 
in zaradi posledic ukrepov v kmetijstvu v preteklosti se vodotoki 
izsušujejo. Neredno vzdrževanje vodotokov, ki je v pristojnosti države, pa 
zaradi zaraščenosti in neočiščenosti ob kratkotrajni nalivih, ki so vedno 
močnejši, povzroča poplave. Občina Moravske Toplice sicer spada med 
sušno najbolj ogrožena območja v Sloveniji. 
 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom.  
 
+ Večja pozornost kakovosti vode za turistične namene 
+ Brezhibno delujoč sistem za odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
+ na razdrobljenem območju Goričkega zagotovitev subvencije občine 
pri izgradnji malih čistilnih naprav 
+ Zagotovljen učinkovit sistem upravljanja s pitno vodo  
 
- Povečana poraba pitne vode in povečana obremenjenost sistema za 
odvajanje in čiščenje odpadne vode. 
- Neizkoriščanje deževnice v objektih in turističnih namestitvah za npr. 
splahovanje, pranje… 
 
Turizem prispeva k podnebnim spremembam: 
- Podnebne spremembe, ki prinašajo zelene in suhe zime ter večja 
obdobja suše, ter poleti vročine in neurja ter poplave 
- Potoki zaradi suše presihajo, niža se raven podtalnice 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
načrti, npr. načrti upravljanja z morskim 
okoljem, načrti upravljanja z močvirji 
(območje RAMSAR) itd. 
 
Upravljanje z vodami ima Direkcija za 
vode (ARSO, MOP)  
 
Zakonodajo na področju upravljanja z 
vodami narekuje Zakon o vodah 
 
Za posege v vodno okolje je potrebno 
pridobiti dovoljenja od Zavoda za varstvo 
narave in Direkcije za vode, ki izdajo 
dovoljenja na podlagi Zakona o 
ohranjanju narave in Zakona o vodah.  
 
Slovenija je podpisnica Ramsarske 
kovencije, konvencije o varovanju 
mokrišč.  
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Ribniki in jezera v občini Moravske Toplice so bili zgrajena z zajezitvijo 
potokov ali izkopom gramoza, narava pa jih je z leti osvojila in 
spremenila v življenjski prostor premnogim vrstam. Največja vodna 
površina je gramoznica v Ivancih. Turistično privlačni so ribnik v 
Moravskih Toplicah ob golf igrišču, gramoznica v Mlajtincih, gramoznica 
v Lukačevcih, ribniki v Lončarovcih in Kančevcih, gramoznica Filovci. 
 

 
 

Geologija Navedite in na kratko opišite pomembne geološke značilnosti 
destinacije (npr. gore, vulkani, kanjoni, soteske, plaže, soline in druge 
geografske znamenitosti). 
 
Geotermalna energija je toplota, ki nastaja in je shranjena v notranjosti 
Zemlje zaradi počasnega razpadanja radioaktivnih elementov v zemeljski 
površini. V Pomurju in tudi v M. Toplicah jo izkoriščamo neposredno z 
zajemom toplih vodnih vrelcev. 
Osnovne informacije, ki so potrebne za oceno koristnosti energije iz 
Zemljine notranjosti, nam dajo geološke raziskave. Možnost uporabe 
geotermalne energije je temperatura termalne vode in glede na stanje v 
M. Toplicah koristimo nizkotemperaturni geotermalni vire (temperatura 
vode pod 150°C), ki se uporablja za ogrevanje – balneologija in ogrevanje 
prostorov ter agrikulturo. 
Pri koriščenju geotermalne vode je potrebno paziti na način reinjektiranja 
in sočasno je obvezno vračanje nekontiminirane geotermalne vode v 
vodonosnike - reinjektiranje. Moravske Toplice tu še čaka izziv. 
Geotermalno vodo, ki se uporablja v zaprtih sistemih in ne pride v stik s 
površjem, je možno reinjecirati. Kontaminirano geotermalno vodo, ki se 
uporablja npr. za kopanje se ne sme reinjecirati.  
Geotermalno koriščenje je še vedno trdno zasnovano na neposredni rabi, 
ki se odvija na 13 krajih v severovzhodni Sloveniji (Pomurje in Podravje), v 
jugozahodnem delu Madžarske pa, za primerjavo, na 24 krajih. Ocenjeno 
je, da geotermalna energija v severovzhodni Sloveniji trenutno prispeva 
za neposredno rabo toplote 382 TJ/leto toplotne energije, brez 
geotermalnih (talnih) toplotnih črpalk (GTC), toda vključno z nekaj 
geotermalnimi toplotnimi črpalkami večje zmogljivosti na eni lokaciji 
(glej spodaj). Ustrezna inštalirana zmogljivost pri vseh 13 uporabnikih je 
38,8 MWt. Po drugi strani je zelo težko predvideti kolikšen je delež rabe 
geotermalne energije s talnimi GTC v severovzhodni Sloveniji od skupne 
rabe geotermalne energije z GTC v celotni Sloveniji, ki znaša pri 
zmogljivosti 49,8 MWt približno 244 TJ/leto koriščene geotermalne 
energije. Število talnih GTC ocenjujemo na okrog 600 enot vseh treh tipov 
(W, V, H) skupaj v Prekmurju in Podravju s približno zmogljivostjo 8 MWt, 
ki 
izrabljajo verjetno okrog 40 TJ/leto geotermalne energije iz plitvega 
podzemlja. Zadnje vrednosti so resnično zelo približne cenitve, ker je 
praktično nemogoče podati dejansko številko delujočih talnih GTC. 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive, povezane s 
turizmom.  
 
Pozitivni: 
 
+ Najbolj izpopolnjen sistem rabe geotermalne vode v Sloveniji imajo 
Terme Vivat.   
 
+ Grede Tešanovci koristijo odpadno geotermalno vodo iz Term 3000 
za ogrevanje rastlinjakov. 
 
+ Uporabniki prehajajo na sistem ogrevanja voda-voda. 
 
+ Zasajevanje živic za preprečevanje erozije tal 
 
Negativni: 
 
Klimatske spremembe, ki jih povzroča tudi turizem in ki povzročajo 
direktno škodo turizmu: 

- Suša 
- Poplave 
- Krepitev vetra 
- Neurja  

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami. 
 
 
Pred posegi, ki vplivajo na geološke 
posebnosti je potrebno pridobiti 
naravovarstveno soglasje, ki ga izda MOP 
na podlagi mnenja pristojnega Zavoda za 
varstvo narave. 
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Razen toplotnih črpalk je raba za kopanje in plavanje ter za ogrevanje 
prostorov v naših dveh termalnih kopališčih oz. toplicah glavni način 
neposredne rabe geotermalne toplote, sledijo pa jim rastlinjaki in 
daljinsko ogrevanje. 
Kmetijsko podjetje Grede Tešanovci v bližini Moravskih Toplic izkorišča že 
toplotno izrabljeno vodo, ki priteka iz Moravskih Toplic (Terme 3000) s 
temperaturo 40°C, za ogrevanje rastlinjaka površine 1 ha za proizvodnjo 
paradižnikov. 
 
Končno poročilo študije navaja po Rajver in Lapanje, 2010, da do sedaj še 
nimamo nobene proizvodnje elektrike iz geotermalnih virov v Sloveniji. 
Geotermalna elektrarna je je na območju Lendave v pripravi oz. v 
postopku realizacije. Naslednji problem, ki znižuje ekonomsko 
upravičenost geotermalne elektrarne, je potreba izkoriščanja potencialne 
vroče termalne vode z binarnimi sistemi in s ponovnim vračanjem 
izrabljene vode v geotermalni rezervoar zaradi neugodne kemijske 
sestave termalnega fluida celo v primeru dokazanega geotermalnega 
potenciala v Sloveniji. 
 
Potencial koriščenja podtalne vode za ogrevanje in hlajenje 
Gričevnast  svet Goričkega in posamična plazovita območja na Goričkem. 
Ravensko – ravna pokrajina od Goričkega do reke Mure. 
 

Pokrajina in 
razgledi 

Navedite in na kratko opišite značilnosti pokrajine v destinaciji (naravne 
ali umetne pokrajine kot je kulturna krajina). 
  
 Severni del občine, ki spada v Krajinski park Goričko zaznamuje 
mozaična kulturna krajina s pestrim vzorcem rabe tal in veliko 
biodiverziteto.  
Južni – ravninski del občine ima značilno kmetijsko kulturno pokrajino z 
dolgimi in ozkimi obdelovalnimi površinami ter dolgimi obcestnimi 
naselji.  

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom. 
 
+ Ohranjanje / obnova kulturne krajine zaradi zanimanja obiskovalcev 
+  Obnova obstoječih objektov na podeželju 
 
- Smetenje (ukrep se ureja z organizacijo čistilnih akcij)  
- Degradacija krajine zaradi večjega turističnega obiska na območjih 
(zaenkrat v destinaciji pred tem 
ni bojazni) 
 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami. 
 
Varstvo kulturne krajine je omejeno na 
občinske odloke in na predpise varovanja 
Krajinskega parka Goričko.  
 
Dovoljenja in mnenja za posege v okolje 
izdaja MOP, ki mnenje pridobi iz Zavoda 
za varstvo narave.  
 

Palaeontologija Navedite in na kratko opišite paleontološke vrednote (npr. kakršnekoli 
fosile in druge ostanke prazgodovinske favne ter rastlinstva (npr. 
okamenela drevesa, školjke itd.). 
Na Goričkem je ob geološki zgradbi zanimiva tudi geološka zgodovina. 
Celotno ozemlje tega dela Slovenije gradijo pretežno terciarne kamnine, 

stare med 66 in 1,6 milijoni let.  
Danes Goričko v geomorfološkem vidiku obravnavamo kot ”peneplain” - 
to je pokrajina, ki je zaradi rečne erozije v sipkih sedimentih tik pred tem, 
da postane ravnina. 
V preteklosti je bilo Goričko znano po bogatih nahajališčih gline, kar je 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
 
+ ohranjanje lončarstva v vasi Filovci 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami. 
Aktivni nosilci domače in umetnostne 
obrti 
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vplivalo na pojav lončarstva in opekarstva. Danes si lahko dediščino 
lončarske obrti na Goričkem ogledamo na gradu Grad, lončarska obrt pa 
je prisotna še v Pečarovcih in Filovcih. 

2. Okolje & 
podnebje 

   

Naravni viri Navedite vrsto/e naravnih virov, ki se pridobivajo v destinaciji (gorivo, 
plin, pesek, kamen, les itd.). 
 
Pesek in kamen v gramoznici Ivanjci 
Velikost: 20 ha 
Globina: 22 m 
 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju naravnih virov, 
zlasti povezane s turizmom (npr. infrastruktura, razvoj, upravljanje) in 
načinom njihovega reševanja. 
 
Po poteku koncesije, ki jo ima podjetje Pomgrad, obstajajo načrti za 
ureditev gramoznice v turistične namene. 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi in zaščitnimi shemami. 
OPN in OPPN 

Okoljska 
tveganja 

Navedite vrsto kemikalij in drugih onesnaževal povezanih s turizmom v 
destinaciji (npr. pesticidi, barve za tekstil, farmacevtski produkti). 
 
Uporabo osnovnih snovi za varstvo rastlin  v EU odobri Evropska komisija. 
 
Dajanje fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v promet je pravno urejeno v 
Evropski uniji in Sloveniji. Aktivne snovi za uporabo v FFS najprej odobri 
Evropska komisija za območje EU. FFS, ki vsebujejo odobrene aktivne 
snovi, za dajanje v promet in uporabo na območju Slovenije odobrimo 
(registriramo) na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin..  
Težke industrije in velike intenzivne farme za vzrejo živali destinacija 
nima. 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive, zlasti povezane s turizmom in 
načinom njihovega reševanja. 
 
Izzivi so: 

▪  V kmetijski politiki, ki bi morala spodbujati oz. 
subvencionirati ekološko kmetijstvo.  

                 ▪ Preciznem kmetijstvu 
▪ Občina direktno ne more dirigirati kmetijske politike, lahko 
pa spodbuja deležnike k prehodu na ekološko kmetovanje 
preko projektov, kamor jih aktivno vključuje. 

 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
Natura 2000, KP Goričko 
ozaveščanje 

Oskrba z vodo  Navedite vire oskrbe z vodo. 
 
Oskrba z vodo gre preko Vodovod sistema B d.o.o., ustanoviteljice 
javnega podjetja so občine: Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, 
Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, 
Šalovci in Tišina. Več informacij: Vodovod SISTEMA B – PIJMO DOBRO 
VODO! (vodovod-b.si) 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju oskrbe z vodo, 
zlasti povezane s turizmom (vključno s kakovostjo vode in 
pomanjkanjem vode) in načinom njihovega reševanja. 
 
Izzivi so:  

▪  Varčna raba vode 
▪ Imamo tehtne razloge za pitje vode iz pipe 
▪ Digitalizacija 
▪ Uporaba pitne vode za splahovanje, pranje…. 
▪ Vzpostavitev celotnega vodovodnega sistema  

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi in zaščitnimi shemami. 
ozaveščanje 

Odpadne vode Opišite kje/kako upravljate z odpadnimi vodami (kako čistite 
kanalizacijske vode in industrijske odpadne vode ter jih vračate v okolje). 
Ločimo: 

 Odpadna vopda je voda, ki se po uporabi ali kot posledica 
padavin onesnažena odvaja v javno kanalizacijo ali vode; 
odpadna voda je lahko komunalna ali industrijska ali padavinska 
odpadna voda 

 komunalna odpadna voda je odpadna voda, ki nastaja v 
bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju ravnanja z 
odpadnimi vodami, zlasti povezane s turizmom in načinom 
njihovega reševanja. 
 
+ Ozaveščanje vseh akterjev, ki se navezujejo na turizem (kmetije, 
industrija, gostinski obrati, prenočitvene kapacitete, hotelski 
kompleksi, toplice, ….) 
 
izzivi so: 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
Zakonodaja RS 
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih 
odpadnih in padavinskih voda 
 
Inšpekcija 

https://vodovod-b.si/
https://vodovod-b.si/
https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=21228&obcina=MORAVSKE+TOPLICE
https://www.rpls.si/Predpis.aspx?id=21228&obcina=MORAVSKE+TOPLICE


Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne vire) Politike in zaščitni režimi (v 
nacionalnih in lokalnih predpisih) 

prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinjskih opravilih, 
ali odpadna voda, ki nastaja v objektih v javni rabi ali pri drugih 
dejavnostih, če je po nastanku in sestavi podobna vodi po 
uporabi v gospodinjstvu  

 
Komunalne vode iz gospodinjstev in mešanega sistema se čistijo na 
komunalnih čistilnih napravah tam kjer je izgrajena kanalizacija (Ivanci – 
ČN Ivanci; Noršinci, Moravske Toplice, Lukačevci, Mlajtinci – ČN Lukačevci; 
Tešanovci – ČN Tešanovci; Bogojina – ČN Bogojina; Filovci – ČN Filovci; 
Martjanci in Sebeborci ČN Murska Sobota.) Učinek čiščenja je nekje 93% v 
povprečju za vse ČN na območju OMT. 
Odpadna voda nastaja samo v Termah 3000 in Terme Vivat, ki se čisti na 
ČN Lukačevci. 
Ostala naselja OMT nimajo kanalizacijskega sistema, zato OMT 
subvencionira izgradnjo MKČN vsako leto in zato tudi razpiše razpis za 
subvencioniranje MKČN. Za ostale uporabnike pa Čista narava d.o.o. 
zagotavlja odvoz in čiščenje greznic vseh gospodinjstev na območju OMT, 
ki se vrši po naročilu strank. 
Na območju razpršene gradnje, kot je gorički del občine, je še nekaj izzivov  
 Veliki sistemi na območju razpršene gradnje niso smotrni in bi prinesli za 
uporabnike visoke stroške. Iz tega razloga se spodbuja sistem MČN. 

▪ preprečevanje večjih možnosti onesnaževanja v primeru,  na 
območjih razpršene gradnje;  
▪ poškodbe na infrastrukturi komunalnega sistema 
▪  digitalizacija 
 

 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 
storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 

št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).  

 
Poleg tega velja še: 

 Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne 
vode iz obratov za proizvodnjo 
živil živalskega izvora in 
predelovalnih obratov živalskih 
stranskih proizvodov (Uradni 
list RS, št. 45/07) 

 Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne 
vode iz naprav za obdelavo in 
predelavo živalskih in 
rastlinskih surovin ter mleka pri 
proizvodnji hrane za prehrano 
ljudi in živalske krme (Uradni 
list RS, št. 45/07) 

 Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne 
vode iz naprav za proizvodnjo 
alkoholnih in brezalkoholnih 
pijač (Uradni list RS, št. 45/07) 

 Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne 
vode iz naprav za proizvodnjo 
rastlinskih in živalskih olj in 
masti (Uradni list RS, št. 45/07) 

 Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju odpadne 
vode iz naprav za proizvodnjo, 
predelavo in obdelavo tekstilnih 
vlaken (Uradni list RS, št. 7/07) 

 Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 
objektov za opravljanje 
zdravstvene in veterinarske 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 
10/99 in 41/04 - ZVO-1) 

 Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 
objektov reje domačih živali 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4362
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3494
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(Uradni list RS, št. 10/99, 
07/00 in 41/04 - ZVO-1) 

 

Upravljanje z 
odpadki 

Opišite kje/kako se zbirajo in odlagajo odpadki (organizacija zadolžena 
za ravnanje z odpadki, objekti za recikliranje). 

Podjetje Saubermacher - Komunala Murska Sobota d.o.o., je v občini 
Moravske Toplice izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza 
komunalnih odpadkov, kar pomeni, da izvaja ločeno zbiranje odpadkov na 
izvoru – torej pri neposrednem povzročitelju odpadkov, po zbiranju pa se 
izvrši tudi še prevoz do regijskega centra za ravnanje z odpadki CEROP, 
kjer se potem odpadki obdelajo po ločeno zbranih frakcijah. Dejavnost 
podjetja je torej »gospodarno ravnanje z odpadki«, kar pomeni ponuditi 
uporabnikom na območju domače regije (in s tem tudi uporabnikom v 
občini Moravske Toplice) ter pri določenih vrstah odpadkov v celotni 
Sloveniji storitve, s katerimi se zagotavlja upoštevanje prednostnega 
vrstnega reda hierarhije ravnanja z odpadki. Specializirano je za: ločeno 
zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov in ravnanje z nevarnimi in 
posebnimi ter kosovnimi odpadki.  

Zbirni center za potrebe občanov občine Moravske Toplice se nahaja v 
vasi Fokovci in ga imamo kot izvajalec v upravljanju; občina je lastnik_ 
glej link: https://www.saubermacher-komunala.si/si/zbirni-centri/zbirni-
center-fokovci 

Na kratko navedite vprašanja in izzive, zlasti povezane s turizmom in 
načinom njihovega reševanja. 
 
+ v visoki sezoni pogostejši odvozi smeti  
+ organizacija trajnostnih prireditev  
+ zgled z neuporabe plastične embalaže – Občina M. Toplice se je 
zavezala, da v svojem poslovanju ne bo uporabljala več plastike in 
kupovala pijačo v plastenkah 
+ ozaveščanje 
 
Izzivi so: 

- Še vedno nastajajoča divja odlagališča 
- Odmetavanje odpadkov ob glavnih cestah 
- Ponovna uporaba 
- Krožno gospodarstvo 
- Krožno zeleno naročanje 
- Pametna komunalna oprema (npr. smetnjaki) 

 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
https://www.moravske-
toplice.si/moravske-toplice/ravnanje-z-
odpadki/ 
 
 

Energija Opišite kje/kako nastaja oziroma se pridobiva energija v destinaciji. 
 
Elektrika 
Zemeljski plin 
Propan butan 
Kurilno olje 
Geotermalna energija 
Obnovljivi viri energije  
Lesna goriva  
 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju energije, zlasti 
povezane s turizmom in načinom njihovega reševanja. 
 
+ Izzivi za energetski potencial  so geotermalna energija in sonce, 
ponekod tudi veter   
+ energetska neodvisnost regije / države 
+ cene energije 
+ digitalizacija 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT  
 
ENERGETSKA ZASNOVA OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE 
 
AKCIJSKI NAČRT ZA TRA OBČINE 
MORAVSKE TOPLICE (SEAP) 
 

Hrup Navedite vire hrupa v destinaciji (npr. letališča, dogodki, generatorji 
energije, promet…).  
 
Občina Moravske Toplice ni razdeljena na območja varstva pred hrupom 
glede na veljavno namensko rabo prostora. Na območju občine ni 
prisotnih večjih podjetij oziroma industrije, ki bi s svojo dejavnostjo 
povzročala obremenjevanje okolice s hrupom. Prav tako na območju 
občine ni železniške proge, ki bi s hrupom obremenjevala okolico. Hrup je 
izključno posledica lokalnega prometa in kmetijske dejavnosti. 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju zvočnega 
onesnaženja, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja. 
 
+ trajnostne  prireditve 
 

- Turistične prireditve, ki povzročajo prekomeren hrup (v 
destinaciji to problematiko ureja Občina Moravske Toplice z 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
VLOGA za izdajo dovoljenja za začasno ali 
občasno čezmerno obremenitev okolja s 
hrupom (Občina Moravske Toplice)  
 

https://www.moravske-toplice.si/moravske-toplice/ravnanje-z-odpadki/
https://www.moravske-toplice.si/moravske-toplice/ravnanje-z-odpadki/
https://www.moravske-toplice.si/moravske-toplice/ravnanje-z-odpadki/
http://www.lex-localis.info/files/f4a8a3ab-5564-4cf5-a026-2bde66c99052/635939069784371472_Energetska%20zasnova%20Obcine%20Moravske%20Toplice_LEK%202006.pdf
http://www.lex-localis.info/files/f4a8a3ab-5564-4cf5-a026-2bde66c99052/635939069784371472_Energetska%20zasnova%20Obcine%20Moravske%20Toplice_LEK%202006.pdf
http://www.lex-localis.info/files/07ee0c1c-da89-46a1-a60b-0ae7c32ef78e/635504997500000000_SEAP%20MORAVSKE%20TOPLICE.pdf
http://www.lex-localis.info/files/07ee0c1c-da89-46a1-a60b-0ae7c32ef78e/635504997500000000_SEAP%20MORAVSKE%20TOPLICE.pdf
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Najbolj obremenjena cesta na območju občine je državna cesta, ki vodi 
skozi Moravske Toplice na relaciji Lendava- Murska Sobota in predstavlja 
največji vir hrupa ter AC, ki poteka ob robu občine. 
 

izdajo dovoljenja o prekomernem hrupu, ki jih izdaja 
organizatorjem prireditev.  

Vloga za pridobitev dovoljenja za začasno 
čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
 
 

Osvetlitev Navedite vire svetlobe, povezane s plažami, naravnimi območji in 
gozdovi.  
 
Po 5. členu Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja 
(Ur. l. RS, št. 81/2007) je poraba elektrike za svetilke, ki razsvetljujejo ceste 
in javne površine, omejena na 44,5 kWh na prebivalca na leto. Občina 
Moravske Toplice je leta 2004 že veliko postorila glede javne razsvetljave. 
Zato je v letu 2004 poraba elektrike na prebivalca za obravnavano 
razsvetljavo v Občini Moravske Toplice dosegla 33,8 kWh in tako ni 
presegla ciljne vrednosti iz uredbe. Aktivnosti bodo zmanjšali porabo 
elektrike in s tem izpust emisij. 
Ukrepi/aktivnosti za zmanjšanje emisij CO2 pri javni razsvetljavi 
Zamenjava energetsko potratnih svetil z energetsko varčnimi. (VIR: 
Akcijski načrt trajnostne energije Občine Moravske Toplice). 
Glede aktivnosti zmanjšanja porabe električne energije Občina Moravske 
Toplice vsako leto določeno število obstoječih svetilk zamenja in 
nadomesti s sodobnimi LED svetilkami, ki nudijo boljšo osvetljenost in 
imajo manjšo porabo energije. 
Navedeno in številni drugi ukrepi se izvajajo v okviru ukrepov Akcijskega 
načrta za trajnostno energijo Občine Moravske Toplice. 
 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju svetlobne 
onesnaženosti, zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega 
reševanja. 
 
Izzivi: 

- Solarna razsvetljava predvsem na Goričkem 
- Pametna razsvetljava, ki se prilagaja s senzorji uporabniku 
- digitalizacija 

 
 

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja 
 
 
 

Zrak Navedite težave na področju kakovosti zraka v destinaciji.  
 
Občina Moravske Toplice ima sprejet Akcijski načrt za trajnostno energijo 
Občine Moravske Toplice, ki je vodnik pri pripravljanju projektov in 
ukrepov ter se na navedeni dokument vežejo ukrepi celotne destinacije na 
področjih kot sta skrb za okolje in promet. Cilj je zmanjšanje emisij C02. 
Osveščanje in dogodki na temo zmanjšanja emisij CO2 v prometu v občini 
Moravske Toplice zajemajo posodobitev voznega parka, izvajajo se info 
dnevi z ozaveščanjem. Ukrepi se dotikajo tudi zmanjšanja C02 v 
kmetijstvu. 
Destinacija Moravske Toplice si seveda prizadeva, da pripelje na 
destinacijo čim več turistov. Na višku sezone to pomeni, da je v samih 
Moravskih Toplicah tudi do 7x več turistov, kot prebivalcev. Vsekakor pa si 
želimo goste, ki bi bivali v destinaciji dlje časa in bi s tem zmanjšali 
onesnaženje iz naslova transporta. Prva tako si želimo v prihodnje, da naši 
gostje porabijo okolju prijaznejše načine potovanja (javni prevoz, e-vozila, 
pešačenje, kolesarjenje).  
Občina Moravske Toplice se povezuje s sosednjimi občinami projektno. Z 
željo, da bi poenotili sistem izposoje e-vozil (kolesa, dolgoročno še e-
avtomobile) se je povezala z regijskim središčem Murska Sobota in Občino 

Na kratko navedite vprašanja in izzive na področju kakovosti zraka, 
zlasti povezane s turizmom in načinom njihovega reševanja. 
 
+ Izgradnja mehke mobilnosti in vpeljava trajnostnih mobilnih 
sredstev za turiste, ki so na voljo tudi lokalnemu prebivalstvu  
+ Priprava aktivnosti ob ETM in pospeševanje najema koles v Bike 
Centru (promocija + ozaveščanje) 
+ Promocija mehke mobilnosti, izdelava novih promo materialov 
+ Izgradnja poti za mehko mobilnost in trajnostna vpeljava mobilnih 
sredstev za turiste, ki pa so na voljo tudi lokalnim prebivalcem 
+ Spodbujanje alternativne mobilnosti (izposoja koles, javni potniški 
promet) 
+ Povezovanje s sosednjimi občinami – primestni javni promet in 
poenotenje sistemov izposoje koles 
+ Urbanizacija navznoter ter krajšanje poti, ki jih gost v destinaciji 
potrebuje do trgovine, lekarne, gostilne, rekreacijske površine … 
 
Izzivi: 

- Prekomeren promet obremenjuje domačine (ankete 2021) – 
ukrep je razvoj zelene mobilnosti  

Navedite načine zaščite z ustreznimi 
upravljavskimi shemami. 
 
 
 

https://www.moravske-toplice.si/vloge/prireditve/
https://www.moravske-toplice.si/vloge/prireditve/
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4520
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED4520
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Puconci. Med Mursko Soboto in Moravskimi Toplicami pa že poteka 
mestni promet. Zavedamo se, da je mestni promet in izposoja le majhen 
korak do trajnostne mobilnosti. Potrebno bo narediti več v povezavah do 
letališč in železnice ter tu zagotoviti trajnostno dostopnost do regije. 
Mrežo meritev onesnaženosti zraka v Sloveniji predstavljajo avtomatska 
merilna mreža postaj državne mreže za spremljanje kakovosti zraka, ki jo 
vodi Agencija Republike Slovenije za okolje. 
S širšega vidika velja destinacija za mirno in spokojno okolje, kamor se 
zatečejo ljudje od blizu in daleč, ki jim prija mir, tišina in spokojnost. 
Navedeno dokazujejo tudi rezultati anket, ki smo jih za potrebe analize 
stanja izvajali med turisti, ki prihajajo v destinacijo Moravske Toplice.  
 

- Precizno kmetijstvo 
- Ekološko kmetijstvo 

3. Kultura 
 

   

Snovna 
dediščina 

Navedite in na kratko opišite snovno kulturno dediščino v destinaciji, 
kot je/so: 
- arhitektura (cerkve, templji, gradovi, zidovi, mesta, poti itd.) 
- muzeji (zgodovina, umetnost itd.) 
- inženirski projekti (nasipi, jezovi itd.) 
- Arheološka najdišča 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
+ Ohranjanje in zaščita kulturne dediščine za turistične namene 
+ digitalizacija 
- Vplivi zaradi pretiranega turizma (npr. bledenje freske zaradi 
bliskavice; vlaga, temperatura,…) – ukrep urejen z obvestili o 
prepovedi fotografiranja z bliskavico v sakralnih objektih, omejitev 
dnevnega obiska (št. obiskovalcev)  

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami (npr. načrti upravljanja 
kulturne dediščine, seznami spomenikov, 
oznaka UNESCO). 
 
 

Nesnovna 
dediščina 

Navedite in na kratko opišite “živo” oziroma nesnovno kulturno 
dediščino v destinaciji, kot je/so: 
- Folklora (glasba, ples, kostumi, obredi itd.) 
Na destinaciji delujejo tri folklorna društva, ki izvajajo tradicionalne plese 
(sotiš, šamarjanka), ki so vpisani v Register nesnovne kulturne dediščine. 
Na destinaciji imamo vaškega obveščevalca (mali rijtar), ki se javnosti 
predstavlja v okviru folklornega društva.  Imamo tudi zaščitena opravila v 
okviru lokalnih prireditev (lüpanje tikvinoga semena, česanje perja, 
košnja trave z ročno koso kot nekoč…) 
- Jezik 
(Prekmursko narečje, ki je prav tako vpisano v Register nesnovne 
kulturne dedičine, na destinaciji vključujemo v PR aktivnosti, snemamo 
promocijske filmčke z domačini, ki govorijo v narečju (slovenski 
podnapisi). Prekmurski jezik razvijajo v okviru interesne dejavnosti na OŠ 
Fokovci.  
- Regionalni izdelki in kulinarika 
Tradicionalne prekmurske jedi so prekmurska gibanica, zlevanke, 
ocvirkove pogače, posolanke, bujta repa s pečenko in krvavicami, 
repnjače in tikvače, buhteljni… Jedi z izrazitim madžarskim vplivom so: 
dödöli, bograč, retaši, pereci, langaš, gulaš…  
- Dogodki (festivali) 
Festival buč 
Festival dišečega bezga 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
+ Ohranjanje in zaščita nesnovne kulturne dediščine za turistične 
namene 
+ Ozaveščanje 
+ Dvig zavedanja in ponosa na lokalno dediščino v očeh lokalnega 
prebivalstva (zaščita, skrb za tradicijo) 
+ Oživitev vaških jeder 
+ Prepoznavnost in unikatnost destinacije zaradi dialekta  
+  Sodelovanje lokalnega prebivalstva pri pripravi turističnih 
programov 
+ Razvoj in popularizacija, promocija domačih obrti 
+ Skrb za zaščito in konservatorska dela nepremične dediščine 
+ Promocija in dvig ugleda dediščine v obliki ponudbe na stojnicah in 
prireditvah – vključevanje žive dediščine, prakse v turistične programe 
in prireditve, ponudbo 
+  Prepoznavnost destinacije po priljubljenem prekmurskem dialektu  
+ Digitalizacija KD 
 
 
 
Izzivi:  
 

Navedite načine zaščite z ustreznim 
upravljanjem, zaščitnimi shemami in 
označbami. 
 
Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov 
lokalnega pomena na območju Občine 
Moravske Toplice 

Registrirana kulturna dediščina v občini 
Moravske Toplice 
 
 
Strategija kulturne dediščine 2020–2023 
 
 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=731b1203-84ab-4b1c-8f01-411e00ace06d
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=731b1203-84ab-4b1c-8f01-411e00ace06d
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=731b1203-84ab-4b1c-8f01-411e00ace06d
https://podatki.gov.si/dataset/registrirana-kulturna-dediscina-v-obcini-moravske-toplice
https://podatki.gov.si/dataset/registrirana-kulturna-dediscina-v-obcini-moravske-toplice
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/STRAT_KD_2019.pdf


Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne vire) Politike in zaščitni režimi (v 
nacionalnih in lokalnih predpisih) 

Festival zdravilne ajde 
Etno večeri (Poletje v Moravskih Toplicah) 
Martinov pohod  
Turistične tržnice v Moravskih Toplicah (izdelki, spominki lokalnih 
pondunikov, tudi z znakom art craft) 
Doživetja 
-Turistično vodenje v romanski rotundi dopolnjeno z digitalnim 
doživetjem  
Muzeji na prostem (Lončarska vas in Magdina hiša v Filovcih, tehniški 
spomenik državnega pomena Časarov mlin), obrti: lectarstvo, sirarstvo, 
lončarstvo  
 
Vpisi v Registru  
Arheološka dediščina - V Registru nesnovne kulturne dediščine je na 
območju destinacije vpisanih 28 arheoloških enot.  
V Registru premične dediščine najdemo vpisane 3 enote: lovsko kulturo, 
lectarstvo in lončarstvo.  
V Registru nepremične dediščine najdemo na destinaciji vpisanih 105 
enot.  
V registru nesnovne kulturne dediščine je vpisana tudi priprava 
prekmurske gibanice (5 ponudnikov iz destinacije so člani Društva za 
promocijo in zaščito prekmurskih dobrot, ki je postopek priprave zaščitilo 
in vpisalo).  
 

- Globalizacija: Sprememba ali izguba lokalne (avtohtone) identitete in 
vrednot (npr. prilagajanje obredov itd. turističnim zahtevam) – ukrep – 
z dediščino povezane vsebine nastajajo na podlagi sodelovanja z 
muzejem (Pomurski muzej Murska Sobota)  
 
- Animacija lokalnega prebivalstva . Člani kulturnih društev nimajo 
podmladkov, člani so v večji meri penzionisti, mladine je malo 
 
- Omejen obisk: Množični obisk škoduje freskam v zgodovinskih 
objektih (vpliv na temperaturo in vlago) omejevaje dnevnega obiska, 
omejevanje hrupa 
 
 
 

4. Socialno – 
ekonomski viri 

   

Lokalno 
prebivalstvo 

Povzemite pomembne demografske značilnosti destinacije, vključno z: 
- 6.437 prebivalcev  
- trendom rasti / upada; 
- glavnimi viri dohodka; 
- narodnostmi (domorodno prebivalstvo) 
- zunanjimi pritiski 
- razmerjem med domačini in obiskovalci v vrhuncu sezone 
 

- Gorički predel občine Moravske Toplice se sooča s staranjem 
prebivalstva in demografskim upadanjem prebivalstva.  

- Prebivalstvo se ukvarja s turizmom, kmetijstvom, 
vinogradništvom,  

 
 

- Najbolj se v občini praznijo dvojezične vasi ob meji z Madžarsko. 
Največji upad beleži vas Središče. 

- V vrhuncu sezone se je že zgodilo, da število obiskovalcev do 7 
x preseže število prebivalcev.  

Na kratko navedite morebitne pozitivne in negativne vplive na 
lokalno prebivalstvo, povezane s turizmom, na primer: 
 
+ Prostovoljne aktivnosti občanov v društvih  
+ Večja kakovost prostočasnih aktivnosti  in rekreacije v naravi 
+ Prebivalci menijo, da pozitivni učinki turizma prevladajo nad 
negativnimi (ankete 2021) 
+ Turizem skrbi za razvoj dobrin, ki se sicer ne bi razvijale (kulturna in 
naravna dediščina) – ankete 2021 
+ Turizem kot podjetniški izziv 
 
Izzivi: 

- Kakovostna in dobro plačana delovna mesta v turizmu in 
gostinstvu 

 
 
 
 

Navedite ustrezne upravljavske sheme. 
 
Urejena infrastruktura  
Urejene storitve kot so zdravstvo, , 
poštne storitve, možnost prevoza, 
bankomat…  
 
 



Kategorija  Popis (opišite glavne vire in danosti) 1.7: Analiza vplivov (analizirajte vplive turizma na lokalne vire) Politike in zaščitni režimi (v 
nacionalnih in lokalnih predpisih) 

Zasebni sektor 
 

Povzemite kako je organiziran zasebni turistični sektor (npr. količina 
velikih in malih podjetij, združenja, gospodarske zbornice). Vključite tudi 
splošni pregled podjetij, povezanih s turizmom: 
 
Dva glavna turistična akterja sta družba Sava Turizem – Terme 3000 in 
Terme Vivat, zagotavljata največ prenočitvenih zmogljivosti in zaposlitev.  
 
- Namestitve: Na destinaciji je 195 aktivnih ponudnikov nastanitev (VIR: 
Poslovni Register) 
 
- Gostinska ponudba: Na destinaciji je 25 ponudnikov gostinskih storitev.  
 
- Izvajalci aktivnosti: Na destinaciji je 99 aktivnih društev (VIR: Poslovni 
register) 
 
- Ponudniki transporta: v destinaciji deluje redna avtobusna linija AP 
Murska Sobota. Železniške proge skozi Moravske Toplice ni. Obstajata 2 
ponudnika taxi prevozov. V TIC Moravske Toplice in v Bike Centru 
Moravske Toplice, ki je podružnica TIC-a,  so na voljo za izposojo 
navadna treking kolesa in električna kolesa. Možno je tudi koriščenje 
koles primestnega sistema Soboški biciklin (postaja je pred Bike Centrom 
Moravske Toplice in pred Hotelom Vivat.    
- Dodatne dejavnosti povezane s turizmom: medičarstvo, sirarstvo, 
ročno delo, zeliščno posestvo, eko-socilaa kmetija, pridelovalci  
 

Na kratko navedite pozitivne in negativne vplive povezane s 
turizmom, na primer: 
 
+ Okrepljeno podjetništvo 
+ Dobri pogoji in ustvarjanje dodane vrednosti  
+ Stik obiskovalcev s prebivalci  
+ Povezovanje ponudnikov  
+ Izdelava turističnih produktov  
 
- Sezonski značaj delovnih mest (ukrep OMT) 
- Zaradi turizma visoka cena nepremičnin v Moravskih Toplicah  
- Pomanjkljiva dodatna ponudba izposoje koles v destinaciji (ukrep 
Bike Center) 
- Velikanska cenovna nesorazmerja med cenami namestitev v 
Moravskih Toplicah in destinaciji (ukrep regulacije cen) 
- Nerealna pričakovanja glede zaslužka ponudnikov glede na kakovost 
turistične ponudbe 
- Pomanjkanje interesa za  pridobivanje ekoloških certifikatov  (ukrep 
ozaveščanje o možnostih, zeleni shemi, trajnostnih znakih, 
razpoložljivih razpisih za pridobitev sredstev ipd.) 
- dvig interesa za vzpostavitev turistične ponudbe izven hotelskih 
kompleksov, ki zagotavljajo individualno izkušnjo in mir ter varnost 
med ponudniku turističnih storitev 
- razvoj ponudbe ob pohodnih, romarskih in kolesarskih poteh 
 
 

Navedite ustrezne upravljavske sheme. 
 
Skupnost slovenskih zdravilišč 
 
Trajnostne politike – shema, znaki  
 
MGRT  (razpisi) 
 
 
 
 

 


