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Festival »Zvitorepec se vrača 
domov« 
21. in 22. septembra 2018 je potekal festival »Zvito-
repec se vrača domov«. 
Dvodnevni Festival »Zvitorepec se vrača domov« se je izvedel 
v okviru istoimenske operacije, ki jo sofinancira Evropska unija 
preko ESRR, ukrep CLLD, in Republika Slovenija na območju 
LAS Goričko.
V operaciji sodelujejo: Občina Moravske Toplice, Razvoj pod-
jetniških idej invalidov - zavod za razvoj ustreznih delovnih 
programov, programov usposabljanja in zaposlovanja invali-
dnih in drugih brezposelnih oseb, Maribor, enota Martjanci, 
GF inspiro, družba za celostno komuniciranje, d. o. o., OŠ Ba-
kovci, OŠ Grad, OŠ Sv. Jurij in OŠ Tišina.
21. septembra dopoldan je v sejni sobi Občine Moravske To-
plice potekala novinarska konferenca kot uvod v festival. Ob 
tej priložnosti je župan Občine Moravske Toplice Alojz Glavač 
podpisal tudi Zeleno politiko v okviru Zelene sheme sloven-
skega turizma za pridobitev znaka Slovenia Green. S podpisom 
Zelene politike slovenskega turizma je Občina Moravske Toplice 
sprejela 10 trajnostnih načel, s katerimi se je zavezala k trajno-
stnemu delovanju in nenehnemu prizadevanju za izboljšave.
Organizator dvodnevnega festivala ‚Zvitorepec se vrača do-

mov‘ TIC Moravske Toplice je letos prvič skupaj z Občino Mo-
ravske Toplice in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem 
prometu ter partnerji v okviru istoimenske operacije organiziral 
tudi Evropski teden mobilnosti in ga vključil v festivalsko doga-
janje. Dvodnevnega Festivala ‚Zvitorepec se vrača domov‘ se 
je prvi dan, ki je bil namenjen mobilnosti, udeležilo preko 200 
učencev iz devetih osnovnih šol in sicer OŠ I, II in III iz Murske 
Sobote, OŠ Bakovci, OŠ Bogojina, OŠ Fokovci, DOŠ Prosenja-
kovci, OŠ Sv. Jurij in OŠ Tišina. 
Drugi dan festivala je bil namenjen družinam. Društva iz občine 
Moravske Toplice so se predstavila s kulinaričnimi dobrotami, 
otroci so se zabavali na Zvitorepčevih delavnicah in si ogledali 
Lutkovno predstavo Zvitorepec - Časovni stroj ter se spustili po 
pravi mini Planici. Kulturno glasbeni popoldan pa so poživele 
mažoretke iz Bakovcev, folklorna skupina iz Motvarjavcev ter 
glasbena skupina Veški dečki. Dogajanje je popestrila vožnja s 
turističnim vlakcem in kolo sreče ter turistična jesenska tržnica, 
kjer se predstavljajo ponudniki domače in umetnostne obrti in 
dopolnilne dejavnosti na kmetijah. Na festivalu se je predstavil 
tudi Strip.art.nice Buch z Mustrovimi stripi.
Skozi Festival operacija približuje like Mikija Mustra (Zvitore-
pec, Trdonja, Lakotnik in Joža Gulikoža) najmlajšim in malo 
starejšim.                                                           
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Svetovni dan turizma s temo »Turizem in digitalna preobrazba« 
opominja tudi na trajnostni in odgovornejši razvoj turistične ponudbe 
Svetovni dan turizma, ki ga vsako leto obeležujemo 27. 
septembra, nas je z letošnjo pomenljivo temo »Turizem in 
digitalna preobrazba« povabil k razmisleku.
Razmisleku o tem, kako napredek digitalne tehnologije pre-
obraža naše obnašanje, komuniciranje, medosebne odno-
se, zdravje, preživljanje prostega časa, mobilnosti, in kar je 
seveda za vse nas ključno, kako preobraža tudi turizem v 
vseh možnih oblikah. 
Glede na globalno rast turizma in s temo razvejanega teh-
nološkega napredka je potrebno smernice razvoja turistične 
ponudbe usmeriti v odgovornejše in dolgoročnejše turi-
stično poslovanje. 
Tega se zavedamo tudi v destinaciji Moravske Toplice, zato 

smo letos sprejeli številne ukrepe 
v smeri trajnostnega razvoja in 
vstopili v Zeleno shemo sloven-
skega turizma, v sklopu katere 

S pridobitvijo znaka se bomo uvrstili med zelene destinacije, ki 
spodbujajo trajnostno poslovanje v turizmu, k temu spod-
bujajo in usmerjajo tudi turistične ponudnike, turistično 
gospodarstvo, turiste ter lokalno prebivalstvo, obenem pa 
izpostavljajo zelene zgodbe, zelen značaj ponudnikov, zelene 
izdelke domačinov, ki jih ustvarjajo s srcem, ki bije zeleno. 
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se trudimo pridobiti znak Slovenia Green. 


