
         
 

                                                         

 

Panonska vas prvi certificiran ponudnik trajnostne turistične namestitve v 

zeleni destinaciji Moravske Toplice  
 

 

Destinacija Moravske Toplice je nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenia Green. Znak 

Slovenia Green je osnova za zeleno promocijo in zelena doživetja v destinaciji Moravske Toplice. 

Občina Moravske Toplice je ob pridobitvi znaka za zeleno destinacijo pričela spodbujati lokalne 

ponudnike turističnih storitev in nastanitev v občini k usmeritvi v zeleno.  

Turistično naselje Panonska vas je s prejetim znakom EU za okolje za turistične nastanitve (Ecolabel 

ali okoljska marjetica) prvi turistični ponudnik trajnostne namestitve v destinaciji Moravske Toplice.  

 

Več o okoljski politiki podjetja in njihovih trajnostnih aktivnostih pa nam bo v nadaljevanju v 

intervjuju zaupala Sanja Zelko, vodja marketinga v podjetju Panonska vas d.o.o. 

 

TIC Moravske Toplice: Zakaj ste se odločili za postopek certificiranja in vaše podjetje usmerili v trajnostno 

poslovanje? 

Panonska vas: Naše turistično naselje v veliki meri gosti specifičen segment gostov, ki poleg kakovostne 

namestitve zahtevajo še delček več. To so aktivni turisti, ki veliko potujejo, in so glede na življenjski slog 

ljubitelji narave. Varovanje in ohranjanje okolja je v njihovi zavesti in to pričakujejo tudi od nas. Tako smo 

v letu 2018 pričeli z nadgradnjo energetske učinkovitosti z vidika same infrastrukture in opreme, v letu 2019 

pa pričeli z aktivnostmi obveščanja zaposlenih in gostov. S pridobitvijo certifikata EU marjetica želimo 

izpolnjevati merila tega segmenta gostov, pritegniti nove goste, predvsem iz tujine, in povečati prepoznavnost 

Panonske vasi. Vključili se bomo tudi med Slovenia Green Accomodation ter tako pridobili možnost 

doseganja prepoznavnosti v tem segmentu. 

Vsekakor pa je družbeno odgovorno delovanje vseprisotno v naši skupnosti Panonske vasi. Poleg skrbi za 

zaposlene, ki prihajajo predvsem iz ranljivih skupin, je v naši zavesti tudi odgovorno vedenje v oziru do 

okolja in to sporočilo želimo prenašati tudi v naše lokalno okolje ter med naše goste. 

TIC Moravske Toplice: Kaj pomeni certifikat EU marjetica? 

Panonska vas: Certifikat lahko ponudnik turistične nastanitve prejme s strani ARSO, če izpolnjuje 

zastavljene kriterije in doseže določeno število točk. Potrebno je izpolnjevati 22 obveznih kriterijev, ki so 

vezani na okoljsko politiko, izobraževanje zaposlenih, obveščanje gostov, načine ogrevanja, specifike 

zunanjih ovojev stavb, porabnike električne energije, sistem spremljanja porabe ter vzdrževanja. Preostalih 

45 kriterijev je opcijskih in skupno mora turistični ponudnik zbrati več kot 20 točk (višina točk nekoliko 

variira glede na pestrost ponudbe). Ti kriteriji se dotikajo obnovljivih virov energije, sistema zbiranja in 

obravnave odpadkov, porabe sanitarne vode, rabe kemičnih sredstev za čiščenje, spodbujanja okolju prijaznih 

prevoznih sredstev, izbora dobaviteljev opreme, materiala, hrane, rastlinja in odnosa do zaposlenih. 

Kriteriji so objavljeni v Uredbi komisije EU iz leta 2017 in turističnega ponudnika vodijo, da je pozoren na 

vse aspekte delovanja, ki lahko kakorkoli izboljšajo njegov vpliv na okolje. Po našem mnenju je pomembno, 

da ponudniki poznajo in upoštevajo specifike kriterijev ob gradnji ali prenovi nastanitvenih kapacitet, saj 

bodo tako na trg ponudili energetsko in tudi stroškovno optimalno ponudbo. 

 



         
 

                                                         

TIC Moravske Toplice: Kakšne so okolju prijazne počitnice pri vas in opišite vašega idealnega gosta? 

Panonska vas: Panonska vas se nahaja v podeželskem, naravnem okolju in prav je, da ga tako neokrnjenega 

in lepega tudi ohranjamo – tako prebivalci, kakor tudi gostje. Naš idealni gost svoj dan preživi na prostem – 

kolesari, pohajkuje ali se sprošča ob našem jezercu. Zjutraj in zvečer uživa v notranjosti avtentičnih hišk. Po 

pripravi zajtrka v hiški ločuje odpadke, pri tuširanju in umivanju zob varčuje z vodo ter ob odhodu iz 

apartmaja skrbno ugasne klimo, luči ter zapre okna. 

TIC Moravske Toplice: Nam lahko konkretno predstavite vašo okoljsko politiko in trajnostne aktivnosti.  

Panonska vas: Naša okoljska politika zajema vse aktivnosti v smeri zagotavljanja »Okolju prijaznih 

počitnic«. Prizadevamo si za okoljsko odgovornost pri izbiri dobaviteljev, nakupu opreme, sistemu čiščenja, 

menjavi brisač ter na splošno porabi energije in sanitarne vode. Pri gostinski ponudbi ne uporabljamo 

odmerkov za enkratno porabo, izbiramo lokalne dobavitelje ter kompostiramo nastale biološke odpadke. K 

preživljanju okolju prijaznih počitnic spodbujamo tudi naše goste na vsakem koraku koriščenja naše storitve. 

O aktivnostih okoljske odgovornosti usposabljamo tudi naše zaposlene na vseh področjih dela ter z raznimi 

dogodki o tem osveščamo tudi splošno javnost. Želimo si biti eden od glavnih akterjev na področju turizma 

v Pomurju, ki stremi k izpolnjevanju okoljskih smernic. 

TIC Moravske Toplice: Kakšni so prvi odzivi gostov, ki se odločijo za okolju prijazne počitnice?  

Panonska vas: Gostje naše informacije in navodila vzamejo pozitivno. Kakor opažamo je trend okoljske 

odgovornosti že prisoten v njihovih domovih in pri nas najdejo še kakšne dodatne ideje, kako lahko določene 

aktivnosti v tej smeri izboljšajo tudi doma. 

TIC Moravske Toplice: Kam so usmerjeni vaši nadaljnji trajnostni načrti v prihodnje?  

Panonska vas: Svoj trajnostni načrt želimo nadgrajevati predvsem v dve smeri, in sicer v izobraževanje 

zaposlenih ter lokalnega okolja, da bi celotna destinacija delovala v smeri okoljske odgovornosti, 

trajnostnega razvoja. Kot drugo pa spodbujati uporabo okolju prijaznih prevoznih sredstev tekom počitnic 

(kolesa, električna kolesa ali še kakšna inovativna oblika prevoza za izlete v naši okolici). 

TIC Moravske Toplice: Kako lahko z enim stavkom navdušite še kakšnega ponudnika 

turističnih  namestitev iz občine Moravske Toplice, da pristopi k pridobitvi znaka za okolje? Pa tudi, da se 

še prej pa se udeleži predavanja Trajnostni znaki za bolj trajnostne ponudnike, ki ga skupaj prirejamo 19. 

marca 2020 ob 10. uri v Centralnem objektu v Panonski vasi v Tešanovcih.  

Gostje obiščejo naše kraje zaradi mirnega oddiha v naravi, svežega zraka, zdrave vode – poskrbimo, da bo 

ta naša prednost trajna in vedno bolje vrednotena. Ohranimo naše okolje zdravo in to odgovornost do 

varovanja okolja prenesimo tudi na naše turiste. 

 


