
TRAJNOSTNO POROČILO 
DESTINACIJE  

MORAVSKE TOPLICE 
2019-2022



DELUJEMO ZELENO

Zaradi zavedanja destinacije Moravske Toplice, da je 
trajnostni pristop edini pravi način za uspešno politiko 
poslovanja in turističnega razvoja, smo pristopili v Zeleno 
shemo slovenskega turizma in Konzorcij Slovenia Green.

Prihodnost destinacije vidimo v zdravi rasti turizma, ki 
razvija in opolnomoči ne le turista, ampak tudi lokalno 
prebivalstvo in gospodarstvo ter ima multiplikativne učinke.

S trajnostno usmerjenim poslovanjem in delovanjem 
želimo zato povezati zadovoljne obiskovalce, lokalne 
prebivalce, turistično gospodarstvo in druge deležnike 
ter širiti zeleno misel, saj nam je mar za prihodnost.
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DESTINACIJSKI MANAGEMENT

Občina Moravske Toplice je pripravila OSNUTEK IZVEDBENEGA 
DELA STRATEGIJE RAZVOJA OBČINE MORAVSKE TOPLICE 
(2022-2030). Osnutek je bil podan v javno obravnavo in je v 
dopolnjevanju. Strategija bo predvidoma zaključena sredi leta 2022.

Občina Moravske Toplice je z namenom pametnega upravljanja 
in razvoja turizma pripravila OSNUTEK UREDITVE SREDIŠČA 
MORAVSKIH TOPLIC. Ureditev središča kraja nastaja kot plod strateško 
premišljenega razvoja območja, ki temelji na uvajanju pametnega 
upravljanja in razvoja trajnostnega in zelenega turizma in podjetništva 
ter pametne skupnosti. Usmerjanje razvoja središča zahteva celovit 
pristop, vključevanje različnih akterjev v procese odločanja, partnersko 
sodelovanje in dialog, skozi katerega so v fazah načrtovanja šli.

IZOBRAŽEVANJE ZELENEGA KOORDINATORJA. Zeleni koordinator 
se je v letih 2019-2021 udeleževal vseh izobraževalnih delavnic, ki so 
vezane na izpolnjevanje obveznosti iz naslova članstva v Zeleni shemi 
slovenskega turizma, ter aktivnosti v okviru Konzorcija Slovenia Green.

TIC Moravske Toplice je gospodarskim turističnim ponudnikom 
v podpis posredoval Etični kodeks v turizmu.
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TRAJNOSTNA IN MEHKA MOBILNOST 

NOV BIKE CENTER KOT OSREDNJE GONILO 
RAZVOJA TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Destinacija Moravske Toplice, ki spada med top destinacije za kolesarje, je poleti 2020 
dobila novo pridobitev. TIC Moravske Toplice je s podporo Občine Moravske Toplice v 
središču Moravskih Toplic vzpostavil nov Bike Center, kjer je na voljo za najem 27 treking 
koles in 17 električnih koles. Ob Bike Centru in pred Hotelom Vivat je vzpostavljena tudi 
enota Soboški biciklin (Moravske Toplice povezuje v sistem primestnega kolesarskega 
sistema), ki je nastala s podporo projekta Trajnostna mobilnost in turizem na kolesih, ki 
ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru LAS Goričko 2020.

NOVA VODENA KOLESARSKA DOŽIVETJA IN VIKEND KOLESARSKI PAKETI 
Vzpostavitev 2 zelenih doživetij na destinaciji Moravske Toplice se je izvajalo skupaj 
s Turistično agencijo Ride Goričko, ki so zasnovali in vzpostavili 2 vodeni enodnevni 
kolesarski turi ter večdnevne kolesarske ture z namenom odkrivanja in spoznavanja de-
stinacije Moravske Toplice in okolice na kolesu. Vodena kolesarska tura Energijska pot 
med vinogradi iz Moravskih Toplic vodi do lokalnih ponudnikov in osrednjih turističnih 
zanimivosti ter gastronomskih doživetij na destinaciji Moravske Toplice. Vodena kole-
sarska pot Pod krošnjami do stare obrti omogoča spoznavanje destinacije Moravske 
Toplice s poudarkom na kulturni dediščini in kulinariki.

Zeleno kolesarsko doživetje je edinstveno zaradi lokalnih vodnikov TA Ride Goričko, ki 
pričarajo doživetje z njihovo domačnostjo in preprostostjo, na turi boste pobliže spoz-
nali lokalne znamenitosti, okusili tradicionalno kulinariko in se namestili v edinstvenih 
namestitvah.

VZPOSTAVITEV ČEZMEJNE KOLESARSKE ENERGIJSKE POTI GARDEN 
V okviru projekta GardEN, ki se je izvajal in je bil sofinanciran iz Programa sodelovanja 
Interreg V-A Slovenija-Madžarska 2014-2020, je bila vzpostavljena 80-kilometrska čez-
mejna kolesarska pot, ki povezuje destinaciji Moravske Toplice in madžarski Lenti.
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Prav tako so urejene manjši pohodniški od-
seki ob energijskih točkah. Pot je mogoče 
tudi prehoditi, saj so ob poti namestitvene 
kapacitete, ki omogočajo da na dan poho-
dnik prehodi cca. 20 km in se sprosti ob 
energijskih točkah.

UREDITEV IN NOVA OZNAČITEV POHODNIH POTI 
Z IZHODIŠČEM V MORAVSKIH TOPLICAH
Zaključena je prva faza ureditve in obnove označb in tabel za pohodne poti z izhodiščem 
v Moravskih Toplicah. Občina bo na novo označila pohodne poti na območju občine 
Moravske Toplice v skladu s priporočili za postavitev signalizacije za pohodniške poti. 
Delo bo izvedeno fazno:

1. faza izvedena: označitev poti Na prvi breg, Martjanska pot, Pot vinotočev,
2. faza: označitev poti Panonska pot, Pot kulturne dediščine, Pot sožitja,  

Sladka pot bo končana letos poleti.

PRIMESTNA AVTOBUSNA POVEZAVA  
SOBOČANEC - AVTOBUSNI PROMET MURSKA SOBOTA 
novo postajališče ob hotelu Vivat Murska Sobota-Vivat
Obstoječa povezava primestnega avtobusnega prometa se je na pobudo Hotela Vivat 
dopolnila z novim postajališčem ob Hotelu Vivat. Tako ima primestni promet v Moravskih 
Toplicah 3 postajališča. Skozi Moravske Toplice vozijo tudi redne linije javnega avtobu-
snega prometa, ki imajo na voljo dve postajališči (ob vhodu v Terme 3000 in v središču 
kraja Moravske Toplice.

Povezave javnega potniškega prometa so med tednom zelo dobre. Žal pa jih ni med vi-
kendom. Zadnja povezava iz Murske Sobote do Moravskih Toplic pred vikendom je petek 
ob 16.20, prva iz Moravskih Toplic do Murske Sobote pa nedelja ob 18.20.
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V prihodnje se načrtuje ob razvoju digitalnega mesta Moravske Toplice javni prevoz na 
naročilo oz. klic. Načrtuje se tudi analiza možnosti vzpostavitve javnega avtobusnega 
prometa čez mejo. Preučujejo se poleg širitve sistema izposoje koles tudi druge oblike 
javnega prometa (npr. sistem car sharing, ki je že prisoten v Murski Soboti).

EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI V OBČINI MORAVSKE TOPLICE 
Občina Moravske Toplice v sodelovanju z MO M. Sobota zagotavlja primestni javni po-
tniški promet in z vključitvijo v sistem Soboški biciklin nudi izposojo e-koles in navadnih 
koles. Sistem Soboški biciklin povezuje M. Soboto, Krog, Rakičan, Moravske Toplice, 
Puconce in tudi Tišino.

V tednu Evropskega tedna mobilnosti Občina Moravske Toplice skupaj s TIC Moravske 
Toplice in osnovnimi šolami ter MO M. Sobota pripravlja program za širšo javnost. V 2021 
je sledila predstavitev z e-koles, sistema Soboški biciklin, servisne delavnice, postavitev 
servisnih stojal za kolesa (5), spoznavanje pomena gibanja in športa ter javnega prevoza.

UREDITEV POTI TRIMSKA STEZA IN PRAVLJIČNI 
PARK MORAVSKE TOPLICE 
V imenu Občine Moravske Toplice je podjetje JKP Čista narava Tešanovci v 2021 na ob-
močju gozda Čreta uredilo potke, ki so bile po izvedenem poseku precej poškodovane. 
Potke vodijo do Pravljičnega parka, ki ga je vzpostavil TIC Moravske Toplice.
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CERTIFICIRANE OKOLJU PRIJAZNE NAMESTITVE

Poslovanje v smeri trajnosti na destinaciji že uresničujeta dva ponudnika namestitev, ki 
sta pridobila zanje tudi mednarodni certifikat. Apartmajsko naselje Panonska vas je 
leta 2019 prvo prejelo znak Slovenia Green Accomodation, kjer si prizadevajo za 
trajnostno delovanje in odgovorno ravnajo z odpadki, energijo in tudi odpadnimi vodami. 
Skrbno ravnajo tudi pri zaposlovanju, saj zaposlujejo domačine, ki goste radi vključijo v 
lokalne zgodbe in ki bodo z veseljem delili kakšno lokalno zgodbo z vami. Hotel Vivat, ki 
ga upravlja podjetje Počitek-užitek d.o.o., je v letu 2020 pridobil certifikat EKO Marjetica 
(EU label) in prav tako uspešno uresničuje vizijo trajnostnega poslovanja. Je prvi hotel 
v destinaciji s pridobljenim trajnostnim znakom za hotelsko namestitev. V postopku pri-
dobivanja znaka Zeleni ključ je Hotel Livada Prestige (Terme 3000)
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CERTIFIKAT BREZ PLASTIKE 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE MED SLOVENSKIMI OBČINAMI 
BREZ PLASTIKE ZA ENKRATNO UPORABO NA DOGODKIH
Med podpisniki dogovora za organizacijo dogodkov brez plastike za enkratno uporabo, 
s katerim je Skupnost občin Slovenije (SOS) k podpisu pozvala slovenske občine, je tudi 
Občina Moravske Toplice.

Občina Moravske Toplice je med drugim prejemnica certifikata »Brez plastike«, s ka-
terim dokazuje, da stremi k zmanjšanju porabe plastike in k varovanju okolja in s tem 
prispeva k ozaveščanju o škodljivosti prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkra-
tno uporabo.
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ZELENE NAVADE 

ZELENI NAPOTKI ZA OBISKOVALCE 
Obiskovalci so seznanjeni z relevantnimi vidiki trajnosti, kot so naravni, okoljski, kulturni, 
družbeni in varnostni. Razumejo tudi svojo vlogo pri tem.

ENERGIJA

NIZKOENERGETSKA GRADNJA 
Občina Moravske Toplice načrtuje vse svoje prihodnje investicije po načelu energetsko 
varčne gradnje in prenove, ki zajema vse vidike graditve: okoljske (energetska učinkovi-
tost, finance, sociološki vidik in tehnični vidik trajnostne gradnje).

Občina Moravske Toplice pripravlja ali že izvaja več projektov, kot so:

• projekt izgradnje večnamenske nizko-energetske stavbe za namene 
rekreacije in športa, kulturnih prireditev in kongresnega turizma;

• ureditev središča Moravskih Toplic;
• izgradnja stanovanjskega objekta z neprofitnimi stanovanji;
• sanacija DOŠ Prosenjakovci;
• energetska prenova javnih stavb.

Obnovljivi viri energije

Občina Moravske Toplice pripravlja investicijski program za območje Rimska Čarda. 
Območje je v pridobivanju koncesije za uporabo geotermalne vode.
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NARAVA IN POKRAJINA

VZPOSTAVITEV NARAVOSLOVNE UČNE POTI
Z namenom promocije naravne dediščine je na novo vzpostavljena naravoslovna učna 
Pot po močvari v Lončarovcih, ki ponuja možnost kratkega oddiha med odkrivanjem 
najbolj skritih kotičkov Goričkega. Na poti sta na interpretativnih tablah predstavljeni oko-
liški naravni vrednoti, potok Curek in mokrotni ekstenzivni travniki, kulturnozgodovinske 
značilnosti in tematski zemljevid naselja Lončarovci, ene od najmanjših vasi na Goričkem. 
Pot je nastala na pobudo KS Lončarovci ob finančni podpori Občine Moravske Toplice.

OKOLJE IN PODNEBJE

SKRB ZA OKOLJE IN SPODBUJANJE DRUŽBENE 
IN OKOLJSKE ODGOVORNOSTI
Uspešno izvedena prilagojena očiščevalna akcija občine Moravske Toplice v letu 
2021. Tradicionalna čistilna akcija občine Moravske Toplice je zaradi epidemije Covid - 19 
potekala nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj jo je Občina Moravske Toplice v sode-
lovanju s predstavniki krajevnih skupnosti izvedla skladno z navodili NIJZ, ki so na tisti 
dan veljali. Pri tem je sodeloval in pomagal tudi štab Civilne zaščite Občine Moravske 
Toplice. Pomen spodbujanja družbene in okoljske odgovornosti Občine Moravske Toplice, 

ki je na destinacijski ravni nosilka bronas-
tega trajnostnega znaka Slovenia Green, se 
zavedajo tudi njeni občani. Kot zgled dobre 
prakse s področja skrbi za urejeno in čis-
to okolje so se prebivalci občine Moravske 
Toplice, kot vsako leto doslej, tudi tokrat 
udeležili tradicionalne, vendar aktualnim 
razmeram ustrezno prilagojene čistilne ak-
cije, ki jo v vseh občinskih naseljih prireja 
Občina Moravske Toplice v sodelovanju z 
Javno komunalnim podjetjem Čista narava.
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OKOLJE IN PODNEBJE:  
PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE  
(osveščanje o podnebnih spremembah)

Informiranje deležnikov o podnebnih spremembah v povezavi s turizmom in o tem, kako 
vplivajo podnebne spremembe na turizem v občini Moravske Toplice.

KULTURA IN TRADICIJA: KULTURNA DEDIŠČINA 

PRIREDITVE S PRVINAMI OHRANJANJA DEDIŠČINE 
Prvine ljudske kulture in gastronomske dediščine TIC Moravske Toplice vpleta v tradici-
onalne festivale kot so Festival dišečega bezga, Pravljični festival buč, Festival zdravilne 
ajde (festivali se odvijajo v okviru Poletja v Moravskih Toplicah), Martinov pohod, Etno 
večeri v okviru poletja v MT, Dnevi evropske kulturne dediščine in druge prireditve.
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KULTURNA DEDIŠČINA IN DIGITALIZACIJA 
DigiKul – sodelovanje vodilnih destinacij iz Pomurja. Razvoj turistične ponudbe, digitalno 
inoviranje kulturne dediščine ter dvig kompetenc turistične destinacije Moravske Toplice, 
Lendava, Radenci, Murska Sobota (Pomurje). Eden izmed glavnih ciljev projekta je 
digitalno inoviranje pomurske kulturne dediščine. Projekt pokriva glavne in druge turi-
stične destinacije v Pomurju in se osredotoča na obogateno resničnost (Agumented 
Reality). Z AR želimo približati in predstaviti kulturno dediščino Pomurja obiskovalcem 
v regiji in obiskovalcem spletne strani visitpomurje.eu ter navezujočih se strani. TIC 
Moravske Toplice nastopa v vlogi vodilnega partnerja.

V okviru destinacije Moravske Toplice se je digitalizirala Rotunda v Selu. Občina 
Moravske Toplice je pred tem že naročila predhodne arheološke raziskave na ob-
močju Rotunde. Nadaljnje raziskave bodo potekale tudi v prihodnje.

Občina Moravske Toplice si je zadali do leta 2030 digitalizirati vso nepremično de-
diščino. Sočasno obnavlja spomenike lokalnega pomena v njeni lasti in podpira 
projekte prenove KD na njenem območju.

V tem trenutku podpira sanacijo vinske kleti v Filovskem gaju s pomočjo sredstev 
CLLD; obnovo zvonika v Pordašincih ter prenovo zvonika v Lončarovcih.

V načrtu so še ureditve starih, opuščenih pokopališč v parkovno-spominske ure-
ditve, obnova ostale kulturne dediščine lokalnega pomena, podpora projektov KS, 
kjer se ohranja etnološka dediščine destinacije ter predstavitev premične kulturne 
dediščine.
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PROMOCIJA LOKALNE PONUDBE 

IZVEDBA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE LOKALNI 
PONUDNIKI VABIJO NA DRUŽBENIH OMREŽJIH
TIC Moravske Toplice se je po prvem valu pandemije v 2020 odločil za drugačen in lokal-
no prilagojen koncept oglaševanja destinacije. Tako je nastala komunikacijska kampanja 
Lokalni ponudniki vabijo, ki destinacijo Moravske Toplice predstavlja z vidika lokalne 
ponudbe s konceptom, ko gosta v promocijskem videu na družbenih omrežjih nagovarja 
lokalni ponudnik sam. V okviru komunikacijske kampanje je nastalo 24 različnih promocij-
skih filmčkov, ki jih uporabnik najde na Facebooku in Instagramu in Youtube kanalu TIC 
Moravske Toplice. Cilj komunikacijske kampanje je bil gosta spodbuditi, da sam obišče 
lokalnega ponudnika na turistični destinaciji Moravske Toplice.
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SEZNAM LOKALNIH PONUDNIKOV HRANE 
IZ OBČINE MORAVSKE TOPLICE
V obdobju pandemije, ko je še posebej v ospredje prišlo lokalno in domače, je TIC 
Moravske Toplice posodobil seznam lokalnih ponudnikov. S seznamom lokalnih po-
nudnikov hrane, ki je bil v času pandemije objavljen na hrbtni strani občinskega glasila 
Lipnica, smo prebivalce pozvali, da se izognejo večjim nakupovalnim centrom in trgovi-
nam ter kupujejo pri lokalnih ponudnikih iz občine Moravske Toplice. Seznam je kasneje 
v postkoronskem obdobju bil podlaga za kreiranje kampanje Lokalni ponudniki vabijo.

TIC v okviru CLLD projekta Poti vzpostavlja skupaj s partnerji zeleno verigo ponudnikov 
hrane in ponudnikov namestitvenih kapacitet.

DRUŽBENA KLIMA:  
Sodelovanje s skupnostjo, Osveščanje prebivalstva, Prispevek deležnikov, 
Zadovoljstvo prebivalstva, Osveščanje o trajnostnem turizmu, Promocija 
lokalne ponudbe, Zdravje in varnost

MERJENJE ZADOVOLJSTVA LOKALNEGA PREBIVALSTVA S TURIZMOM. 
Izvedba ankete za prebivalce Občine Moravske Toplice z naslovno temo Trajnostni 
razvoj destinacije. S krajšo anketo so občani s podajo mnenj in predlogov lahko sou-
stvarjali razvoj destinacije.
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ZDRAVJE IN VARNOST 

Občina Moravske Toplice je nudila pomoč občanom in navajala nujne kontaktne informaci-
je v času epidemije koronavirusa SARS-CoV-2 (Covid 19) : https://www.moravske-toplice.
si/informacije-koronavirus/

TIC Moravske Toplice je navodilom NIJZ sledil ne le pri organizaciji svojih aktivnosti, de-
javnosti in organizaciji prireditev, ampak je v zvezi s tem tudi obveščal turiste in turistično 
gospodarstvo (mejling, e-novičnik, objava na spletni strani). Prav slednje je TIC Moravske 
Toplice nagovoril s posredovanjem informacij in ukrepov Občine Moravske Toplice, ve-
zane na Koronavirus – Covid-19 oziroma je turistične ponudnike in obiskovalce obveščal 
o odgovornem potovalnem standardu slovenskega turizma Green & Safe z objavo pri-
ročnika Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma in popularizaciji znaka 
GREEN & SAFE, ki spodbuja k odgovornemu, varnemu in trajnostnemu poslovanju 
turističnih ponudnikov in destinacij. Turistične ponudnike smo eksplicitno  nagovarjali 
k doslednemu upoštevanju smernic standarda Green & Safe.

OBVEŠČANJE O TRAJNOSTNEM TURIZMU 

TIC Moravske Toplice je lokalno prebivalstvo o trajnostnih prizadevanjih obveščal v občin-
skem glasilu Lipnica. Občinski svet je bil s poročilom o izvedenih aktivnostih seznanjen 
dvakrat. 
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POSLOVANJE TURISTIČNIH PODJETIJ – 
INFORMIRANJE IN POSLOVANJE 
Pridobivanje znakov, osveščanje podjetij o rabi vode, energije, odpadkih, 
odpadne vode, spremljanje zadovoljstva obiskovalcev

SPREMLJANJE TURISTIČNEGA OBISKA
Turizem v številkah v letu 2020 in 2021. TIC Moravske Toplice je v začetku leta 2021 
pripravil pregled prihodov in nočitev domačih in tujih gostov ter pregled koriščenja turi-
stičnih bonov za leto 2020.

MERJENJE ZADOVOLJSTVA TURISTOV
Izvedba ankete za prebivalce turiste na destinaciji Moravske Toplice z naslovno 
temo Trajnostni razvoj destinacije. S krajšo anketo so občani s podajo mnenj in pre-
dlogov lahko soustvarjali razvoj destinacije.

INFORMIRANJE TURISTIČNIH PONUDNIKOV O 
ZELENI SHEMI SLOVENSKEGA TURIZMA
V okviru Zelene sheme slovenskega turizma si je moč pridobiti certifikat za destinacije, 
turistične namestitve, turistične agencije (v pripravi je tudi možnost pridobitve certifika-
ta za gostince). Sobodajalce iz občine Moravske Toplice smo povabili k sodelovanju ter 
jim predstavili možnost sofinanciranja postopka pridobitve certifikata Slovenia Green 
Accomodation.

POZIV GOSTINSKIH PONUDNIKOV ZA VKLJUČITEV 
V ZELENO SHEMO SLOVENSKEGA TURIZMA
Informiranje o novosti v zeleni shemi in spodbuda gostincev k pridobitvi novega znaka 
Slovenia Green Cuisine, skrb za širjenje pobude s predstavitvijo poziva za gostince in 
njihovo vključevanje v ZSST.

INFORMIRANJE SOBODAJALCEV O JAVNEM RAZPISU UVAJANJA 
TRAJNOSTNIH ZNAKOV ZA TURISTIČNE NASTANITVE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je objavilo Javni razpis za spod-
bujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve, katerega namen 
je spodbujanje k uvajanju ekološkega oziroma trajnostnega managementa in ekoloških 
ali trajnostnih standardov v turističnih nastanitvenih objektih ter k pridobitvi mednarodno 
uveljavljenega okoljskega ali trajnostnega znaka.

Turistična agencija Ride Goričko, ki je specializirana za kolesarski turizem, je izrazito traj-
nostno naravnana turistična agencija. Poslali smo jim poziv vključitve v Zeleno shemo 
slovenskega turizma oziroma poziv k pridobitvi trajnostnih certifikatov Green Globe ali 
Travel Life, ki sta predpogoj za kandidiranje za pridobitev certifikata za turistične agen-
cije Slovenia Green Agency.

INFORMIRANJE O PRILOŽNOSTIH S PODROČJA TRAJNOSTI. 
Ponudnike gostinskih storitev in namestitev smo obveščali o razpisih s podorčja ener-
getske sanacije. 
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IZVEDBA ANKETE ZA TURISTIČNA PODJETJA 
IZ OBČINE MORAVSKE TOPLICE
Trajnostni razvoj destinacije. S krajšo anketo občani soustvarjajo trajnostni razvoj desti-
nacije Moravske Toplice. 

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNEGA ZNAKA
Zeleni ključ (za gostinske ponudnike in sobodajalce). Zeleni ključ ponuja sistem 
odličnosti za panogo gostinstva in namestitev, ki temelji na zagotavljanju standardov na 
področju okoljske odgovornosti in trajnostnega delovanja. Zeleni ključ za namestitvene 
obrate pomeni za uporabnike garancijo, da se z izbiro le-te zavestno pomagajo narediti 
razliko za naše okolje. 

PREDSTAVITEV TRAJNOSTNIH ZNAKOV
Povabilo predstavnikov turističnega gospodarstva in Agencije Ride Goričko k spremljanju 
online delavnice v izvedbi Good Place, na kateri so predstavili vse okoljske in trajnostne 
znake za vse segmente turističnih ponudnikov. 

IZVEDBA OZAVEŠČEVALNIH AKTIVNOSTI 
ZA TURISTIČNO GOSPODARSTVO
Moravske Toplice – destinacija s trajnostnimi turističnimi ponudniki
TIC Moravske Toplice je organiziral ozaveščevalne aktivnosti za zasebna turistična pod-
jetja z namenom spodbujanja implementacije ukrepov v smeri trajnostnega poslovanja 
(preudarna raba vode, energije, zmanjševanje odpadkov, odpadne vode).

Informiranje turističnih ponudnikov, sobodajalcev, gostincev o razpisih s področja traj-
nosti za pridobitev trajnostnih znakov ali pokritja stroškov energetske sanacije.

VODNA ZAVEZA – SPOŠTOVANJE PITNE VODE
Obiskovalce in goste pozivamo k uživanju zdrave pitne vode iz pipe, prav tako k temu 
spodbujamo tudi predstavnike turističnega gospodarstva.
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PROMOCIJA ZELENE DESTINACIJE in  
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 

NOVO SPLETNO MESTO SLOVENIA-GREEN
Konzorcij Slovenia Green vzpostavlja novo spletno mesto, kjer bodo predstavljene 
vse certificirane partnerske organizacije, članice konzorcija SG, tudi zelena destinacija 
Moravske Toplice. Spletno mesto bo neposredno povezano z osrednjim nacionalnim 
turističnim portalom www.slovenia.info. 

TIC Moravske Toplice se je vključil v združenje GIZ Slovenia Outdoor ter sodeluje v ak-
tivnostih za promocijo kolesarstva in pohodništva (sodelovanje na tiskovni konferenci 
na temo outdoor produktov, predstavitev destinacije na portalu www.slovenia-outdoor.
com, predstavitev destinacije v nacionalnem kolesarskem in pohodniškem zemljevidu.

Logotip Slovenia Green v vseh komunikacijsko-promocijskih akcijah TIC Moravske Toplice 
(objave PR člankov v časniku Delo, Dnevniku, 24 ur, občinskem glasilu Lipnica, na spletni 
podstrani http://www.moravske-toplice.com/sl/vsebina/227/-i-SLOVENIA-GREEN-/i- oziroma 
v vseh medijskih občilih, kjer smo sodelovali med 2019-2021.

ŠTUDIJSKA TURA ZA NOVINARJE - MOJA SLOVENIJA
TIC Moravske Toplice je julija na destinaciji Moravske Toplice gostil novinarje študijske 
ture po Vzhodni Sloveniji v organizaciji združenja Slovenia Outdoor in v sodelovanju s 
Slovensko turistično organizacijo Feel Slovenia.
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SVETOVNI DNEVI IN TRAJNOST
Ob Svetovnem dnevu vode (22. marca) smo turistične ponudnike iz občine Moravske 
Toplice pozvali, da postanejo ambasadorji zdrave pitne vode! Destinacija Moravske 
Toplice je kot nosilka bronastega znaka Slovenia Green podpisala t.i. Vodno zavezo, v 
kateri se je kot zelena destinacija zavezala k spoštovanju čiste pitne vode, ki se pije iz 
skrbno izbranih kozarcev in steklenic iz trajnostnih materialov.

Ob Svetovnem dnevu zemlje (22. aprila) smo objavili poziv Zavoda za revitalizacijo 
panonskega prostora, ki je tiste lokalne prebivalce, ki jim je mar za kulturno krajino v do-
mačem kraju, nagovoril s posebnim čutom za ohranjanje kulturne krajine.

Ob Svetovnem dnevu čebel (20. maj) je TIC Moravske Toplice objavil seznam ponu-
dnikov domačega medu iz občine Moravske Toplice. Med in lokalne čebelarje cenimo 
ne le Slovenci, ki smo Svetovni dan čebel predlagali, ampak tudi domačini, ki ga lahko 
v domačem kraju tudi kupimo.

Ob Tednu slovenskih gozdov (25. maj) smo delili informacijo, da je Slovenija dežela 
gozdov, saj pokrivajo velik odstotek naše domovine. Po gozdnatosti smo na tretjem mes-
tu v Evropski uniji, za Švedsko in Finsko. Ob tem ne smemo pozabiti na ohranjen gozd v 
Motvarjevcih, ki ga uvrščamo med vrednote državnega pomena. Prav tako je potrebno 
omeniti samotno lipo v vasi Bogojina, ki jo uvrščajo na seznam naravnih vrednot držav-
nega pomena v občini Moravske Toplice.

Svetovni dan kmetic (15. oktober) Ob Svetovnem dnevu kmetic smo na začetku dru-
gega vala epidemije prebivalstvo opozorili na pomen prehranske samooskrbe.

Vseslovenska kampanja Zdaj je čas. Moja Slovenija na družbenih omrežjih
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33

PO KOLESARSKI POTI ROTUNDA  
PO NOVO ENERGIJO

Za tiste, ki ne marate kolesar-
jenja le po ravninskem delu, bo 
kolesarska pot Rotunda prava. 
Združuje kombinacijo romantič-
ne ravnice, dišečih vinogradov 
in vzpenjajočih se gričev ter po-
nuja posebna doživetja, popelje 
vas do prekrasnih razgledov, 
skritih kotičkov ter ponudnikov 
prekmurske kulinarike. Krožna 
kolesarska pot Rotunda v dolži-
ni 35 km je zahtevna, a jo lahko 
prevozi vsak priložnostni kole-
sar; nagradi vas z doživetjem 
energij prostora in srkanjem 

Moravske Toplice so znane po zdravih termomineralnih 
virih, pri čemer zlahka poskrbite za zelen, aktiven, zdrav in 
varen oddih. Destinacija edinstvenih doživetij z razgibano 
pokrajino ponuja široko paleto aktivnosti v naravi in 
možnosti za okušanje pristne lokalne kulinarike. 

TIC Moravske Toplice, 
Kranjčeva 3, 9226 M. Toplice

info@moravske-toplice.com 
@TIC.MoravskeToplice
@moravsketoplice

www.moravske-toplice.com

INFORMACIJE: 

NAMIG ZA 
OBISK:

Destinacija Moravske Toplice  
VABI NA AKTIVNI ODDIH

v bližini 
rotunde je v 
vasi Fokovci 
na novo 
vzpostavljena 
zeliščna 
kmetija Vidov 
brejg. Obiščite 
jih, ne bo vam 
žal. 

energije okolice – zato pa se ve-
dno odpravite v kraje, ki slovijo 
po dobrih energijah!

V Moravskih Toplicah obiščite 
Bike Center Moravske Toplice, 
kjer lahko najamete kolo ali e-
-kolo in se opremite z informa-
cijami iz prve roke. Kolesarska 
pot Rotunda vas iz Moravskih 
Toplic vodi v sosednje Tešanovce 
do Posestva Passero. Po vzpo-
nu na Vučjo Gomilo vas čaka 
spust do romantične romanske 
rotunde v Selu. Kot kolesar bo-
ste hitro občutili, da območje ob 
rotundi velja za močno energet-
sko točko. 

Pot vas iz Sela vodi v obmej-
no območje in skozi tri dvoje-
zične vasice Prosenjakovci/
Pártosfalva, Pordašinci/Kisfalú 
in Motvarjevci/Szentlászlo. V 
obmejni vasici Prosenjakovci 
domuje eko-socialna kmetija 
Kocljevina, ki vabi na obisk. V 
Motvarjevcih pa se v Gostišču 
Puhan lahko okrepčate s prek-
murskimi dobrotami z izrazitim 
madžarskim vplivom (ciganska 
pečenka, golaž, retaši). 

Iz Motvarjevcev se podate do 
Bukovnice, v okolici najdete tudi 
energijsko bogato Bukovniško 
jezero. V Bukovnici lahko poči-
jete in užijete energijo razko-
šnega gozda ter v objemu sence 
dreves kolesarite do Bogojine, 
kjer ne morete mimo mogoč-
nega spomenika presežne sa-
kralne umetnosti – Plečnikove 
cerkve. Na poti nazaj proti Mo-
ravskim Toplicam ne spreglejte 
razkošne sence na letnem vrtu 
pod brajdami Oštarije Cipot v 
Tešanovcih, ko boste nazaj v Mo-
ravskih Toplicah se utrujeni od 
kolesarjenja sprehodite v pra-
vljičnem parku, ki je v gozdičku 
Čreta v Moravskih Toplicah.

PR članek v turistični prilogi  
Slovenija - Turistični boni 2021  
(priloga dnevnemu časopisu Novice, Svet24 in 
športnemu dnevniku Ekipa)
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Moravske Toplice so znane po zdravih termo-mineralnih virih in omogočajo zelen, zdrav, aktiven in 
varen oddih. Zelena destinacija edinstvenih doživetij z razgibano pokrajino in zanimivimi okoliškimi 
vasicami ponuja široko paleto aktivnosti v naravi in možnosti za okušanje pristne lokalne kulinarike. 

Aktivni oddih 
v Moravskih Toplicah 

Taste Pannonia –  skrivnost (po)polnosti okusov 
panonske kulinarike
Doživite destinacijo skozi kulinariko; naj vas očara (po)pol-
nost panonskih okusov, ki temeljijo na bogati recepturi iz 
lokalno pridelanih sestavin.
V gastronomski vodnik velikana Gault Millau 2020 
sta uvrščeni Turistična kmetija Puhan (Bogojina) in 
Gostilna k Rotundi (Selo). 
Ponudniki lokalnih dobrot ustvarjajo medenjake in  lecto-
va srca (Medičarstvo Celec), zgodbe iz medu in čoko-
lade (Hiša Tara), s sonaravno rejo tudi sire (Sirarstvo 
Tinka), v čokoladni izvedbi  pa najdete še domače okuse 
(Čokoladnica Passero). Novost na destinaciji je zeliščar-
sko posestvo Vidov brejg.
 
Poženite pedale
Zapeljite se novim dogodivščinam naproti in na kolesu 
raziskujte znamenitosti, do katerih vas popelje 250 ki-
lometrov oziroma 10 označenih kolesarskih poti v 
dolžini od 6 do 52 kilometrov. 

Spanec kot v pravljici 
Destinacija omogoča različne možnosti bivanja – od  ho-
telov, zasebnih sob, turističnih kmetij, družinskih nastani-
tev do nastanitev v naravi in kampov. Prednost prenoče-
vanja pri zasebnih ponudnikih je tesnejši stik z domačini. 

7 razlogov za odkrivanje Moravskih Toplic 
1  Prepustite se objemu črne termo-mineralne 

vode (Terme 3000, Terme Vivat).
2  Uživajte v tradicionalni prekmurski kulinariki.
3  Najemite kolo in spoznajte poti s karte Raj za 

kolesarje (Bike Center Moravske Toplice).  
4  Odkrijte srednjeveško rotundo v Selu (TIC Selo) 

in Plečnikovo cerkev v Bogojini.
5  Obiščite lokalne ponudnike in vinorodne griče z 

vinarji. 
6  Privoščite si odgovorne počitnice 

(Panonska vas – Slovenia Green Accomodation, 
Hotel Vivat – Eco marjetica).

7  Obiščite poletne prireditve v Moravskih 
Toplicah. 

TIC Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 M. Toplice
I: www.moravske-toplice.com, E: info@moravske-toplice.com 
FB: @TIC.MoravskeToplice, IG: @moravsketoplice

Naše poslovalnice: TIC Moravske Toplice, TIC Selo , Bike Center Moravske Toplice 

O
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PR članek v posebni poletni izdaji Sobotne priloga 2021

TIC Moravske Toplice nadaljuje zgodbo lokalnih 
ponudnikov

Nastali so kratki filmčki, ki predstavljajo lokalno kulinariko, kmetije, vinotoče in 
turistične kmetije ter lokalne izdelke, s pomočjo katerih smo vabili na kulina-
rično raziskovanje destinacije s pomočjo kampanje na Facebook in Instagram 
strani TIC Moravske Toplice. Filmčke najdete na naših družbenih omrežjih in 
tudi na  www.moravske-toplice.com. 
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ZELENI KAZALNIKI TURISTIČNE DESTINACIJE 
MORAVSKE TOPLICE 2019-2022

V ZELENI SMERI …
Apartmajsko naselje Panonska vas – trajnostni znak Slovenia Green Accomodation
Terme/Hotel Vivat - okoljski znak Eco marjetica Terme Vivat
Čista in pitna voda

TRAJNOSTNA MOBILNOST
Bike Center Moravske Toplice
• 17 električnih koles
• 27 treking koles
• 2 postaji postajališči za izposojo koles sistema Soboški 

Biciklin (ob Bike centru in ob Hotelu Vivat)
• 10 koles Občine Moravske Toplice v obtoku

Skupaj 250 km označenih kolesarskih poti (11 označenih kolesarskih poti) in 100 km 
označenih pohodnih poti (10 označenih pohodnih poti)

NARAVA IN POKRAJINA
Krajinski park Goričko
Natura 2000
Zavarovane vrste
Geotermalna energija
Energija Sonca

TRAJNOSTNO OKOLJE IN PODNEBJE
65% odplak v destinaciji, ki se pred odvajanjem očistijo vsaj do sekundarne stopnje – 

2019 (60%), 2020 (65%), 2021 (70% )

62% trdnih odpadkov ločeno zbranih za predelavo – 2019 (45 %), 2021 (52,2 %)

Zavedamo se, da podnebne spremembe vplivajo na turizem destinacije Moravske Toplice, 
zato: Varčevanje z vodo, energetska izolacija stavb, boljša temperaturna izolacija stavb, 
zasaditev dreves.

TRAJNOSTNA KULTURA IN TRADICIJA
105 enot vpisanih v Register nepremične kulturne dediščine
• 3 enote muzeja na prostem
• 5 destinacij na ravni regije vključenih v destinacijsko doživetje dediščine
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Destinacija vključena v regijska sodelovanja in čezmejna in  
mednarodna sodelovanja ter doživetje za družine, rekreativce
• 30 lokalnih ponudnikov vključenih v turistične tržnice
• 20 gostinskih ponudnikov na destinaciji
• 2 podeželski čokoladnici
• 99 aktivnih društev

BLAGOVNA ZNAMKA MORAVSKE TOPLICE
Predstavitev aktivnosti, kulinarike, doživetij na destinaciji.

TRAJNOSTNA DESTINACIJA, ZDRAVJE IN VARNOST
Slovenia Green & Safe
• dosledno upoštevanje priporočil NIJZ
• zagotavljanje visokih higienskih standardov
• brez terorizma in kriminala

OSNOVNI PODATKI
Moravske Toplice – vodilna destinacija
Slovenia Green – bronasti znak za destinacije
Število prebivalcev (SURS 2021): 6.437
Površina: 144,5 km 
Leto ustanovitve: 1996
9 mesecev sezonskost (št. TOP mesecev)



www.moravske-toplice.com


