
                       

 

ZELENA SLOVENIJA  
 

Slovenija je po standardih Green Destinations prva celostno ocenjena zelena država. 

Obiskati eno najbolj zelenih destinacij planeta je odgovorna odločitev. Spoznajte, okusite, 

doživite Slovenijo, a spoznajte tudi destinacijo Moravske Toplice. 

 

Kako lahko obiskovalci pripomorete k izboljšanju trajnosti ter 

uresničevanju obljube v okviru znamke Slovenia Green? 

1. Obiskati eno najbolj zelenih destinacij planeta je odgovorna 

odločitev. Slovenija je po standardih Green Destinations prva celostno 

ocenjena zelena država. V okviru nacionalnega programa Slovenia 

Green smo v skladu z mednarodnimi merili ocenili že številne zelene 

destinacije, nastanitve, parke in turistične agencije. Vsi imajo 

nacionalni certifikat Slovenia Green. Zelena doživetja med Alpami, 

Mediteranom, Krasom in Panonskimi ravnicami vas čakajo na vsakem 

koraku! Poskusite izvedeti čim več o destinacijah, ki jih boste obiskali 

in njihovih tradicijah. Spoznajte Slovenijo, še preden pridete. 

 

2. Začutite zelene destinacije Slovenije še pred prihodom. Naj vas 

navdihne njihova ljubezen do narave in kulturne dediščine. Naj vas 

navdihne destinacija Moravske Toplice.  

 

3. Pripotujte z vlakom ali avtobusom oz. izberite letalskega prevoznika, 

ki vlaga v programe za zmanjševanje ogljičnega odtisa. Murska Sobota 

je najbližje mesto, ki Moravske Toplice povezuje z mrežo železniškega 

in avtobusnega transporta.  

 

4. Rezervirajte svoj oddih v nastanitvi z mednarodnim in nacionalnim 

certifikatom Slovenia Green. 

 

Prenočišče rezervirajte pri zelenem ponudniku, nastanitvi, ki se ponaša z 

mednarodnim in nacionalnim certifikatom Slovenia Green. V destinaciji 

Moravske Toplice je to Apartmajsko naselje Panonska vas, kjer si 

prizadevajo za trajnostno delovanje in dogovorno ravnajo z odpadki, 

energijo in tudi odpadnimi vodami. Skrbno ravnajo tudi pri zaposlovanju, 

saj zaposlujejo domačine, ki goste radi vključijo v lokalne zgodbe. Večinoma 

zaposlujejo domačine, ki bodo z veseljem delili kakšno lokalno zgodbo z 

vami. 

https://panonskavas.si/


                       

 

 

5. Zelene ture in doživetja v Sloveniji organizirajo certificirane 

turistične agencije. Če želite potovati na posebej zelen in trajnosten 

način, vam lahko pri organizaciji tur in doživetij pomagajo pri 

turističnih agencijah z nacionalnim certifikatom Slovenia Green.  

 

 

ZELENI NAPOTKI ZA OBISK DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE  
 

Destinacija Moravske Toplice pod okriljem nacionalnega programa »Zelena shema 

slovenskega turizma« uresničuje zeleno politiko in se kot prejemnica bronastega znaka 

Slovenia Green usmerja v zeleno prihodnost ter ustvarja zelene zgodbe, vse to seveda po 

zgledu celotne Slovenije.  

 

NARAVA IN POKRAJINA 

 

1. Obiščite zelene naravne parke  

Območje občine  oziroma destinacije Moravske Toplice uvrščamo v 

Krajinski park Goričko. Odkrijte bogato floro in favno, biotsko raznovrstnost 

in živalski svet Krajinskega parka Goričko. 

2. Ohranjajte občutljivo naravno ravnovesje v zaščitenih območjih narave 

tako, da stopate po uhojenih in označenih poteh. Vsak sprehod izven 

predvidene poti lahko povzroči biotsko neravnovesje. 

Načrt pohodnih in rekreativnih poti najdete v poslovalnici TIC Moravske 

Toplice, kje rje na voljo tudi druga pohodniška in kolesarska turistična 

literatura.  

3. Skrbe za ohranjanje vrst  

V destinaciji posebno skrb namenjajo ohranitvi vrste netopirja. Predlagamo 

ogled muzeja netopirja z licenciranim vodnikom iz krajinskega parka 

Goričko. 

 

 

 



                       

 

4. Namesto z avtom destinacijo Moravske Toplice raje odkrivajte z na kolesu.  

Predlagamo, da destinacijo Moravske Toplice odkrivate na kolesu ali kot 

pohodnik.   

Destinacija Moravske Toplice ima zelo široko mrežo rekreativnih poti, saj tu 

najdete čez 250 kilometrov označenih kolesarskih in blizu 100 kilometrov 

označenih pohodnih poti. Poti so dobro označene, različnih težavnostnih 

stopenj, primerne za rekreativce in amaterje ter so speljane mimo osrednjih 

turističnih zanimivosti v destinaciji. V TIC Moravske Toplice si lahko 

izposodite kolesa, na voljo so tudi električna kolesa.  

5. Romantiko do najbližjih pokažite kako drugače kot s teptanjem trave ali 

trganjem cveta. Divje cvetoči travniki so pašniki za avtohtone slovenske 

čebele, saj je Slovenija ena najbolj čebeljih dežel sveta. 

 

OKOLJE IN PODNEBJE 

1. Začutite Slovenijo kot zeleni dom na prostem. Skupaj lahko poskrbimo, da 

ostane čist in urejen. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov in jih odnesite 

do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi. 

 

2. Voda je čista in pitna povsod po Sloveniji, saj je pravica do čiste pitne vode 

zapisana v ustavi. Priporočamo, da v Sloveniji kupite steklenico, primerno 

za večkratno polnjenje, saj lahko na vsakem koraku natočite čisto pitno 

vodo. V poletnih mesecih so v največjih mestih Slovenije sredi trgov in 

parkov na voljo javni pitniki za polnitev ali pitje vode. 

3. Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov tako, da raje izberete kratek 

tuš namesto kopeli in da med umivanjem zob zaprete pipo.  

4. Pomagajte prispevati k varčevanju z energijo tako, da uporabljene brisače 

ali posteljnino uporabite večkrat. 

5. Izbirajte mila, kozmetične in druge čistilne pripravke, ki so okolju prijazni in 

ne načenjajo narave ali njenih občutljivih ekosistemov. Četudi so embalaže 

kozmetike skoraj prazne, jih porabite do konca in odnesite s sabo domov. 

6. Če se vam med potjo pokvari naprava ali izprazni baterija, jo odnesite v 

poseben zbiralnik. 

7. Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je le mogoče, izklopite iz vtičnic 

vse elektronske in druge naprave. 



                       

 

 

KULTURA IN TRADICIJA 

1. Slovenski jezik je skozi tisočletja pomagal ohraniti slovensko kulturo in 

suverenost. Skušajte se naučiti nekaj osnovnih besed in fraz, ki bodo narisale 

nasmešek na obraz vašim slovenskim gostiteljem povsod po državi. (hello = 

dober dan, thank you = hvala, How are you = kako si/ste, that is so good – to je 

zelo dobro). Morda vas lahko navduši tudi prekmurščina? Potem le pozorno 

prisluhnite domačinom.  

2. Kupujte lokalno, v lokalnih trgovinah s slovenskimi izdelki in pridelki.       V 

destinaciji Moravske Toplice so lokalni izdelki in pridelki na voljo na   turističnih 

tržnicah, ki se večkrat letno odvijajo v Moravskih Toplicah. Prav tako so nekateri 

izdelki na voljo skozi vso leto v poslovalnici TIC Moravske Toplice oziroma tudi v 

poslovalnici TIC Selo v neposredni bližini romanske rotunde. Ponudba domače 

hrane je na voljo tudi pri ponudnikih kulinarike na turističnih kmetijah, 

vinotočih in pri gostincih. Skozi dogodek Dnevi prekmurske kulinarike in rujen 

kapljice promoviramo prekmursko kulinariko in rujno kapljico.  

3. Podpirajte lokalne proizvajalce: izdelke rokodelcev, pridelke kmetov in drugih 

ponudnikov dobite na turistični tržnici in v TIC Moravske Toplice. Podpirajte 

obrtnike z nakupom njihovih izdelkov in umetnike z nakupom njihovih umetnin. 

Izdelki nosijo certifikate in so žlahtno sporočilo naše tradicije. 

4. Okusite bogastvo slovenske kuhinje. Podpirajte lokalne ponudnike hrane, 

lokalne proizvajalce in kmete. Okusi prekmurske kulinarike ne skrivajo 

madžarskih vplivov, vrli gostinci pa se s posebnim občutkom lotevajo 

tradicionalnih jedi v novi spodobni preobleki. Ponudniki domače hrane v 

gostiščih, restavracijah in izletniških kmetijah vas pričakujejo.  

5. Slovensko kulturo vam bodo najlepše približali lokalni vodniki, ki poznajo vse 4 

letne čase narave in 5., celoletni čas kulturnih doživetij in dogodkov. V TIC 

Moravske Toplice vam bodo predlagali izbrati najboljše doživetje za vas.  

6. V destinaciji obiščite spomenike kulturne dediščine, sakralne objekte, muzej na 

prostem, tehniški muzej, zbirke orodij ter muzej tradicionalne panonske 

arhitekture (cimprače) prispevajte k ohranjanju vrhunskih del slovenske kulture 

in umetnosti. 

7. Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve, ki vam bodo približali prekmurske 

navade, šege in običaje. V destinaciji Moravske Toplice ne smete zamuditi etno 

programa v okviru Poletja v Moravskih Toplicah, Martinovega pohoda in 

drugih dogodkov v destinaciji Moravske Toplice.  

 



                       

 

2.3 Ohranite zeleno Slovenijo v srcu (Slovenia Makes You Green) 

 

1. Ročno delo s certifikatom je najlepši spominek. Poiščite v trgovinah izdelke, 

označene z Art & Craft Slovenia. Poiščite jih v poslovalnici TIC Moravske Toplice.  

2. Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel. 

3. Delite svoja doživetja v Sloveniji in destinaciji Moravske Toplice na družbenih 

omrežjih ter uporabite #ifeelsLOVEnia, #moravsketoplice, 

#visitmoravsketoplice 

4. Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma. 

 

 


