
ZELENI NAPOTKI ZA OBISKOVALCE 
DESTINACIJE MORAVSKE TOPLICE

Obiskali ste zeleno destinacijo Moravske Toplice, ki 
se razvija v smeri trajnosti, kar dokazuje z vstopom 
v nacionalni program Zelena shema slovenskega 

turizma in pridobitvijo znaka Slovenia Green. 

K trajnostnemu ravnanju spodbujamo tudi  
obiskovalce in deležnike. Z upoštevanjem zelenih napotkov  

boste pripomogli k ohranjanju zelene destinacije.  
Hvala, da jim sledite.

OKOLJU PRIJAZNE NASTANITVE 
Apartmajsko naselje Panonska vas  

je pridobilo znak Slovenia Green Accomodation,  
saj si prizadevajo za odgovorno ravnanje 

z odpadki, energijo, vodo.

Hotel Vivat je prejemnik okoljskega znaka  
Eko marjetica in ravno tako nadvse uspešno 

uresničuje vizijo trajnostnega poslovanja.

OHRANJAJTE NARAVO  
IN POKRAJINO

Severni del občine Moravske Toplice  
se nahaja v Krajinskem parku Goričko 

in na območju Natura 2000. 

Tu je dom redkih živalskih vrst (netopir mali 
podkovnjak idr.) in je zaščiteno območje. 

TRAJNOSTNA MOBILNOST 
Namesto z avtom destinacijo Moravske Toplice  

raje odkrivajte z na kolesu.

Odkrivate lahko čez 250 kilometrov označenih 
kolesarskih in blizu 100 kilometrov pohodnih poti. 

Najemite kolo v Bike Centru Moravske 
Toplice (izposoja treking koles in e-koles) 

ali si izposodite Soboški Biciklin. 

Za obisk regijskega središča Murske Sobote 
priporočamo javni primestni avtobusni prevoz 
Sobočanec (Avtobusni promet Murska Sobota). 



VARUJTE OKOLJE IN PODNEBJE
Skupaj poskrbimo da destinacija MT ostane čista in urejena. Poskrbite za ločeno zbiranje odpadkov 

in jih odnesite do mest, ki so dosegljiva komunalni oskrbi, tudi med rekreacijo v naravi. 

• Na destinaciji Moravske Toplice odpadke zbirajte 
ločeno in jih odnesite do mest, ki so dosegljiva 
komunalni oskrbi, tudi med rekreacijo v naravi. 

• Voda je pri nas čista in pitna in ponosni smo, 
da domačini in naši gostje pijemo vodo iz pipe. 

• Kupite steklenico za večkratno polnjenje.

• Pomagajte nam ohraniti bogastvo vodnih virov 
izberite raje tuš namesto kopeli in da med 
umivanjem zob zaprite pipo.

• Prispevajte k varčevanju z energijo, zato brisače 
ter posteljnino uporabite večkrat.

• Naj okolje in narava lovita svoje signale. Ko je 
le mogoče, izklopite iz vtičnic vse elektronske in 
druge naprave.

Naučite se nekaj prekmurskih 
narečnih besed, ki bodo 

narisale nasmešek na obraz 
vaših gostiteljev in domačinov.

fala - hvala 
dober den - dober dan

zbaugon - zbogom
rašuška - vilica
güjžina - malica 

slatina - mineralna voda (radenska)
ešče na tešče - še vedno tešč
pohani picek - ocvrt piščanec 

bejžati - teči
šteti - brati 

bočkor - čevelj
čunte - kosti
gezero - tisoč

zmantrati se - utruditi se
gučati - govoriti

ščeti - želeti
kuča - hiša

telige - samokolnica
vankiš - vzglavnik

fršlus - zadrga
kmica - tema
sumič - komar
bilica - jajce

kelko košta? - koliko stane?
kalabajs - kuli

pokrivač - pokrov
bonkaš/tošlin - denarnica

Kupujte lokalne podeželske dobrote in podpirajte lokalne proizvajalce. 
Obiščite lokalne ponudnike in njihove podeželske prodajalne z lokalnimi 

izdelki in pridelki. Na voljo so tudi na turistični tržnici v Moravskih 
Toplicah. Izdelki nosijo certifikate in so žlahtno sporočilo naše tradicije.

Okusite lokalne in tradicionalne jedi. 
Ponudba domače hrane je na voljo tudi 
pri ponudnikih kulinarike na turističnih 

kmetijah, vinotočih in pri gostincih. Izberite 
tipične jedi z lokalnim poreklom sestavin 
in receptov. Poskusite dödöle, prekmursko 
gibanico, bograč, langaš, retaš, posolanko, 
zasiko, bujto repo s krvavicami, ocvirkove 

pogače, zlejvanko in druge jedi … 

Okušajte izdelke v podeželskih čokoladnicah 
(Passero in Hiša Tara), sirarni (Tinka), zeliščni 
kmetiji (Vidov Brejg), Medičarsko obrt (Jožica 

Celec), obiščite ponudnike bučnega olja, 
seznam dobite v TIC Moravske Toplice.

DESTINACIJA MORAVSKE TOPLICE JE ZELENA, ZDRAVAIN VARNA.
Hvala, da skupaj z nami stopate po zeleni poti. 

Odprite srce zelenim navadam in jih uresničujte tudi doma.

Delite svoje pozitivne izkušnje s prijatelji in nam pomagajte širiti zeleno misel. 
Svoja doživetja na destinaciji Moravske Toplice delite na družbenih omrežjih ter 
uporabite ključnik #ifeelsLOVEnia, #moravsketoplice, #visitmoravsketoplice

Obiščite znamenite cerkve romansko 
rotundo v Selu, Plečnikovo cerkev v 

Bogojini, Cerkev sv. Martina v Martjancih 
in se navdušujte nad sakralno dediščino. 

Podajte se v muzej na prostem Lončarsko 
vas in Magdino hišo v Filovcih in v tehniški 

muzej Časarov mlin v Berkovcih in prispevajte 
k ohranjanju naše kulture in umetnosti.

Obiščite tradicionalne dogodke in prireditve. 
Ne zamudite Pravljičnega festivala 

buč, Festivala zdravilne ajde in Festivala 
bezga, etno programa v okviru Poletja v 

Moravskih Toplicah, Martinovega pohoda …

SPOŠTUJTE KULTURO IN TRADICIJO


