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Rok za posredovanje predlogov: 7. november 2019



PODATKIO PREDTAGATEUU

Naziv predlagatelja: Obdina Moravske Toplice
Naslov: Kranjdeva ulica 3, 9226 Moravske Toplice
Tel.: 02 538 15 00
E-naslov: obcina @ moravske-toplice.si

Podatki o odgovorni osebi:
lme in priimek: Alojz Glavai
Funkcija: Zupan
Tel.: 02 538 15 00
E-naslov: obcina@moravske-toplice.si

Podatki o kontaktniosebi (izpolnite v primeru, ie ni odgovorna oseba)
lme in priimek: MAJDA UPle PROSte

Funkcija: svetovalka
Tel.: 021538 -L5-L2
E-naslov: majda.lipic@moravske-toplice.si

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik/ca izjavljam, da so vsi podatki v prijavi resniEni, da je
organizacija, ki podaia predlog vilanjena v PTZ in ima poravnane vse obveznosti do PTZ.

V Moravskih Toplicah, dne 5.11.2019

Podpis zakonitega zastopnika
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lme in priimek ali naziv: HlSA TARA, Alei Srok, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Naslov: Ob igriSau 10, 9226 Moravske Toplice

Tel.: 031 237 569

E-poita: s roka les @gma il.com

Nominiranca predlagamo za:

1. Pisno priznania posameznikom in druitvom za prostovoljno delo.

2. Pisna prlznania posameznikom ln orSanizacilam ,a profeslonalno delo.

3. Plaketo.

4. Kipec itorklje.

Utemeljitev predloga:

7. Osnovni podatki o nominironcu in krotek zgodovinski oris delovonjo no turistiine
podrotju (itevilo let delovonjo na podrotju turizma, podrotje turizmo, na katerem
nominiranec deluje in poslediCno vplivo no razvoj turizmo):

lme in priimek: HISATARA, Alei srok, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Naslov: Ob igriSEu 10, 9226 Moravske Toplice

T:031 237 559

E: srokales@gmail.com

Alei Srok se kot nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji z osnovno dejavnostjo eebelarstvo in

proizvodnja izdelkov iz medu (iokolade, praline, kremni med, medeni namazi) uradno z dejavnostjo

ukvarja od leta 2016.

Neuradno pa se kot ilan druiine, ki se pod imenom H|SA TARA ie vrsto let ukvarja z oddajanjem sob

turistom, s turizmom ukvarja ie od ranega otroitva.

2. Nopiiite konkretne oktivnosti in doseike nominironco (koj je v preteklih
posomeznik/orgonizocijo noredila, koteri so bistveni prispevki k rozvoju turizmo):

Kot ie navedeno poprej, se druiina Aleia Sroka pod znamko H|SA TARA ie vrsto let ukvarja z

oddajan.jem sob v turistiine namene. V tem aasu je, kot v marsikateri drugi druiini zasebnih

turistianih ponudnikov , tudi Alei 5el skozi vse faze dela v tej dejavnosti.

Hkrati se je ie v srednji ioli zaiel ukvarjati s Eebelarstvom kot hobijem. Po opravljenem teaaju za

mlade Eebelarje, se je v letu 2016 odloail, da ta svoj hobi razvije v nekaj vea in ga nadgradi.

Kakor se je poveialo itevilo iebeljih druiin so se tudi koliEine osnovnega pridelka oz. medu zviiale.

Alei zatrjuje, da mu je zelo hitro postalo jasno, da s prodajo medu kot osnovne surovine (med v

kozarcu) ni moino zasluiiti niti za osnovno Siritev druiin, kaj Sele razviti to dejavnost do mere, da bo

samozadostna.

Osnovni podatki o nominirancu:



OdloEil se je za Siritev dejavnosti v proizvodnjo medenih izdelkov, kot so medene dokolade, praline,

kremni med itd. lzdelki so v zaietku bili namenjeni le njihovim gostom, vendar so kmalu so kmalu

zaieli z razSirjeno prodajo. S to sinergijo turizma in kmetijstva oz. iebelarstva so dejansko pridobili na

vrednosti in razpoznavnosti lastnih namestitev in so njihov osnovni pridelek (med) uspeli oplemenititi

ter prodati kot izdelek z dodano vrednostjo. Pri tem so seveda sledili ielji, da so vse surovine, ae je le

moino, produkt domadih prekmurskih pridelovalcev. Tako so naredili stopnico navzgor in istoEasno

potrdili tezo, da turizem ni le 5tevilo sob in Stevilo prenoditev ter da ni vedno potrebna ogromna

povr!ina in koliiina kmetijskega pridelka za uspe5no prodajo. S to sinergijo so povezali dve povpreini,

navadni dejavnosti; turizem in kmetijsWo v >nekaj vei<.

Njihove iokolade so zaradi unikatnih, roino narisanih ovitkov, ki slikovito predstavljajo tudi
posamezni prekmurski produkt (butno olje, sontnidno olje, mak, orehi, zeli5ia ...) ter zaradi pristnih

okusov (visoka kvaliteta surovin) zelo hitro postale razpoznavne. Poslediino so njihovi medeno-

iokoladni izdelki hkrati postali promocijsko sredstvo tudi njihovih namestitvenih kapacitet. Seveda

so s tem tudi gostje drugih namestitev in obiskovalci kraja dobili moinost nakupa domaiega

prekmurskega medu in doma narejenih iokoladnih izdelkov.

Kot poudarja Alei Srok, je moinosti za rczvoj ie ogromno, vendar predvsem v povezovanju

kmetijstva in turizma in to tako, da doma pridelani pridelek (med, zeli5ia) ne prodajo kot osnovno

surovino, na veliko ali v kozarcih kot standardni izdelek. Vedno stremimo k oplemenitenju in

povezanosti z dosedanjo dejavnostjo oz. zgodbo.

3. Navedite, kotera priznonja in nogrodo je doslej prejel nominironec (vrsto priznanja in
nagrode ter kdo je podelil):

Kot mladi zasebni turistiEni ponudnik se je Ale! udeleiil predvsem razlianih strokovnih seminarjev s

podroija debelarstva, proizvodnje iokolade, ekologije in promocije (udeleiba na razliinih sejmih).

Lahko se pohvali s priznanji za kvaliteto medu. Najveija nagrada pa je zanj to, da je sploh preiivel

prva poslovno kritiina leta, da je uspelno povetal Stevilo zdravih debeljih druZin, uspeino raz3iril

proizvodne prostore ter tako pridobil osnovo za nadaljnji razvoj.

4- V petih stovkih novedite, zakaj si nominiranec zosluii po vaiem mnenju
priznanje/ploketo/kipec itorklje (bodite konkretni, izpostavite tisto, kor se vom zdi
najbolj prepriiljivo zo odlotitev komisije):

Nominiranec Ale5 5rok si priznanje zasluii iz razloga, ker je kot mladi nosilec zdruZil dve
nosilni panogi v Prekmurju; turizem in kmetijswo in s tem popestril turistiano ponudbo v nasi

obfini Moravske Toplice, kot tudi v samem kraju Moravske Toplice obenem pa s prodajo
njihovih izdelkov na vidnih turistianih todkah promovira celotno ponudbo Prekmurja.
Kar je pa najbolj pomembno; s svojo dejavnostjo iebelarstva oz. skrbjo za preiivetje in razvoj zdravih

tebeljih druiin lahko naravi in druibi, predvsem kmetijstvu, vrne vsaj del )podarjenega( sredi zelene

destinacije Moravske Toplice, nenazadnje spomnimo na izrazit zeleni znataj Slovenije, ki je med

drugim tudi najbolj debelarska driava v EU, saj imamo skoraj pet debelarjev na 1.000 prebivalcev.

Tako lahko prispeva za gospodarski in istoEasno ekolo5ki obstoj na5ega kraja ter opredeljuje zeleni

znaaaj destinacije Moravske Toplice.



Osnovni podatki o nominirancu:

lme in priimek ali naziv: GostiSie Aleksander, lgor Smodii s.p.

Naslov: RumiEev breg 83, 9226 M. Toplice

Tel.: 041980 183

E-po5ta: gostisce.aleksander@amis.net

Nominiranca predlagamo za :

1. Pisno priznanja posameznikom in druStvom za prostovoljno delo.
2. Pisna priznania posameznikom in orsanizaciiam za profesionalno delo.
3. Plaketo.
4, Kipec Storklje.

Utemeljitev predloga:

1. Osnovni podatkio nominirancu in krotek zgadovinski oris delovonja na turistiine
podroiju (itevilo let delovanja na podroiju turizma, podroije turizmo, na koterem
nominironec deluje in poslediino vplivo na razvoj turizmo):

Zadetki obratovanja Gosti5da Aleksander segajo dvaindvajset let v preteklost, od 12.

5. L997 do 8. 8. 2016 je gosti5ie delovalo pod vodswom Aleksandra SmodiSa, zatem
je turistidno dejavnost prevzel sin lgor SmodiS.

2. Nopiiite konkretne oktivnosti in doseike nominiranca (kojje v preteklih
posomeznik/organizacija naredilo, koteri so bistveni prispevki k razvoju turizmo):

Zadetki gostinske dejavnosti druZine SmodiS, kot ie zgoraj navedeno, segajo v leto

1997. Tedaj so dejavnost zadeli z malim vinotodem, ki je deloval le ob koncih tedna.

Leta 1998 so se prekvalificirali v okrepdevalnico, leta 2001 pa dogradili prve sobe za

prenotitev ter se preoblikovali v gosti5de,

Z veliko truda, volje in dela odlidnega kolektiva, ki so zaposleni ie od zadetka, je bila

njihova vizija po vedjem razvoju za6rtana. Leta 2004 so dogradili 5e eno stavbo za

prenofiwe, leta 2008 5e eno. Sodasno so razvijali tudi okolico gostiSfa uredili Park

Aleksander, do katerega se njihovi gostje zelo radi sprehodijo.

3. Novedite, katera priznanja in nagrada je doslej prejel nominiranec (vrsta priznanjo in
nogrode ter kdo je podelit):

Prejeli so nagrado Obdine Moravske Toplice za razvoj turizma leta 2004, bili so
prejemnikived zlatih, srebrnih in bronastih nagrad za Prekmursko gibanico in
Prekmursko 5unko, ki ga je podarjalo Druiwo za promocijo in za5tito prekmurskih
dobrot. Leta 2011so prejeli priznanje gospodarstva za hitro rastoee podjetje v
gostinstvu in hotelirstvu (Vestnik).



4. v petih stovkih novedite, zokoj si nominironec zasluzi po voiem mnenju
priznanje/plaketo/kipec itorklje (bodite konkretni, izpostavite tisto, kor se vom zdi
najbolj prepritljivo zo odloiitev komisije):

GostiSae Aleksander predlagamo za pre.jemnika priznanja iz razloga dolgoletne tradicije
delovanja, nenazadnje turistiani ponudnik trenutno poleg gosti5da za L2O oseb razpolaga tudi
s 56 leiiSii (26 sob). GostiSie podpira lokalne in domade dobavitelje, hrana je sezonska in
ustvarja prekmurske jedi po stari recepturi.



Nominiranca predlagamo za:
1. Pisno priznanja posameznikom in dru5Wom za prostovoljno delo.
2. Pisna priznanja posameznikom in organizacijam za profesionalno delo.
3. Plaketo,
4. Kipec 5torklje.

Utemeljitev predloga:

7. Osnovni podotki o nominironcu in krotek zgodovinski oris delovanja na turistitne podroiju
(itevilo let delovanjo no podroiju turizmo, podroije turizma, na katerem nominironec deluje
in posleditno vplivo no rozvoj turizmo):

2. Napiiite konkretne dktivnosti in doseike nominironco (koj je v preteklih posomeznik/orgdnizocijo
noredila, kateri so bisweni prispevki k rozvoju turizma):

Svojo ustvarjalnost z veseljem delijo z vsemi, ki ielijo spoznati delo v njihovem mediiarstvu, saj v
domadi delavnici prirejajo usNarjalne delavnice, predstavitve obrti in degustacije. Svojo dejavnost
predstavljajo Sirom Slovenije in tudi v tujini, ter s tem bogatijo in promovirajo turistitno ponudbo na
Goriikem in v obEini Moravske Toplice.

3. Novedite, katero prizndnjo in nogrodo je doslej prejel nominiranec (vrsto prizndnjo in nagrode ter
kdo je podelil):

LETA 2018 JE JOZICA CELEC DOBILA PRIZNANJE BRONASTI KUU' OBRTNO PODJETNISKE ZBORNICE

SLOVENUE ZA DOLGOLETNO USPESNO DELO NA PODRO'JU OBRTI

LETA 2017 JE JOZICA CELEC POSTALA POMURKA MESECA OKTOBRA PO IZBORU POSLUSALCEV

MURSKEGA VAIA

LETA 2OO3 JE DRUZINA CELEC PREJELA PO IZBORU VESTNIKA PRIZNANJE NAGRADO NAJ DOMA.UA
ZA OHRANJANJE TRADICUE

Osnovni podatki o nominirancu:

lme in priimek ali naziv: MEDICARSTVO JOZCA CELEC, Damjan Celec s.p.
Naslov: RATKOVCI 8
Tel.: 041-941-175
E-po5ta: info@medicarstvo.si

Davnega leta 1937 je tast Joiice Celec opravil mojstrski izpit za poklic meditarja in sveaarja, svojo

delavnico je imel v Murski Soboti. Leta 1991 je svoje znanje z velikim veseljem zatel prenaiati na

danainjo mediiarko in lectarko Joiico Celec, ki je po Stirih letih dela v tastovi delavnici leta 1995 v

Ratkovcih na Goridkem odprla svojo delavnico, kjer njena druiina ustvarja 5e danes. V vmesnem iasu
je prislo tudi do prenosa obrti, ki jo je prevzel sin. S svojim delovanjem ohranjajo staro rokodelsko

obrt in kulturno dediiiino, ter z razvojem skrbijo za nadaljevanje tradicije. Z zdruiitvijo posameznikov

podobnih obrti nastopajo na trgu in ustvarjajo skupne projekte z drugimi ponudniki. Eden takinih
projektov je )Sladka pot(, ki so ga zaieli leta 2003, na podlagi tega imajo markirano pohodniSko in

kolesarsko pot. K temu sodi tudi >Pohod po sladki poti<, ki ga vsako leto tradicionalno organizirajo, in

je vpisan v izkaznico pohodov po Goridkem, ki ga izdaja Goriiko drtjStvo za leple vUtro.



LETA 2OO5 JE POMURSKA TURISTI.NA ZVEZA MEDI.ARSTVU JOZICI CELEC PODELILA PRIZNANJE ZA

PRISPEVEK K RAZVOJ U TURIZMA V POMURJU

LETA 1998 JE JOZICA CELEC PREJELA PRIZNANJE OBMO'NE OBRTNE ZBORNTCE MURSKA SOBOTA ZA

OZIVUANJE IN OHRANJANJE TRADICIONALNE OBRTI

4. v petih stovkih novedite, zokoj si nominironec zdsluzi po voiem mnenju prizndnje/ploketo/kipec
itorklje (bodite konkretni, izpostovite tisto, kor se vom zdi nojbolj prepritljivo zo odloiitev komisije):

MediEarstvo Jozica Celec, Damjan Celec s.p. si zasluii plaketo, ker vztrajajo v svoji obrti v teh
modernih 6asih, ter s svojim delovanjem, ki ga nadaljuje tretja generacija, skrbijo za promocijo obrti,
ter predstavljajo in ohranjajo kulturno dediSiino in nadgrajujejo tradicijo. Recepture, ki jih
uporabljajo so izbrane in stare nekaj stoletij, ki jih skrbno varujejo, plemenitijo in prenaiajo iz roda v
rod, iz srca v srce.



Osnovni podatki o nominirancu:

lme in priimek ali naziv: TERME VIVAT

Naslov: Ulica ob igriSiu 3, 9226 Moravske Toplice
Tel.: 025 38 2100
E-po5ta: info@vivat.si

Nominiranca predlagamo zai
1. Pisno priznanja posameznikom in druiWom za prostovoljno delo.
2. Pisna priznanja posameznikom in organizacijam za profesionalno delo.
3. Plaketo.

Utemeljitev predloga:

1. Osnovni podotki o nominironcu in krotek zgodovinski oris delovonja no turistitne podroiju
(itevilo let delovonjo no podrotju turizmo, podroije turizma, na koterem nominironec deluje
in poslediino vplivo na rozvoj turizma):

Podjetje Poditek-Uiitek d.o.o., ki upravlja s Termami Vlvat izvaja in ponuja turistifne storitve
ter produkte ie od leta 2005 z jasno zairtano vizijo in strategijo postati najboljli ponudnik
turistiano-termalnih, wellness, zdraviliSkih, poslovnih in Sportnih storitev v tem delu Evrope.
Z vsakoletnim vlaganjem sredstev v hotelsko infrastrukturo in razvoj produktov dvigujejo
nivo kakovosti storitev in na podlagi tega dosegajo vsakoletno povisanje Stevila notitev
minimalno za LO %. Z svojimi vlaganji vplivajo na razvoj turistidne ponudbe v Pomurju in so
eden od redkih turistidnih subjektov v regiji, ki se lahko pohvalijo z vsakoletnim vlaganjem v
hotelsko infrastrukturo in s tem dvigujejo prepoznavnost destinacije Pomurja in Moravskih
Toplic v Evropskem prostoru. Rezultati, kijih dosegajo potrjujejo njihovo usmeritev, kakovost
in obvezo, da !e naprej stremijo k izvajanju kakovosti storitev za svoje goste.

2.Nopiiite konkretne aktivnosti in doseike nominiranco (koj je v preteklih
posameznik/orgonizocija noredilo, koteri so bistveni prispevki k rozvoju turizma):

Vsako leto vlagajo veliko sredstev v razvoj hotelske infrastrukture tako so od leta 2005:

. Prenova hotela v kategorizacijo 4*superior
o lzgradnja bazenskega kompleksa
o lzgradnja restavracije Vivat
. lzgradnja vrtine
o lzgradnja depandanse A in B

. lzgradnja operacijske dvorane

. Prenova hotela v kategorizacijo 4*superior

. lzgradnja ogrevanih nogometnih igri5a
o lzgradnja pokritih parkirild s fotovoltaiko
. lzgradnja terase
o lzgradnja zdravili5kega centra Vivat



. lzgradnja nove recepcije

. Razsiritev parkirisf in izgradnja vodometa
o lzgradnja novega notranjega bazenskega kompleksa za odrasle osebe
. Prenova notranjega sveta savn Vivat
o lzgradnja zunanjega sveta savn Vivat
. Prenova depandanse v Hotel Vivat* * * *superior

o lzgradnja nadhoda
. Prenova wellness centra Vivat
o lzgradnja steklene restavracije
. Prenova restavracije Vivat
. Prenova hodnika z predstavitvijo produktov Term Vivat
o lzgradnja show cookinga
. Prenova Hotela Vivat* * * *superior z balkoni
o lzgradnja novega nogometnega igrisaa
o lzgradnja nogometnega paviljona
. Prenova avle in recepcije (dokoniano do konca novembra)
o lzgradnja novega vhoda v hotel Vivat+ ** *superior z baldahinom (dokondano do

20.72.2019)
o lzgradnja novih 6 sob (dokontano do 2O.t2.2O79)

j. Navedite, kotero priznanja in nagrodo je doslej prejel nominironec (vrsta priznonja in
nogrode ter kdo je podelil):

V letu 2018 in prav tako v letosnjem letu so prejeli nagrado za najboljse, najbolj urejeno
in za kopanje najprijaznej5e termalno kopaliide v Sloveniji.

4. v petih stovkih novedite, zokoj si nominironec zosluii pa voiem mnenju
priznanje/ploketo/kipec itorklje (bodite konkretni, izpostovite tisto, kar se vom zdi
nojbolj prepritljivo za odlotitev komisije):

Podjetje Pofitek - UZitek d.o.o. si zasluii kipec Storklje iz ved razlogov, vsi pa so povezani z

visoko kvaliteto storitev, ki jih ponujajo in posledidno zadovoljstvom njihovih gostov. Poleg
razsiriwe turistiane infrastrukture in superstrukture je za zeleno destinacijo Moravske
Toplice zelo zgovorno tudi dejswo, da v Termah Vivat ves das dajejo velik poudarek
trajnostnemu poslovanju in izkoriSEanju obnovljivih virov energije. Potrebno je izpostaviti, da
je Hotel Vivat trenutno v pridobivanju certifikata EKO Marjetica (EU Label), in bodo prvi hotel
v destinaciji Moravske Toplice s pridobljenim trajnostnim znakom za hotelsko namestitev.
Tako termalno vodo iz vrtine Mt-89 uporabljajo za gretje prostorov hotela Vivat in
bazenskega kompleksa, s termalno vodo, ki je bila ie energetsko izkorildena, polnijo bazene
in na koncu z odpadno termalno vodo ogrevajo 5e 2 nogometni igrisii, kar omogota
pripravo vrhunskih nogometnih ekip tudi pozimi in sta kot taki edinsweni v tem delu Evrope.
Na strehah hotela in pokritega bazena so postavili fotovoltaitni centrali, s skupno modjo 100
KW, na pokritih parkiriStih z nadstreinico pa so integrirali fotonapetostne module z modjo
139 KW in zgradili elektro polnilno postajo 24 KW.


