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Zapisnik 4. redne seje sveta  Zavoda za turizem šport in kulturo Šalovci 

 

 

 

V torek 19. 05. 2020 ob 17;00 uri je bila v TNC Peterloug  Markovci 93. 4. redna seja sveta 

Zavoda za turizem šport in kulturo Šalovci. 

Prisotni so bili: 

ga. Mihaela Kalamar –  predsednica sveta in predstavnica zainteresirane skupnosti 

g. Albin  Gubič – predstavnik ustanoviteljice 

g. Bojan Kučan – predstavnik ustanoviteljice 

g. Drago Lainščak – predstavnik ustanoviteljice 

ga. Renata Horvat – predstavnica zaposlenih delavcev 

g. Bernard Goršak – v. d. direktorja 

g. Iztok Fartek – župan 

 

Zbrane je pozdravila ga. Mihaela Kalamar. Predsednica je povedala, da je svet sklepčen ter 

prebrala dnevni red in vprašala za pripombe na predlagani dnevni red: 

1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;  

2. poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje in potrditev zapisnika 3. redne seje; 

3. predstavitev Letnega vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2019; 

4. predstavitev in obravnava predloga pogodbe med ZTŠK Šalovci in MSNS Šalovci o 

najemu prostorov etnografske hiše v Domanjševcih; 

5. sprejem sklepa, da se dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za 

turizem,šport in kulturo Šalovci mandat podaljša za eno leto; 

6. seznanitev s postopki sklenitve upravljavske pogodbe med Občino Šalovci in ZTŠK  

Šalovci za TNC Peterloug ter objekte obnovljene karavle v Čepincih; 

7. sprejem sklepa da se najvišje občinsko priznanje predlaga Zavod za varstvo kulturne 

dediščine OE Maribor; 
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8. poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

projekt Skupaj za podeželje, ponudba večnamenskega prostora karavle Čepinci; 

9. razno. 

Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je bil soglasno sprejet. 

Sklep 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda je soglasno sprejet. 

 

TOČKA 2: Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje in potrditev zapisnika 3. redne seje 

G. Bernard Goršak  je povedal, da iz zapisnika 3. redne seje ni omenjeno ali se lahko zapisnik 

objavi na spletni strani Občine Šalovci. G. Iztok Fartek – župan in g. Albin Gubič – predstavnik 

ustanoviteljice sta predlagala da se zapisnik objavlja na spletni strani Občine Šalovci. 

Zapisnik 3. Redne seje je bil soglasno potrjen. 

Sklep 2: Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje in potrditev zapisnika 3. redne seje se 

sprejme soglasno. 

 

TOČKA 3: Predstavitev Letnega vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2019. 

Januarja 2019 je občinski svet Občine Šalovci sprejel odlok o ustanovitvi javnega zavoda z 

imenom Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci. Med poglavitnimi razlogi za ustanovitev 

javnega zavoda je bila potreba, da se določi  upravljalec muzejske zbirke Varuhi meje v 

obnovitveni karavli v Čepincih ter Turistično nastavitvenega centra Peterloug v Markovcih. G. 

Bernard Goršak je povedal, da je bilo v karavli v Čepincih dovolj narejenega, bo pa potrebno 

še zbirko dopolniti. V Tnc Peterloug je bilo potrebno odprtje začasnega računa pri komercialni 

banki, registracija nastanitvenega obrata pri Ajpesu in ureditev vsega potrebnega za vodenje 

knjige gostov. Za računovodske storitve je bilo izbrano podjetje Proevidenca iz Murske 

Sobote, za davčno blagajno pa podjetje Birosolutions, podjetje Parus za pranje in kemično 

čiščenje posteljnine, gostišče Rudi iz Šalovec za gostinske ponudbe (catering). Bila je izdana 

brošura Peterloug, v kateri je v 4 jezikih predstavljena ponudba centra, ter nov logotip zavoda. 

Brošure so bile odposlane po osnovnih šolah. Dobro je sodelovanje z Saro Hašaj (program 

Erasmus).V okolici Peterlouga je bil urejen manjši gibalni park-projekt Green Exercise. V 

okviru projekta Mura Raba Tour pa je bil TNC Peterloug vključen v mrežo  ponudnikov novega 

turističnega produkta z istim imenom. Izveden je bil projekt Goričko pod zvezdami (LAS 

Goričko), znotraj katerega se je ob centru oblikovala tematska krožna astronomska učna pot, 

ploščad za nastopajoče na prostem, manjši amfiteater s klopmi za gledalce. V bližini je 

postavljena še manjša ploščad za piknike v naravi. V sodelovanju z OŠ Turnišče je del 

ponudbe TNC Peterloug postal tudi zmogljiv teleskop.  
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Zavod aktivno sodeluje na turističnih, kulturnih in športno rekreativnih dogodkih: pohod po 

graničarski poti od Mladinskega centra na Hodošu do karavle v Čepincih. Poseben dogodek 

je odkritje obeležja sončevega mrka v Budincih ter odkritje obeležja Rastoča knjiga v 

Šalovcih. 

Zavod je pričel z deli za izdajo dveh tematskih brošur po naročilu Madžarske samoupravne 

narodne skupnosti Šalovci. Pripravljeno je bilo celotno tekstualno gradivo, prevodi, fotografije 

ter oblikovanje. Izdana je bila večja brošura o zgodovini Domanjševcev ter manjša brošura o 

obeh cerkvah. Obe brošuri sta izšli v 4 jezikih. Zaradi finančnih težav MSNS Šalovci pa se je 

za več mesecev odložilo plačilo, kar je povzročilo precejšnje težave tako zavodu kot njegovim 

podizvajalcem (prevajalsko podjetje Preteks, podjetje Animus iz Markišavec, ki je brošuri 

oblikovalo in natisnilo). 

G. Bernard Goršak je povedal da je končna bilanca realna in pozitivna. 

Predsednica je zbrane povabila k razpravi, prijavila sta se g. Albin Gubič glede sodelovanja z 

OŠ Turnišče in g. Drago Lainščak glede MSNS Šalovci. Po obrazložitvi g. Bernarda Goršaka je 

predsednica ponovno povabila k razpravi, vendar se ni nihče prijavil, zato je predlagala, da 

se predstavitev Letnega vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2019 

sprejme. Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep 3: Predstavitev Letnega vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2019 

je soglasno sprejet. 

 

TOČKA 4: Predstavitev in obravnava predloga pogodbe med  ZTŠK Šalovci in MSNS Šalovci o 

najemu prostorov etnografske hiše v Domanjševcih 

G. Bernard Goršak je pogodbo predstavil. Vsak predstavnik ustanoviteljice, si je pogodbo 

prebral. Povedal je še da je za zavod sodelovanje dobro, in da MSNS Šalovci sami skrbijo za 

čiščenje, promocijo in trženje. 

G. Albin Gubič je predlagal da se pogodba dopolni pri 17. členu: Skrbnik pogodbe s strani 

najemodajalca je Dušan Orban, oziroma je to vsakokratni nosilec funkcije predsednika MSNS 

Šalovci. Skrbnik pogodbe s strani najemojemalca je Bernard Goršak, oziroma je to 

vsakokratni nosilec funkcije direktorja ZTŠK Šalovci. 

Predsednica je povabila k razpravi, ker se nihče ni prijavil, je predlagala, da se predstavitev 

in obravnava pogodbe med ZTŠK Šalovci in MSNS Šalovci o najemu prostorov etnografske 

hiše v Domanjševcih potrdi. Predlog je bil soglasno sprejet. 

Sklep 4: Predstavitev in obravnava predloga pogodbe med ZTŠK Šalovci in MSNS Šalovci o 

najemu prostorov etnografske hiše v Domanjševcih sta soglasno sprejeta. 
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TOČKA 5: Sprejem sklepa, da se dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem 

šport in kulturo Šalovci mandat podaljša za eno leto 

Predsednica sveta zavoda je pri 5. točki dnevnega reda predstavila 16. člen Odloka o 

ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci, kot tisto pravno 

podlago, na osnovi katere ima svet zavoda dolžnost, da v primeru, ko direktor zavoda po 

preteku mandata prejšnjega direktorja ni bil izbran na podlagi javnega razpisa. Svet zavoda 

imenuje vršilca dolžnosti za dobo največ enega leta, vendar mora pridobiti soglasje 

ustanoviteljice. 

Predsednica je zbrane povabila k razpravi. K razpravi se nihče ni prijavil, zato je bil sklep, da 

se dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem šport in kulturo Šalovci 

mandat podaljša za eno leto soglasno sprejet. 

Sklep 5: Sprejem sklepa, da se dosedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja Zavoda za turizem 

šport in kulturo Šalovci mandat podaljša za eno leto, je bil soglasno sprejet. 

 

TOČKA 6: Seznanitev s postopki sklenitve upravljavske pogodbe med Občino Šalovci in ZTŠK 

Šalovci za TNC Peterloug ter objekt obnovljene karavle v Čepincih 

G. Bernard Goršak je povedal, da lastništvo ostane nespremenjeno. Za vsak objekt se bo  

pripravilo ločeno pogodbo, kot karavla Čepinci tako TNC Peterloug. Člani so seznanjeni s 

postopki in da se bodo pogodbe pripravljale v drugi polovici leta2020. Predvideva se, da bo 

zavod v upravljanje prevzel tudi prireditveni prostor Volčin in po izgradnji tudi Center Volčin.  

 

TOČKA 7: Sprejem sklepa, da se za najvišje občinsko priznanje predlaga Zavod za varstvo 

kulturne dediščine OE Maribor. 

Zaradi dobrega sodelovanja med Občino Šalovci in Zavodom za varstvo kulturne dediščine 

OE Maribor pri ohranjevanju kulturne dediščine (zvonik Šalovci in Žido Lenarčičev mlin) in 

tudi pridobivanju finančnih sredstev, svet ZTŠK Šalovci predlaga občinskemu svetu Občine 

Šalovci, da se ZVKD RS o.e. Maribor podeli priznanje Občine Šalovci ob občinskem prazniku. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

Sklep 6: Sklep, da se za najvišje občinsko priznanje predlaga Zavod za varstvo kulturne 

dediščine OE Maribor, se soglasno sprejme. 

 

TOČKA 8: Poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: Pravilnik o varovanju osebnih podatkov, 

projekt Skupaj za podeželje, ponudba večnamenskega prostora karavle Čepinci.  
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Svet se je seznanil s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov in zakonodaji s tega področja. 

ZTŠK Šalovci je bil uspešen pri prijavi projekta LAS Goričko Skupaj za podeželje. Partnerji v 

projektu so Vöter, Kocljevina, Dom za starejše Brigita. Iščejo se rešitve za dodatno ponudbo 

večnamenskega prostora karavle v  Čepincih, da bi se lahko izdajal za različne aktivnosti. 

 

TOČKA 9: Razno 

V razpravi so sodelovali vsi člani sveta zavoda. Največ je bilo povedanega glede trženja in 

promocije TNC Peterlouga in večnamenskega prostora karavle Čepinci. Iskanje novih 

programov in finančnih sredstev. Temu mnenju se je pridružil tudi g. župan. Ker ni bilo več 

razprave se je predsednica vsem zahvalila in zaključila sejo. 

 

Seja se je zaključila ob 19;00. 

 

Zapisala: Renata Horvat                                                                   Šalovci; 29. 05. 2020 

 

v. d. direktorja zavoda 

       Bernard Goršak 


