Šalovci; 23. 12. 2019

Zapisnik 3. redne seje sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci

V četrtek 19. 12. 2019 ob 16;00 uri je bila v TNC Peterloug Markovci 93. 3 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. Po ugotovitvi, da manjka g. Iztok Fartek, je
predlagala, da se ga počaka, vendar po telefonskem klicu se je izkazalo, da je župan že bil na
poti, zato se je seja začela. Predsednica je ugotovila, da je svet sklepčen ter prebrala dnevni
red in vprašala za pripombe na predlagani dnevni red:
1. ugotovitev sklepčnosti;
2. poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje;
3. potrditev zapisnika 2. redne seje;
4. obravnava in potrditev programa dela in finančnega načrta ZTŠK Šalovci za leto
2020;
5. razno.
Pripomb na dnevni red ni bilo, zato je bil soglasno sprejet.
Točka 2: Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje
g. Bernard Goršak je predstavil poročilo o realizaciji sklepov 2. redne seje. Povedal je, da
je statut ZTŠK Šalovci pripravljen, da statut povzema bistvene sestavine ustanovitvenega
akta, ki je potreben za registracijo in začetek delovanja. Cenik je sprejet in obnovljen ter
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viden tudi na spletni strani. Zavod bo poskrbel za promocijo ponudbe tudi preko Facebook
strani, kar bo prispevalo tudi k večji prepoznavnosti zavoda in TNC Peterloug.
Svetniki na predstavitev poročila o realizaciji sklepov niso imeli pripomb.
Točka 3: Potrditev zapisnika 2. redne seje
Predsednica je dala v obravnavo zapisnik 2. redne seje. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je
predsednica predlagala, da se zapisnik sprejme. Predlog je bil soglasno sprejet.
Sklep 1: Zapisnik 2. redne seje ZTŠK Šalovci se soglasno sprejme.

Točka 4: Obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta ZTŠK Šalovci za leto
2020.
G. Bernard Goršak je povedal, da je za delo zavoda v letu 2020 poglavitno, da so se v 2019
dokončno sprejeli vsi potrebni splošni akti (statut, akt o sistemizaciji) ter da se je v decembru
2019 tudi dokončno oblikoval svet zavoda. Povedal je še, da je eden najpomembnejših
dogodkov zavoda v letu 2020 prenehanje mandata sedanjega v. d. direktorja. Mandat se izteče
konec maja. Z novim mandatom – v kolikor bo izbran kandidat potrjen kot direktor in ne kot
vršilec dolžnosti - bo nastopilo 5 letno obdobje, v katerem bo direktor lahko deloval s polnimi
pooblastili.
Še intenzivneje bo potrebno delovati na področju promocije zavoda ter ponudbe TNC
Peterlouga. Ta bo v kratkem deležen dodatne obogatitve kar zadeva njegovo ponudbo: urejen
prostor za piknik, amfiteater s sončno uro, slačilnice ob igrišču ter kolesarnica, ki je nujno
potrebna za shranjevanje koles. Zavod si bo prizadeval za izoblikovanje spominka (podoba
sončevega mrka) kot zaščitnega turističnega znaka zavoda oziroma Občine Šalovci. V. d.
direktorja je dodal, da bo potrebna dodatna obogatitev nekdanje karavle v Čepincih s strani
Vojaškega muzeja Slovenske vojske, od katerega se pričakuje, da bo prispeval še več
muzejskih eksponatov.
Omenil je še, da bo zavod skrbel za vzdrževanje obeležja in okolice tako sončevega mrka kot
Rastoče knjige.
Predsednica je zbrane povabila k razpravi. K razpravi se ni nihče prijavil, zato je predlaga, da
se predlagani Program dela in finančni načrt ZTŠK za leto 2020 sprejme. Predlog je bil
soglasno prejet.
Šalovci 162, 9204 Šalovci
Matična št.: 8403201000
E pošta: zavod.salovci@gmail.com
Davčna št.: 27683273
Telefon: 00386-(0)2-559-80-50
TRR: IBAN SI56 0123 3600 0000 587

Sklep 2: Programa dela in finančnega načrta ZTŠK Šalovci za leto 2020 se soglasno
sprejme.
Točka 5: Razno
V razpravi so sodelovali g. Lainščak, g. Gubič in g. Kučan. Povedali so, da je potrebno čim prej
vzpostaviti Facebook stran TNC Peterlouga. G Lainščak je povedal, da bi lahko razmišljali tudi
o kakšnem kratkem promocijskem filmu. 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 18;15.
Zapisala: Renata Horvat
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