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Zapisnik 5. redne seje sveta Zavoda za turizem šport in kulturo Šalovci 
 

 

 

 

 

V torek 29. 12. 2020 ob 16. uri je bila v TNC Peterloug  (Markovci 93) 5. redna seja sveta Zavoda 

za turizem šport in kulturo Šalovci. 

 

Prisotni so bili: 

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 pozdravil g. Bernard Goršak. Povedal je, da sta se upravičila (kot službeno odsotna) 

ga. Mihaela Kalamar - predsednica sveta in predstavnica zainteresirane skupnosti, ter g. 

Albin Gubič - predstavnik ustanoviteljice. 

 

Sejo je vodil podpredsednik sveta g. Bojan Kučan - predstavnik ustanoviteljice. Ugotovil je, 

da je svet sklepčen ter prebral dnevni red in vprašal za pripombe na dnevni red: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 

2. Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika 4. redne seje; 

3. Predstavitev Programa dela s finančnim načrtom ZTŠK Šalovci za leto 2021; 

4. Poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: delovanje TNC Peterloug, Evropski teden 

mobilnosti 2020…; 

5. Razno. 

 

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

Sklep 1: Ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda je soglasno sprejet. 
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TOČKA 2: Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika 4. redne seje 

 

Zapisnik 4. redne seje je bil soglasno sprejet brez razprave. 

 

Sklep 2: Poročilo o realizaciji sklepov 4. redne seje in potrditev zapisnika 4. redne seje sta 

bila soglasno sprejeta. 

 

 

TOČKA 3: Predstavitev Programa dela s finančnim načrtom ZTŠK Šalovci za leto 2021. 

 

G. Bernard Goršak je povedal, da je bilo leto 2020 za ZTŠK Šalovci zelo težko zaradi 

razglašene epidemije covid -19. V prihodnjih tednih, mesecih, bo dokončno znano kdaj bo 

lahko nastavitveni center Peterlog  ponovno deloval. Tako bi TNC Peterloug lahko ponovno 

sprejemal obiskovalce in to približno v takšnem obsegu kot v letu 2020 ob  uvedbi  vavčerjev. 

Zaradi njih je imel zavod na koncu leta kar dober izkoristek družinskih sob. 

Za finančno poslovanje TNC  Peterlouga (s tem pa tudi ZTŠK Šalovci) je še bol pomembno, 

kdaj bi se lahko vračale osnovne in srednje šole, izmenjava študentov (Erasmus)  ter druge 

zaključene skupine. Za boljši  izkoristek TNC Petrlouga bi bilo smiselno preurediti obe veliki 

spalnici, tako da bi dobili 4 manjše - kar bi sicer pomenilo nekaj manj postelj. Te postelje pa 

bi lahko premestili v večnamenski objekt graničarskega muzeja.  

Druga pridobitev bi bila nova kuhinja. Tako bi lahko hrano zagotavljali sami za goste Petrlouga  

in tudi ostale obiskovalce. Investitor v tem primeru bi bila Občina Šalovci, zato je izvedba  te 

investicije odvisna od odločitve vodstva oz. sveta Občine Šalovci ter samega občinskega 

proračuna.  

S projektom razpisa Fundacije za šport so se zagotovila sredstva za ureditev zunanjih površin  

TNC Peterloug: novo igrišče za odbojko na mivki, posodobilo se je nogometno igrišče, zgradil 

se je objekt s slačilnicami, tuši in sanitarijami, igrišče za košarko je še v izgradnji. Zgrajen je 

bil tudi večnamenski pokriti prostor za zaključene skupine, ki lahko deluje tudi kot zunanja 

predavalnica za šolske skupine. Prostor zajema tudi pokriti žar, krušno peč, v bližini je tudi 

zunanje kurišče za peko. Za TNC Peterloug vse to pomeni veliko pridobitev. To pomeni da se 

bo v prihodnje lahko odvijalo več športnih aktivnosti na prostem, nove pridobitve pa bodo 

lahko koristile tudi skupine, ki bodo prostor najele za svoje potrebe – vse to bo močno v 

podporo pri trženju ponudbe TNC Peterloug.  

Izgrajena je bila tudi kolesarnica, v kateri sta 2 e-kolesi.  

V letu 2021 naj bi se izgradil tudi večnamenski center Volčin v Šalovcih. Tam bi bila tudi pisarna 

ZTKŠ  Šalovci. 

 

G. Bojan Kučan je zbrane povabil k razpravi. Prijavil se je g. Drago Lainščak in povedal, da se 

strinja s predelavo sob. Drugih razprav ni bilo, zato je  predlagal g.  Bojan Kučan, da se 
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predstavitev Programa dela s finančnim načrtom ZTŠK Šalovci za leto 2021 sprejme. Predlog 

je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep 3: predstavitev Programa dela s finančnim načrtom ZTŠK Šalovci za leto 2021 je 

soglasno sprejet. 

 

 

TOČKA 4: poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: delovanje TNC Peterlouga, Evropski 

teden mobilnosti 2020 ... 

 

G. Bernard Goršak je povedal, da je za TNC Peterloug že v letu 2020 bilo težko obdobje  v 

spomladanskih mesecih zaradi razglasitve epidemije covid-19. Ponovno pa je bilo manj obiska 

v drugi polovici oktobra ter cel november in december. V letu 2020 je bilo okrog  860 nočitev. 

V drugi  polovici leta je bilo nekoliko več nočitev v družinskih sobah po uvedbi vavčerjev. 

Meseca septembra je bilo v TNC Peterloug izvedenih več aktivnosti v okviru Evropskega tedna 

mobilnosti, LAS projekta Pametne vasi za jutri ter projekta Lokalna kakovost za globalno 

uspešnost. V okviru teh dogajanj je bil izveden še Dan  športa  osnovnih šol v sodelovanju z 

domačo osnovno šolo, ter Evropski dan teritorialnega sodelovanja. Ob zaključku prireditev je 

Občina Šalovci imela na prireditvenem prostoru Peterlouga (amfiteater) slavnostno sejo, kjer 

so bila podeljena občinska priznanja, TD Dišeči volčin pa je imel letno srečanje za svoje člane. 

Udeležba na dogodkih je bila na splošno zelo zadovoljiva. 

Za leto 2021 bi bilo meseca septembra smiselno ponovno načrtovati izvedbo podobnih 

aktivnosti, organizirati pohode, kolesarjenje, kulinarične delavnice-degustacije, stojnice 

lokalnih ponudnikov… kar bi lahko postal celo tradicionalni dogodek. 

G. Bojan Kučan je zbrane povabil k razpravi, prijavil se je g. Drago Lainščak in g. Iztok Fartek 

-župan. G. Iztok Fartek je dodal, da se je izkazalo dobro sodelovanje med ZTŠK Šalovci in TD 

Dišeči volčin ter da je celotno dogajanje pomenilo dobro promocijo in priložnost za trženje 

lokalnih pridelkov ter predstavitev lokalnih ponudnikov.  

G. Drago Lainščak je vprašal glede pogodbe med ZTŠK Šalovci in MSNS Šalovci. G. Bernard 

Goršak je povedal, da ni dobil še nobenega formalnega odgovora od MSNS Šalovci. Drugih 

razprav ni bilo, zato je g. Bojan Kučan dal na glasovanje poročilo v. d. direktorja o tekočih 

zadevah.  

Poročilo je bilo soglasno sprejeto. 

 

Sklep 4: Poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah je soglasno sprejeto. 
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TOČKA 5: Razno 

 

Pri razpravi je g. Iztok Fartek povedal, da se za preureditev dveh skupinskih spalnic že 

dogovarjajo, prav tako za dokončno ureditev amfiteatra in okolice, nabavili pa bi radi tudi 

nekaj novih koles (navadnih) za izposojo. V načrtih pa je tudi povečanje kuhinje s prizidkom. 

G. Drago Lainščak je predlagal za dogodek boljši sejem enkrat na mesec ali po dogovoru v 

sklopu ostalih prireditev.  

 

Po razpravi se je g. Bojan Kučan vsem zahvalil in sejo zaključil. 

 

Seja se je zaključila ob 17:25 

                                                                                                                                          

 

Markovci: 07. 01. 2020  

 

Zapisala: Renata Horvat                                                                                                                         


