Zapisnik 6. redne seje sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci

V petek 28. 05. 2021 ob 17. uri je bila v TNC Peterloug v Markovcih 6. redna seja sveta
Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci.
Prisotni so bili:
ga. Mihaela Kalamar - predsednica sveta in predstavnica zainteresirane skupnosti
g. Drago Lainščak – predstavnik ustanoviteljice
g. Bojan Kučan – predstavnik ustanoviteljice
ga. Renata Horvat – predstavnica zaposlenih
g. Bernard Goršak – v. d. direktorja ZTŠK
g. Iztok Fartek - župan Občine Šalovci
Zbrane je pozdravila ga. Mihaela Kalamar. Po ugotovitvi, da manjka g. Albin Gubič, je
vprašala, če je svetnik opravičil svojo odsotnost, na kar je g. Bernard Goršak
odgovoril, da ne. Predsednica je ugotovila, da je svet sklepčen ter prebrala dnevni
red:
1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda;
2. poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje in potrditev zapisnika 5. redne
seje;
3. vsebinsko in finančno poročilo o delu zavoda za leto 2020;
4. poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: mandat vršilca dolžnosti
direktorja, LAS projekt Skupaj za podeželje, novosti v TNC Peterloug, sejem
(Do)živimo v Pomurju v Ljubljani …;
5. razno.
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Predsednica je vprašala, ali ima kdo pripombe na predlagani dnevni red. Ker pripomb
ni bilo, je bil soglasno sprejet.
SKLEP 1: Predlagani dnevni red se soglasno sprejme.

Točka 2: Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje in potrditev zapisnika 5. redne
seje.
V.d. direktorja ZTŠK je ponovil sprejete sklepe 5. redne seje ter ugotovil, da so bili vsi
realizirani. G. Iztok Fartek je povedal, da je v zapisniku 5. redne seje narobe zapisana
letnica pod točko 3. Predstavitev Programa dela s finančnim načrtom ZTŠK Šalovci za
leto 2021: v začetku opisa te točke je namesto letnice 2020 zapisana 2021. Napako
letnice je potrebno nujno popraviti. Drugih pripomb na zapisnik ni bilo, bil je soglasno
sprejet.
SKLEP 2: Poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje in zapisnik 5. redne seje se
soglasno sprejmeta, s korekcijo letnice v zapisniku pri točki 3.

Točka 3: Vsebinsko in finančno poročilo o delu zavoda za leto 2020
V. d. direktor Bernard Goršak je povedal, da delo zavoda v grobem lahko razdelimo
na administrativne, upravljavske in projektne aktivnosti.
V letu 2020 so bile izvedene 3. redne seje Sveta ZTŠK Šalovci. Vse seje so potekale v
sklepčnosti in s soglasnim sprejetjem sklepov. Svet zavoda je imel še dve dopisni
seji, kot edina točka dnevnega reda pa je bila v obeh primerih sprememba cenika
ponudbe TNC Peterloug.
V aprilu in maju so potekali formalni postopki za podaljšanje mandata v. d. direktorja
ZTŠK Šalovci. Ustanoviteljica Občina Šalovci ni objavila javnega razpisa za redni 5–
letni mandat direktorja zavoda, ampak je na podlagi vloge, ki jo je prejela s strani
Sveta ZTŠK Šalovci, da se sedanjemu vršilcu dolžnosti direktorja mandat podaljša še
za eno leto, dala na to vlogo svoje soglasje. S tem se je mandat v. d. direktorja
podaljšal do konca maja 2021.
Zavod je v letu 2020 vse svoje finančne obveznosti izpolnjeval redno in tekoče. V
začetku leta je bila sicer sprožena izvršba, ki jo je zahtevalo podjetje Preteks (zaradi
plačila brošur po naročilu MSNS Šalovci). Izvršba je bila pozitivno rešena.
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V januarju so bile poslane brošure TNC Peterlog skupaj z dopisom na osnovne šole
pomurske, štajerske in koroške regije, s katerim so se predstavile nastanitvene in
ostale možnosti centra. V januarju se je zavod predstavili tudi na sejmu Alpe Adria v
Ljubljani, v marcu pa se je zavod predstavil še v Gradcu (nakupovalnem centru
Seiersberg) v okviru izvajanja aktivnosti projekta Mura Raba Tour in v organizaciji
podjetja PRAK d.o.o. iz M. Sobote. Julija se je zavod predstavil na Pogačarjevem trgu
v Ljubljani skupaj s Čebelarstvom Zorjan v okviru dogodka (Do)živimo v Pomurju.
Veliko časa je bilo vloženega v pripravo predloga osnutka pogodbe med ZTŠK Šalovci
in MSNS Šalovci v zvezi s skupnim upravljanjem oziroma trženjem nastavitvenih in
prireditvenih prostorov Etnografske hiše v Domanjševcih. Letni obisk TNC Peterloug
se je zaradi razglasitve epidemije prepolovil. Kar nekaj osnovnih in srednjih šol je
odpovedalo rezervacije. K sreči je prišlo do ukrepa slovenske vlade, da se s
turističnimi boni pripomore k oživljanju domačega turizma, sicer bi bili poslovni
rezultati še slabši. Gosti, ki so prenočevali v drugi polovici leta 2020, so skoraj vsi
koristili turistične bone (vavčerje) kot plačilo. Avgusta pa je v TNC Peterloug na srečo
že lahko bil izveden tabor porabskih otrok in otrok iz občine, kar je tudi razvidno iz
tabele nočitev. Dokler bodo veljale razmere zaradi epidemije covid-19, je po mnenju
v.d. direktorja nemogoče preseči letno število nočitev iz leta 2019.
Zavod je glede na svoje finančne zmožnosti naročil tudi nekaj promocijskih objav v
medijih Svet 24 in TV AS. V letu 2020 se je v TNC Peterloug zgradil nov nadstrešek s
krušno pečjo in žar ploščo, zunanje kurišče, zgrajene so bile nove slačilnice z
sanitarijami, nogometno igrišče se je v celoti obnovilo, zgrajeno je bilo igrišče za
odbojko na mivki. Omenjene investicije se bile deloma sofinancirane s sredstvi
Fundacije za šport ter MGRT, svoj delež pa je prispevala tudi Občina Šalovci. Devetič
je bil izveden pohod ob Dnevu državnosti in sicer v organizaciji Občine Šalovci, OZVVS
Murska Sobota, GD Čepinci ter ZTKŠ Šalovci.
V sodelovanju z Občino Šalovci je bila vložena vloga za sofinanciranje aktivnosti v
okviru Evropskega tedna mobilnosti 2020. Vloga je bila odobrena in izvedena
septembra 2020 v TNC Peterloug. Zvrstilo se je veliko aktivnosti na temo trajnostne
mobilnosti, v katerih so sodelovali otroci iz vrtca in osnovne šole ter člani turističnega
in upokojenskega društva (pohodi, kolesarske ture). Izvedene so bile predstavitve
vožnje z električnim avtom, svoje delavnice oziroma predstavitve pa so izvedli tudi
predstavniki SMART–House iz Martjancev, policija in predstavniki podjetja za
energetsko svetovanje. Delavci ZD Gornji Petrovci pa so izvedli še meritve krvnega
tlaka.
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V partnerski mreži, katere vodilni partner je društvo Voter iz Murske Sobote, je bil v
okviru razpisa LAS GORIČKO 2020 odobren projekt Skupaj za podeželje. Na ZTŠK
Šalovci se nanaša izvedba aktivnosti mreženja lokalnih ponudnikov hrane in
prehranskih izdelkov, izvedba kmečkih tržnic, nakup opreme za novi center Volčin, ki
bo nastal v Šalovcih, ter plača za koordinatorja. Projekt se v letu 2020 še ni začel,
ampak je bil prestavljen na začetek leta 2021. Ekosocialna kmetija Korenika ter Občina
Šalovci pa sta partnerici projekta LAS Goričko 2020 z naslovom Lokalna kakovost za
globalno uspešnost, kateri se zaključi v drugi polovici leta 2021 in v katerem sodeluje
tudi ZTŠK Šalovci.
Ga. Mihaela Kalamar je po predstavitvi v.d. direktorja zbrane povabila k razpravi. Ga.
Kalamar je vprašala, koliko je bilo vnovčenih vavčerjev. Pohvalila je delo g. Goršaka
v teh težkih razmerah. G. Lainščak je vprašal, koliko nočitev je bilo v letu 2021 do
28.5.2021. in kdaj naj bi bila izgradnja centra Volčina. G. Fartek je povedal, da ga
predvsem zanimajo aktivnosti zavoda oz. TNC Peterloug, katere bi se naj v letu 2021
še izboljšale. G. Goršak je sproti odgovarjal na vprašanja. Po teh odgovorih je
predsednica sveta dala predlog sklepa na glasovanje, ki je bil nato tudi soglasno
sprejet.
SKLEP 3: Vsebinsko in finančno poročilo o delu ZTŠK Šalovci za leto 2020 se soglasno
sprejmeta.

Točka 4: Poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah: mandat vršilca dolžnosti
direktorja, LAS projekt Skupaj za podeželje, novosti v TNC Peterloug, sejem
(Do)živimo v Pomurju v Ljubljani …
G. Goršak je povedal, da se mu na podlagi sprejetega sklepa sveta zavoda in nanj
danega soglasja ustanoviteljice z 1. 6. 2021 pričenja novi enoletni mandat kot v. d.
direktorja. Nadalje je omenil projekt LAS Skupaj za podeželje, v katerem je partner
ZTŠK Šalovci in ki se že izvaja. Naloga zavoda je vzpostavitev mreže ponudnikov
lokalno pridelane hrame, zlasti še tistih ponudnikov, ki spadajo med ranljive družbene
skupine. V projektu je bilo zapisano, da so to zlasti pripadniki madžarske narodne
skupnosti. Več sestankov na to temo je bilo izvedenih na sedežu zavoda Kocljevina v
Prosenjakovcih, rezultat teh sestankov pa je oblikovana mreža ponudnikov – s tem
pa je bil tudi že bil dosežen eden od načrtovanih kazalnikov projekta. Naslednja
naloga je izvedba tržnic, čeprav v pogodbi ni zapisano točno, koliko tržnic se mora
izvesti. Prva bi bila izvedena v občini Šalovci v času prihoda olimpijske bakle, druge
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tržnice pa se bodo izvedle avgusta in septembra. Znotraj tega projekta je tudi nakup
opreme za nov center Volčin, v katerem se bo preko zavoda izvajala promocija
lokalnih ponudnikov oziroma ponudbe.
Novosti v TNC Peterlog je predelitev dveh velikih spodnjih sob v štiri manjše, v
nadstropju je bila na stene montirana manjša fotografska razstava lokalnih
zanimivosti, za poživitev prostorov pa je bilo postavljenih še nekaj sobnih rastlin.
Nova pridobitev je tudi zunanji WiFi, notranjega je potrebno še dodelati, saj občasno
ne deluje najbolje, obiskovalci pa samoumevno pričakujejo, da bo v notranjosti centra
dobro delujoči internet. Zunanje površine TNC Peterlouga so bogatejše za novo
igrišče za odbojko, obnovljeno nogometno igrišče ter nov pokriti nadstrešek, za
katerega je že sedaj kar precej zanimanja za najem. Za večjo varnost obiskovalcev in
premoženja bi bilo potrebno požagati suhe veje dreves ob sami stavbi centra. Dodelati
bi bilo potrebno tudi program za skupine ali posameznike glede vodenja po zvezdni
učni poti in poti do graničarskega muzeja.
V bližnji prihodnosti bo treba tudi natančneje doreči, kaj bi bile vsebine na parceli proti
pokopališču – potrebe so po dodatnem parkirnem prostoru za avtomobile ter tudi
avtobus in avtodome. Na sejem (Do)živimo v Pomurju se bo povabilo tudi MSNS
Domanjševce. ZTŠK Šalovci bo soorganiziral tradicionalni pohod v Čepincih ter
sprejem slovenske olimpijske bakle. Glede aktivnosti v projektu Lokalna kakovost za
globalno uspešnost, kjer sta partnerici ekosocialna kmetija Korenika in Občina
Šalovci, je potrebno napisati še zaključno poročilo, da so bile aktivnosti v celoti
izvedene.
Ga. predsednica je svetnike vprašala, če ima kdo kaj za vprašati. Javil se je g.
Lainščak, ki je vprašal g. Goršaka, če lahko še enkrat obrazloži glede projekta LAS
Skupaj za podeželje. G. Kalamar pa je vprašala, na kakšen način bi se naj
predstavljala ZTŠK in MSNS Šalovci na sejmu (Do)živimo v Pomurju. G. Goršak je
obema podal odgovore. Po odgovorih v.d. direktorja je predsednica predlaga sprejem
sklepa te točke.
SKLEP 4: Poročilo v. d. direktorja o tekočih zadevah se soglasno sprejme.

Točka 5: Razno
Ga. Kalamar je vprašala, če zavod kaj razmišlja glede širše promocije obiska TNC
Peterloug z vavčerji: morda v obliki nagradne igre po Facebooku ali kako drugače. G.
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Goršak je povedal, da bi bilo vsekakor dobro pripraviti novo, posodobljeno brošuro za
TNC Peterloug. G. Kučan je predlagal, da bi se dodelala karta kolesarskih poti, g.
Fartek pa je povedal, da nekaj pričakuje tudi od občinskega odbora za družbene
dejavnosti in ZTŠK Šalovci glede predlogov prireditev, turistične promocije... ter da
se strinja, da bi bilo potrebno narediti nove brošure s ponudbo TNC Peterloug.
Po razpravi se je predsednica vsem zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila.

Seja se je zaključila ob 19;20 uri.
Markovci: 01. 06. 2021
Zapisala: Renata Horvat
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