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Zapisnik 7. redne seje sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci 

 

 

V ponedeljek 6. septembra 2021 ob 19. uri je bila v sejni sobi občinske uprave Občine 

Šalovci, Šalovci 162, 7. 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. Drago Lainščak – predstavnik ustanoviteljice 

g. Bojan Kučan – predstavnik ustanoviteljice 

ga. Renata Horvat – predstavnica zaposlenih delavcev 

g. Iztok Fartek – župan 

Zbrane je pozdravila ga. Mihaela Kalamar. Povedala je, da se je g. Bernard Goršak – 

v. d. direktor - opravičil, da ga ne bo. Predsednica je ugotovila, da je svet sklepčen ter 

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

1. ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda; 

2. obravnava in sprejetje sklepa o prenehanju mandata v. d. direktorja javnega 

zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci; 

3. obravnava prijav na razpis za direktorja javnega zavoda Zavoda za turizem, 

šport in kulturo Šalovci; 

4. sprejetje sklepa o predlogu kandidata za novega direktorja javnega zavoda 

Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci; 

5. obravnava in sprejem novega cenika za storitve v TNC Peterloug; 

6. informacije direktorja; 

7. vprašanja, pobude in predlogi članov sveta zavoda. 
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Zaradi odsotnosti g. Bernarda Goršaka v. d. direktorja, se je šesta točka informacije 

direktorja črtala iz dnevnega reda. Pripomb na dnevni red ni bilo in je bil soglasno 

sprejet. 

 

SKLEP 1:  Dnevni red 7. redne seje ZTŠK Šalovci je soglasno sprejet. 

 

 

Točka 2: Obravnava in sprejetje sklepa o prenehanju mandata v. d. direktorja javnega 

zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci. 

 
Ga. Mihaela Kalamar je predstavila predlog, da, glede na odstopno izjavo g. Goršaka 

in dogovorjeni odpovedni rok, z dnem 30. 09. 2021 preneha mandat v. d. direktorja 

Bernarda Goršaka. Svetnike je vprašala, ali se strinjajo s tem predlogom, kar so 

svetniki potrdili. 

SKLEP 2: Svet zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci se soglasno strinja, 

da mandat v. d. direktorja Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci traja do 

30.9.2021. S tem datumom se prenehajo vsa pooblastila v. d. direktorja. 

 

Zatem je predsednica napovedala, da bo pri 3. točki dnevnega reda zapustila sejo, saj 

je vložila vlogo na razpisu za direktorja javnega zavoda ZTŠK Šalovci in da bi svet 

zavoda lahko obravnaval oziroma potrdil njeno vlogo, mora najprej odstopiti kot 

predsednica sveta zavoda. Zaprosila je podpredsednika sveta g. Bojana Kučana, da 

prevzame nadaljnje vodenje seje. Vodenje seje je tako nadaljeval g. Bojan Kučan.  

 
 
TOČKA 3: Obravnava prijav na razpis za direktorja javnega zavoda Zavod za turizem, 

šport in kulturo Šalovci. 

 

Podpredsednik je svetnikom povedal, da je na podlagi objavljenega javnega razpisa 

za prosto delovno mesto direktorja/- ice ZTŠK Šalovci bilo v ponedeljek 23. 08. 2021 

ob 12.05 uri v sejni sobi občinske uprave Občine Šalovci, Šalovci 162, odpiranje 

prispelih vlog.  

Navzoči pri odpiranju vlog so bili: 

• Bernard Goršak, v. d. direktorja ZTŠK Šalovci, 

• Renata Horvat, zaposlena v ZTŠK Šalovci in članica sveta zavoda, 

• Renata Verner, zaposlena v upravi Občine Šalovci. 
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Ugotovljeno je bilo, da je do roka prispela ena vloga. Vlogo je oddala ga. Mihaela 

Kalamar Dolenci 80. Vloga je bila veljavna oziroma popolna. 

  

G. Bojan Kučan je povedal, da je prebral program dela, katerega je predstavila 

kandidatka ter podal svojo oceno, da je kar obširen in zanimiv za nove izzive. G. Albin 

Gubič je povedal, da lepo, da se je opogumila in dala prošnjo. Program, katerega je 

predstavila, je obširen in dober. G. Drago Lainščak  je vprašal, ali je mandat za 8 ur 

oziroma za polni delovni čas, na kar je dobil pritrdilni odgovor. Župan g. Iztok Fartek 

je povedal, da jih čaka kar dosti izzivov in upa da bodo dobro sodelovali kot občina in 

zavod. 

 

 

Točka 4: Sprejetje sklepa o predlogu kandidata za novega direktorja javnega zavoda 

Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci. 

 

Podpredsednik sveta zavoda je na podlagi obravnave iz prejšnje 3. točke dnevnega 

reda podal predlog sklepa, ki ga je nato dal na glasovanje.  

 

SKLEP 4: Svet zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Šalovci sprejema sklep, da 

se go. Mihaela Kalamar imenuje za direktorico javnega zavoda ZTŠK Šalovci za 

mandatno obdobje pet let z polnim delovnim časom. Mandat se ji prične z 1. 10. 2021. 

 

 

Točka 5: Sprejem novega cenika za storitve v TNC Peterloug; 

 

Svetnikom so bile v potrditev predlagane naslednje spremembe cenika: 

• cene nočitve se povečajo za 3 evre in cena zajtrka za 2 evra. To pomeni, da bi 

po novem nočitev v družinskih sobah bila 20 evrov na osebo na noč ter nočitev 

v skupnih sobah 15 evrov na osebo na noč. Cena zajtrka pa bi se spremenila iz 

3 evrov na 5 evrov. 

• Novi cenik bi začel veljati z 01. 10. 2021. 

 

G. Bojan Kučan je svetnike vprašal, ali se strinjajo z novim cenikom, kar so svetniki 

potrdili.  

 

SKLEP 5: Novi cenik TNC Peterloug se soglasno sprejme in začne veljati z 1.10.2021. 

 



 

 

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 

 

 

Točka 7: Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta zavoda. 

 

Govora je bilo predvsem o aktivnosti v okviru dogodka Evropski teden mobilnosti, ki 

bo od 16. 9. 2021 do 22. 9. 2021. Večina delavnic, predavanj in aktivnosti bo v TNC 

Peterloug.  

 

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, za to se je podpredsednik vsem zahvalil in zaključil 

sejo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 20;25 uri. 

 

Zapisala: Renata Horvat 

 

 

 

 

  

 

                                            

 

 

 


