
Zapisnik 9. redne seje sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci 

 

V ponedeljek, 21. marca 2022 ob 17. uri je je bila v TNC Peterloug, Markovci 93, 9. redna seja 
sveta Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci 

Prisotni so bili: 

Damjana Nemeš – predsednica sveta in predstavnica zainteresirane skupnosti  

Albin Gubič – predstavnik ustanoviteljice 

Drago Lainščak – predstavnik ustanoviteljice 

Bojan Kučan – predstavnik ustanoviteljice 

Renata Horvat – predstavnica zaposlenih delavcev 

Mihaela Kalamar – direktorica Zavoda  

Iztok Fartek – župan 

Jernej Jandl – računovodstvo  

 

Zbrane je pozdravila predsednica sveta Zavoda Damjana Nemeš. Povedala je, da je svet 
sklepčen ter prebrala dnevni red in vprašala za pripombe na predlagani dnevni red.  

Dnevni red: 

1. ugotovitev sklepčnosti in potrditev predlaganega dnevnega reda; 

2. poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje in potrditev zapisnika 8. redne seje; 

3. predstavitev vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2021; 

4. obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta ZTŠK Šalovci za leto 2022; 

5. predlog spremembe cen gostinskih in drugih storitev, ki jih izvaja Zavod za turizem, 
šport in kulturo Šalovci; 

6. predlogi in pobude članov Sveta ZTŠK; 

7. razno.  

Pripomb na dnevi red ni bilo, bil je soglasno sprejet. 

SKLEP 1: Dnevni red 9. redne seje  sveta  ZTŠK Šalovci je soglasno sprejet. 

 

 

 



Točka 2: poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje in potrditev zapisnika 8. redne seje 

Predsednica je dala besedo direktorici Zavoda in jo prosila za poročilo o realizaciji sklepov. 
Direktorica Mihaela Kalamar je izpostavila, da sta na 8. redni seji bila z vidika realizacije sklepov 
pomembna dva sklepa, in sicer SKLEP 5 in SKLEP 6. Na podlagi prvega je delo predsednice sveta 
Zavoda prevzela Damjana Nemeš in svoje delo že vestno opravlja, na podlagi sklepa 6 pa je bil 
podeljen mandat novi direktorici, ki pa že tudi opravlja svoje delo. Iz tega sledi, da sta bila 
sklepa realizirana, prav tako tudi vsi ostali sklepi 8. redne seje.  

Predsednica je še vprašala ali ima kdo kaj za pripomb. Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb. 
Bil je soglasno sprejet. 

SKLEP 2: Zapisnik 8. redne seje sveta ZTŠK Šalovci je soglasno sprejet. 

 

Točka 3: predstavitev vsebinskega in finančnega poročila ZTŠK Šalovci za leto 2021 

Predsednica sveta Zavoda je dala besedo direktorici Zavoda, ki je najprej predstavila vsebinsko 
poročilo za leto 2021. Izpostavila je, da sta lansko leto delo v Zavodu pomembno zaznamovala 
epidemija in menjava vodstva. Oba sodelavca Zavoda sta bila namreč od 4. 1. napotena na 
čakanje na delo doma za obdobje treh mesecev. Avgusta pa je v. d. direktorja Bernard Goršak 
dal odpoved. Epidemija je tudi sicer vplivala na število nočitev v TNC Peterloug in dogodkih, ki 
jih je izvedel Zavod. Zavod je kljub temu izvedel več promocijskih in drugih dogodkov. Med 
drugim je Zavod sodeloval pri izvedbi aktivnosti v okviru Evropskega tedna mobilnosti, bil je 
tudi partner projekta Skupaj za podeželje, organiziral pa je tudi lastne dogodke, kar je 
predstavljalo pomembni prihodek za Zavod. Največ nočitev je bilo v TNC Peterloug ustvarjenih 
v poletnih mesecih, skupaj pa jih je bilo na letni ravni več kot leto prej. Zavod je skrbel tudi za 
promocijo. Na področju športa in kulture v tem letu ni bilo dogodkov ali aktivnosti, ki bi jih 
lahko posebej izpostavili. Veliko načrtovanih dogodkov je moralo zaradi uvedbe ukrepov ob 
razglasitvi epidemije žal odpasti.  

Po vsebinskem poročilu je predsednica Zavoda dala besedo računovodji iz podjetja Pro-
Evidenca Jerneju Jandlu, ki je predstavil finančno poslovanje Zavoda v letu 2021. Izpostavil je, 
da je Zavod ustvaril 27.360,00 evrov prihodkov od tržne dejavnosti, ostala sredstva v višini 
41.551,60 so sofinancerska s strani ustanoviteljice, to je Občine Šalovci. Celotni prihodki so 
znašali 68.911,00 evrov, odhodki pa 64.451,00 evrov. Poslovni izid leta 2021 je pozitiven in 
znaša 3.612,00 evrov.  

Vsebinska in finančno-poslovna analiza delovanja ZTŠK Šalovci, kakor tudi vsi ostali poslovni 
izidi kažejo, da se poslovanje zavoda v letu 2021 lahko oceni kot pozitivno. 

Po podanih poročili je sledila razprava.  

Župan Iztok Fartek je izrazil zadovoljstvo, da je bila lanska rast prihodkov, ustvarjenih v okviru 
tržne dejavnosti in povedal, da letos pričakuje rast teh prihodkov.  

Druge razprave na podani poročili ni bilo. Poročili sta bili soglasno sprejeti.  

SKLEP 3: Svet javnega zavoda ZTŠK Šalovci je soglasno sprejel vsebinsko in finančno poročilo 
ZTŠK Šalovci za leto 2021.  



Točka 4: obravnava in potrditev Programa dela in finančnega načrta ZTŠK Šalovci za leto 2022 

Predsednica sveta Zavoda je dala besedo direktorici Zavoda Mihaeli Kalamar, ki je uvodoma 

povedala, da bo program usmerjen v dogodke, promocijo, izboljšave in povezovanje. Kar se 

tiče dogodkov, bo teh več, poudarek je na poletnih večerih v Peterlougu. ZTŠK bo tudi partner 

ETM 22, sodeloval bo tudi pri tradicionalnem Kapüstnem dnevu. Izvajale se bodo različne 

delavnice in izobraževanja. V TNC Peterloug si prizadevamo, da bi dobili čim več šolskih in 

drugih skupin. V TNC Peterloug bomo okrepili tudi gostinsko dejavnost. V ta namen razširjamo 

ponudbo pijač, ponudba bo tudi sezonska, glede na cene ostalih gostinskih ponudnikov v 

okolici pa primerljivo višamo tudi cene pijač. Pri TNC Peterloug načrtujemo v sodelovanju z 

občino tudi postavitev električne polnilnice za električna kolesa. Načrtujemo, da bomo izdelali 

tudi novo pohodno pot, ki bo vodila od TNC Peterloug in se bo navezala na novo Pot po 

cvetočih travnikih v Budincih. Zavod sodeluje tudi v projektu Občine Šalovci in MSNS Občine 

Šalovci za oživitev območja v Domanjševcih (t. i. projekt Zelena oaza), v okviru katerega bi še 

lahko pridobili nekaj kolesarske infrastrukture. Za promocijo TNC Peterloug bomo posneli 

kratek 2-minutni video, ki bo služil promociji našega objekta kot primernega za dejavnosti 

šolskih skupin. V sodelovanju z Občino Šalovci bomo v prvi polovici leta dali izdelati Panoramo 

občine. Prav tako je v prenovi spletna stran občine, na kateri bo tudi prenovljena podstran 

ZTŠK Šalovci in TNC Peterloug. V prenovi je tudi Facebook profil ZTŠK in izdelava občinske 

strani, na katerih bomo aktivno promovirali naše aktivnosti. Prav tako bomo izdelali Instagram 

profil. Za komunikacijo z občankami in občani bomo v sodelovanju z Občino Šalovci uporabili 

nov občinski Informator, spletno stran občine in podstran ZTŠK in Peterloug, z že obstoječimi 

zloženkami v več jezikih, večji del promocije pa bi preselili na družabna omrežja. Pri 

pridobitvah načrtujemo postavitev novih igral za otroke, polnilnico za e-kolesa, ureditev 

zunanjega prostora – amfiteatra. Za ogled muzejske zbirke Varuhi meje (pogovorno 

graničarskega muzeja) v letu 2022 predlagamo oziroma načrtujemo povišanje vstopnine. 

Razlog za to je razširitev in dopolnitev zbirke. Zavod za turizem, šport in kulturo bo v letu 2022 

več energije in pozornosti namenil tudi področjema športa in kulture. V prvi vrsti si 

prizadevamo za povezovanje z društvi v občini. V 2022 se po pričakovanjih kadrovska struktura 

ZTŠK Šalovci ne bo spremenila. Zavod aktivno sledi razpisom in se v skladu s kadrovskimi in 

finančnimi možnosti nanje tudi prijavlja.  

Pri načrtovanju proračuna Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci je osnova lanskoletno 

poslovanje Zavoda, ki je v letu 2021 na trgu ustvaril 27.360,00 evrov prihodkov. Realno lahko 

načrtujemo, da bomo v letu 2022 iz tržne dejavnosti ustvarili 10 odstotkov več prihodkov. Ker 

je po novem v zavodu direktorica zaposlena za poln delovni čas (prejšnji direktor je bi zaposlen 

za polovični delovni čas), načrtujemo tudi povečanje prihodkov s strani ustanoviteljice, in sicer 

za 15 odstotkov. Povečanju sredstev s strani ustanoviteljice – to je Občine Šalovci, botruje tudi 

dejstvo, da Zavod opravlja za občino določene storitve.  

Član sveta Zavoda Drago Lainščak je vprašal, kakšne so možnosti izgradnje kuhinje pri 

Peterlougu. Župan mu je odgovoril, da je načrt izvedljiv, vendar vprašanje kdaj.  



Župan Iztok Fartek je izpostavil, da se morajo tradicionalni dogodki seliti po občini in se ne 

smejo podvajati. Prav tako je izrazil pričakovanje, da bo program ETM 22 razširjen in da se 

bodo jeseni izvajale različne delavnice. Župan je še povedal, da je nabava igral draga, da bo 

potrebno najti vir financiranja, pozdravil pa je dopolnitev muzejske zbirke v Graničarskem 

muzeju. Župan je podal tudi pojasnili za projekt Volčin in Zelena oaza Domanjševci. Povedal je 

še, da občina kot lastnica Peterlouga načrtuje še ureditev postajališča za avtodome in 

avtobuse, v prihodnosti pa še širitev nastanitvenih kapacitet z apartmaji in nadstandardnimi 

prenočišči. Zaradi energetske samooskrbe je plan tudi sončna elektrarna na Peterlougu. 

Predstavil je še podpis pogodbe za turistični vlak v občini, izpostavil pa je še, da je potrebno 

markirati več pohodnih poti po občini.  

Član sveta Zavoda Albin Gubič je predlagal, naj ZTŠK organizira vseslovensko večdnevno 

nogometno srečanje, podal pa je še nekaj idej za dogodke, kot so mlinarski dnevi, odprl pa je 

tudi vprašanje, kakšna je možnost, da bi gostinski lokal v Čepincih prevzel Zavod.  

Članica sveta Zavoda Damjana Nemeš je opozorila, naj se pri pripravi poletnih večernih 

dogodkov v Peterlougu upošteva druge dogodke v okolici.  

SKLEP 4: Svet javnega zavoda ZTŠK Šalovci je soglasno sprejel vsebinsko in finančno poročilo 
ZTŠK Šalovci za leto 2022.  

 

Točka 5: predlog spremembe cen gostinskih in drugih storitev, ki jih izvaja Zavod za turizem, 
šport in kulturo Šalovci 

Predsednica sveta Zavoda je dala besedo direktorici Zavoda Mihaeli Kalamar, ki je predstavila 
zdajšnje cene pijač in predlagane nove cene. Povedala je, da bo Zavod s tem dosegel 
enakovredne cene v primerjavi z drugimi gostinskimi ponudniki v občini, kar bo preprečilo 
neželeno konkurenco. Direktorica je predlagala še nekaj nove ponudbe na ceniku pijač in 
spominkov. S tem bi razširili ponudbo, kar bo vplivalo pozitivno na povečanje obiska tistih 
gostov, ki pridejo v Peterloug samo na pijačo. Nekatere pijače bodo na voljo samo sezonsko. 
Direktorica je svetu Zavoda predlagala tudi povišanje cene vstopnine za ogled Graničarskega 
muzeja, ker se v letu 2022 razširja muzejska zbirka in bo zato bolj bogata.  

Člani sveta Zavoda so predlagali, da je cena piva v pločevinki (0,5 l) dražja, in sicer 2,20 evra, 
cena piva v steklu (0,33 l) pa 2,00 evra. Na cenik naj se doda še malo točeno pivo – cena 2,00 
evra. Gospod Albin Gubič je še predlagal akcijske cene pijač na prireditvah.  

SKLEP 5: Svet Javnega zavoda Zavoda za turizem, šport in kulturo Šalovci je potrdil predlog 
spremembe cen gostinskih in drugih storitev, ki jih izvaja Zavod.  

 

 

 

 



Točka 6: predlogi in pobude članov Sveta ZTŠK 

Drago Lainščak je predlagal organizacijo bolšjega sejma in kmečke tržnice.  

Albin Gubič je predlagal organizacijo sejma v sodelovanju z markovsko župnijo in Dalmatinski 
večer.  

Drago Lainščak je pri slednjem predlagal pobratenje s kakšnih hrvaškim mestom oziroma 
občino.  

Župan Iztok Fartek je povedal, da se razmišlja o 2-dnevni organizaciji Kapüstnega dne s 
poudarkom na kulinariki.  

 

Točka 7: razno 

Pod točko razno se ni oglasil nihče, zato se je predsednica sveta Zavoda zahvalila vsem za 
udeležbo in sodelovanje ter zaključila sejo.  

 

Seja se je končala ob 20:00. 

Šalovci, 23. 3. 2022 

 

Zapisala: Mihaela Kalamar,       Damjana Nemeš  

direktorica Zavoda        predsednica sveta Zavoda  

 


