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1. UVOD – DELOVANJE CENTRA RINKA V LETU 2019 
 

V letu 2019 smo delovali na osnovi usklajevanj z strokovnim svetom Centra Rinka, svetom zavoda Centra 

Rinka, na podlagi usmeritev odbora za turizem Občine Solčava in z, moralno in finančno podporo 

ustanoviteljice zavoda Občine Solčava.  

V letu 2019 so bili poleg direktorice, ki je nastopila delovno mesto s 1.6.2019 stalno zaposleni ena oseba 

na mestu vodje TIC, ena na mestu gospodinjec IV. Ta oseba je celo leto pretežno opravljala delo delavke 

na pošti, čiščenje in delo v kuhinji.  Na delovnem mestu strokovni sodelavec IV. je bila zaposlena ena 

oseba za polovičen delovni čas. Ta oseba je kot kvalificirana delavka  za delo v kuhinji, usposobljena za 

delo na pošti in v restavraciji. V letu 2019 je bila delno v bolniškem staležu in ostalo na porodniškem 

dopustu. 

V letu 2019 smo izvajali program ZRSZZ in sicer aktivni do upokojitve na delovnem mestu čistilka, kjer smo 

osebo tudi zaposlili, ter za delovno mesto natakar IV preko razpisa ZRSZZ »Spodbujanje zaposlovanja- 

Zaposli me«, kjer smo prav tako zaposlili eno osebo. Ena oseba, na delovnem mestu direktor javnega 

zavoda je bila bolniško odsotna do 1.10.2019. Ena oseba jo je nadomeščala od 1.6.- 1.10, nato pa od 

takrat opravlja delo vršilke dolžnosti direktorja. Tako je konec leta 2019 opravljalo delo v Centru Rinka pet 

zaposlenih oseb ter občasno po potrebi pogodbeni sodelavci in študentje. Ena oseba je še vedno v 

porodniškem staležu. 

V prostorih Centra Rinka deluje pogodbena pošta, pogodbenik je javni zavod Center Rinka. Zaposleni v 

javnem zavodu Center Rinka so tudi v letu 2019 izvajali delo na pogodbeni pošti. 

V prvih treh mesecih smo se v Centru Rinka ukvarjali predvsem s predstavljanjem turistične ponudbe 

Solčavskega na sejmih in študijskih turah novinarjev. V aprilu pa se je začelo intenzivno delo s pripravo 

ponudb in izvajanjem programov za skupine, kar je trajalo še ves maj in junij. Izvedene so bile vse 

načrtovane prireditve - dnevi gorskega lesa, Pohodniški festival Solčavski turistični dnevi, Občinski praznik, 

Festival ovčje volne Bicka, Miklavževanje, novoletni koncert, ter drugi načrtovani in manjši dogodki v 

Centru Rinka, kot so od odprtja razstav, razni prikazi, povabljeni gostje postna in adventna predavanja…. 

Kot partner ali kot izvajalec smo se  vključili  v več projektov. Uspešno smo zaključili projekt Ustavi, poženi, 

obstani, prihrani skupaj z občino Solčava.  

Gostili smo turistične agente, novinarje, študijske ture, študente.  

Izvajali smo mentorstva dijakom in študentom.  

Skozi vse leto smo bili posebej pozorni na komunikacijo in z vzpostavljanjem stikov s turističnimi 

ponudniki. Veliko časa smo posvetili povezovanju z občinami Kamniško Savinjskih Alp in ločeno z občinami 

Zgornje Savinjske doline, ter izvajanju strategije lokalnega razvoja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline 

ter snovanju vsebin potencialnih bodočih projektov.   

https://www.slovenia.info/sl
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PODROČJA DELOVANJA: 

Redne dejavnosti 

- PODROČJE TURIZMA 

- PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA 

- PODROČJE DELOVANJA OKREPČEVALNICE 

Druge dejavnosti 

- PROMOCIJSKO IN PRODAJNO MESTO CENTRA RINKA 

- POŠTA 

- PROJEKTNO DELO 

 

 

2. POSLOVANJE CENTRA RINKA PO PODROČJIH DELA V LETU 

2019 

 

2.1 REDNE DEJAVNOSTI CENTRA RINKA 

2.1.1. PODROČJE TURIZMA 
 

 

OPERATIVNI CILJI: 

- povezovanje nosilcev turistične dejavnosti med seboj in z drugimi dejavnostmi,  

- razvoj in izboljšanje celovite turistične ponudbe 

- informiranje in promocija turističnega območja 

- izboljšanje trženja integralnih turističnih produktov 

 

IZVEDENE AKTIVNOSTI CENTRA RINKA NA PODROČJU TURIZMA 2019 

Načrtovane aktivnosti smo v začetku leta in sproti usklajevali z drugimi organizacijami, ki delujejo na 

področju razvoja turizma na Solčavskem, v Zgornji Savinjski dolini in SAŠA regiji ter v Kamniško-Savinjskih 

https://www.slovenia.info/sl
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Alpah (v nadaljevanju KSA): Odbor za turizem Občine Solčava, predstavniki turističnih organizacij v KSA, 

turistični ponudniki SAŠA idr.  

 

POVEZOVANJE NOSILCEV TURISTIČNE DEJAVNOSTI 

- Komunikacija s ponudniki: srečanje turističnih ponudnikov v decembru 2019 

- Vzpodbujanje komunikacije med ponudniki: organizacija dvodnevne ekskurzije za turistične 

ponudnike Zgornje Savinjske doline 

- Informiranje in obveščanje turističnih ponudnikov in ponudnikov ostalih storitev, preko 

neposrednega pogovora, e- pošte in navadne pošte: 

- enakomerno vključevanje ponudnikov v promocijske akcije in trženjske programe 

 

Eden izmed potrebnih ciljev je bil čim boljše sodelovanje s turističnimi ponudniki Solčavskega.  

Na skupni sestanek smo jih povabili v decembru. Udeležba je bila približno 50%. 

Tekom leta smo turistične ponudnike  obveščali o aktivnostih, dogodkih, jih vabili k sodelovanju in 

udeležbi pri promocijskih akcijah. Ponudili smo možnost njihove promocije na prireditvah tudi v okviru 

načina gastronomske ponudbe in podobno. Ponudnikom je bila ponujena možnost sodelovanja ob za 

marketinške aktivnosti pomembnejših obiskih destinacije. 

V okviru delovanja TIC smo kontaktirali ponudnike v okviru: 

- usklajevanja letnih aktivnosti in izdelavi koledarja za poletne mesece in prireditve v decembru, 

- preverjanja in usklajevanja ponudbe, cen 

- preverjanje dodatne ponudbe 

- obveščanja o aktivnostih in možnostih na področju turističnega delovanja (zunanje)  

 

 

Sodelovanje na turističnem področju izven Solčavskega 

 

Za sodelovanje na turističnem področju izven Solčavskega smo skrbeli z aktivnim delovanjem v okviru 

Regionalne destinacijske organizacije SAŠA. V letu 2019 se je kot destinacijska organizacija prijavila na 

destinacijski razpis SAŠA ORA. V okviru projekta iz naslova Vodilne destinacije smo izvedli dvodnevno 

ekskurzijo za ponudnike Zgornje Savinjske doline v septembru 2019.  

Delujemo v neformalni povezavi lokalnih turističnih organizacij v Kamniško Savinjskih Alpah, v slovenskem 

združenju EDEN destinacij, v okviru ZSST (Zelene sheme slovenskega turizma) v letu 2019 smo pridobili 

znak Green Park za krajinski park Logarska dolina. Tudi v tem letu smo nadaljevali in utrjevali sodelovanja 

s srednjimi in visokimi šolami (SŠGT MB, visoka šola za turizem MB- Brežice).  

 

 

https://www.slovenia.info/sl
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INFORMIRANJE IN PROMOCIJA TURISTIČNEGA OBMOČJA  

V okviru TIC-a Centra Rinka so bili zbrani in aktualizirani podatki in informacije za izdelavo spletne strani 

Logarska Solčavsko. 

 

Spletni mediji  

• dopolnitev, posodobitev (solcavsko.info, google oglaševanje, e-marketing, socialna 

omrežja…)  

• posodobitev in nadgradnja spletne strani www.logarska-solcavsko.si 

• izdelava komunikacijskega priročnika za upravljanje z SM kanali 

• usposabljanje za upravljanje SM (social media) kanalov 

 

REALIZACIJA:  je bila izvedena v okviru projekta USTAVI-POŽENI- PRIHRANI (O)BSTANI, katerega nosilec je 

Občina Solčava, Center Rinka je partner.  

 

Center Rinka se oglašuje in informira preko stare spletne strani www.solcavsko.info in preko strani, ki je 

bila izdelana v okviru projekta Solčavska panoramska cesta www.solcavska-panoramska-cesta.si. Celovito 

prenovo spletne strani smo zagnali v okviru projekta Dvig stopnje trajnostnega vedenja splošne 

(turistične) populacije z uvajanjem trajnostne mobilnosti ter posledično doseganje večje energetske 

učinkovitosti. USTAVI - POŽENI – PRIHRANI- O(B)STANI, ki je bila zasnovno narejena v septembru 2019 ter 

jo še vedno dokončujemo. 

 

Objave/ oglaševanja, načini in vrste oglaševanja 

• Facebook – ciklično objavljanje posameznih ponudnikov in dogodkov ponudnikov, če nas ponudniki 

informirajo 

• Deljenje preko baze Facebook objav o nas, ki jih prestrežemo  

• Plačani oglasi za promocijo dogodkov 

 

Oglaševanje dogodkov in prireditev:  

• Facebook, spletna stran, mreženje z nekaterimi občinami in vsemi TIC- Zgornjesavinjske doline, 

• mreženje z občinami Kamniško Savinjskih Alp, 

• po gospodinjstvih z letaki (vse prireditve), 

• distribucija letakov po ključnih mestih(vse prireditve), 

• turistični ponudniki Solčavskega  z letaki in e- letaki (vse prireditve), 

• oglasne table po ZGS (3x - 4x na prireditev; Nazarje, Radmirje, Luče, Solčava), 

• mediji (2x na dogodek cca 120 ciljnih naslovov), 

https://www.slovenia.info/sl
http://www.solcavsko.info/
http://www.solcavska-panoramska-cesta.si/
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• Informiranje o posameznih dogodkih domačinov preko Oznanil župnije Solčava (Tiskana oznanila, 

oznanila pri maši), 

• VIP, ambasade, agencije, zasebni e- mail- mreže (odvisno od narave dogodka) 

op. Zaradi začetka veljavnosti uredbe GDPR, je bilo manj informiranja na zasebne naslove, 

• lokalni mediji: Savinjske novice, Novi tednik – Radio celje, Utrip, osebni stiki. 

 

Oglaševanje:  

• Oglaševanje v Savinjskih Novicah napovednik (vse dogodke) in plačani oglas (Solčavski dnevi)  

• Priprava in korekcija objave v prestižni knjigi The Slovenia Book 

• Posebna edicija Savinjskih novic 

• Lupa 

 

IZBOLJŠANJE TRŽENJA INTEGRALNIH TURISTIČNIH PRODUKTOV, 

 

• Registracija turistične agencije   

• Oblikovanje programov enodnevnih izletov za trženje preko lastne spletne strani, socialnih 

medijev in elektronske pošte 

 

 

IZOBRAŽEVANJE PONUDNIKOV TER USPOSABLJANJE IN VKLJUČEVANJE LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 

IN ANIMATORJEV 

 

• Izvedba delavnic na temo trajnostnega razvoja in trajnostnega turizma 

(Slovenia green, USTAVI - POŽENI – PRIHRANI- O(B)STANI /Dvig stopnje trajnostnega vedenja 

splošne (turistične) populacije z uvajanjem trajnostne mobilnosti  ter posledično doseganje večje 

energetske učinkovitosti. 

• Izvedba delavnice/izobraževanja  za občane v okviru Slovenia Green pristopa – Logarska dolina, 

november 2019. 

• Ažuriranje podatkov o vodnikih. 

• Udeležba na delavnicah v okviru programa EDEN in Slovenia Green. 

• Usposabljanje kolesarskih vodnikov/ USTAVI - POŽENI – PRIHRANI- O(B)STANI/ IZVEDENO 1 

vodnik. 

 

VZPOSTAVITEV IN SPREMLJANJE TURISTIČNIH KAZALCEV 

• spremljanje podatkov obiska, nočitev in turistični taksi na območju destinacije/vir:  AJPES, SURS 

/POROČANJE V TURIZMU/Občina Solčava, 

https://www.slovenia.info/sl
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• spremljanje obiska preko vstopne točke v KP Logarska dolina/vir:RO Občina Solčava, 

• ocena zadovoljstva turističnih ponudnikov preko neposredne komunikacije (ankete), 

• analiza in primerjava pridobljenih podatkov iz različnih virov (zg. naštetih virov). 

 

V Centru Rinka smo imeli 98 skupin, katerim smo nudili različne programe, oglede, vodenja, pogostitev v 

samem Centru Rinka ali pa smo jih usmerili do različnih ponudnikov.  

Velik poudarek smo dali obveščanju in oglaševanju. Tekom leta smo gostili nekaj medijskih hiš, novinarjev 

posameznikov ter turističnih agentov. Drugi načini oglaševanja so oglaševalne akcije tekom celega leta in 

ob posameznih dogodkih. Odziv medijev je približno 10% na solidno izvedeno oglaševalsko akcijo.  

Neposredno smo bili prisotni na nekaj sejmih doma in v tujini, kjer  nas je predstavljal informator. 

 

2.1.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA 
 

Cilj: 

- spodbujanje okoljske zavesti in trajnostnega gospodarjenja,  

- spodbujanje ohranjanja dediščine in identitete,  

- spodbujanje izdelave in trženja lokalnih izdelkov. 

- organizacija in izvedba prireditev in dogodkov 

 

Turistična dejavnost Centra Rinka in vse predstavitve Solčavskega kot turistične destinacije vključujejo 

močno komponento trajnostnega razvoja. S tem spodbujajo okoljsko zavest in trajnostno gospodarjenje, 

kot tudi ohranjanje dediščine in identitete. S predstavljanjem preko združenja EDEN destinacij Slovenije 

poudarjamo predvsem razvoj zelenega (trajnostnega) turizma.  Spomladi 2016 smo pristopili v zeleno 

shemo slovenskega turizma in v letu 2017 pridobili srebrni znak SLOVENIA GREEN. V letu 2018 je Očina 

Solčava kot upravljalec KP Logarska dolina, pristopila v ZSST - GREEN PARK, za kar smo prejeli znak v letu 

2019.in nenehnem 

 

e:Zelene politike slovenskega turizma sprejemamo 10 

Dogodki na solčavskem v letu 2019 v organizaciji Centra Rinka 

 

V  letu 2019 se je na Solčavskem odvilo  preko štirideset dogodkov.  Organizatorji, pobudniki in nosilci 

dogodkov smo različni: društva, šola, Center Rinka, Občina, zasebniki, župnija, posamezniki… 

https://www.slovenia.info/sl
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Tudi namen in karakter prireditev ali dogodkov je različen.  A v splošnem velja, več ko se nas vključuje v 

pripravo in izvedbo bolj je dogodek pristen in kvaliteten. Če dogodek sprejemamo domačini so navdušeni 

tudi obiskovalci in »uspeh« ne izostane. 

Z etnološko obarvanimi  prireditvami,  spremljajočimi dogodki in ponudbo prikazujemo značaj območja 

Logarska dolina – Solčavsko, našo identiteto in smer razvoja.  

 

2.1.3. PODROČJE UPRAVLJANJA 
 

Javni zavod Center Rinka je po pogodbi z Občino Solčava upravljavec stavbe Center Rinka. Za sprotno 

vzdrževanje skrbimo s pomočjo zaposlenih, kot tudi s pomočjo javnih delavcev in zaposlenega v 

režijskem obratu občine Solčava.  

2.2. DRUGE DEJAVNOSTI CENTRA RINKA 

2.2.1. PROMOCIJSKO PRODAJNO MESTO IN POGODBENA 

POŠTA 
 

Cilj: 

- vzpostaviti partnerstva in kvalitetno prodajno točko za lokalne izdelke in kulinariko ter druge 

dopolnjujoče prodajne artikle 

- vzpostaviti privlačno okrepčevalnico z degustacijami lokalnih kulinaričnih posebnosti (menuji, 

pijača, sladice, sadje) 

- vzpostaviti pogoje in distribucijsko mrežo za donosno trženje produktov Centra Rinka 

- delovanje pogodbene pošte 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.slovenia.info/sl
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Povzetek procesa razvijanja promocijsko prodajnega mesta  

 

Promocijsko prodajno mesto za lokalne izdelke v Centru Rinka je tudi v letu 2019 delovalo kot do sedaj v 

okviru javnega zavoda Center Rinka.  

 

Že v preteklem letu so bili opravljeni razgovori z županjo Občine Solčava katere stališče je bilo, da naj do 

nadaljnjega ostane okrepčevalnica v upravljanju zavoda Center Rinka in bomo skupaj pripravili načrt za 

spremembe.  

 

Po ponovnem preverjanju zakonskih omejitev oz. možnosti glede opravljanja pridobitnih dejavnosti javnih 

zavodov je prevladalo stališče, da je pridobitna dejavnost prodaje lokalnih izdelkov in okrepčevalnice z 

degustacijo lokalne kulinarike v dopustnih mejah. V 18. členu Zakona o zavodih (Neuradno prečiščeno 

besedilo iz leta 1991, ki upošteva spremembe iz leta 1996 in sorodne zakone iz let 2000 in 2006) piše: » 

Zavod lahko opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod 

ustanovljen.« 

Za pridobitne dejavnosti javnega zavoda Center Rinka namreč lahko zagotovimo, da so namenjene 

dejavnosti za katero je zavod ustanovljen. 

 

Člani strokovnega sveta so glede sprememb v organizaciji prodaje v Centru Rinka ostali na stališču, da naj 

prodajo lokalnih izdelkov in gostinske storitve še naprej izvaja Center Rinka, vendar naj poskrbi za 

racionalizacijo dela, niso pa se strinjali z ustanovitvijo nove zadruge ali druge organizacije.  

 

V letu 2019 ni nobenih resnejših organizacijskih sprememb.  

 

 

V letu 2019 smo v veliki meri dosegli cilj rednega plačevanja. Osredotočili smo se na prodajo sladic in 

uvedli nekatere manjše vsebinske izboljšave. V veliki meri smo sproti servisirali gospodinjske aparate. 

Bistvenih organizacijskih sprememb ni  bilo izvedenih.  V letu 2019 smo do sezone zagotovili kader za delo 

v okrepčevalnici. Preko ZRSZZ smo zaposlili dve osebi. Delno tudi zaradi omejenih sredstev nimamo dovolj 

stalnega kadra, zaradi česar je težko zagotavljati visoko kakovost storitev. Posledično pa dosegati večji 

promet in posledično ustvarjati večje prihodke. Pod nespremenjenimi pogoji, ni pričakovati bistvenih 

izboljšav poslovanja v restavraciji.  

 

 

 

 

https://www.slovenia.info/sl
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Pogodbena pošta  

 

Nov moment pri organizaciji dela v pritličju Centra Rinka je bilo odprtje pogodbene pošte v začetku marca 

2014. Pošta Slovenije se je namenila ukiniti poštni urad v Solčavi. Na razpis za vodenje pogodbene pošte 

se je po dogovoru z županom odločil Center Rinka. Namen te odločitve je bil ohranjanje pošte v Solčavi. 

Organizacijsko je bilo delo poštnega uslužbenca vezano na delo za prodajnim (točilnim) pultom in delo v 

kuhinji. Zaradi narave dela na pošti mora biti v odpiralnem času delavec ves čas na voljo. Zaradi lokacije 

pošte v predprostoru predstavlja to težavo predvsem ob konicah na pošti (izplačilo pokojnin, plačilo 

položnic) pa tudi ob konicah v okrepčevalnici (skupine spomladi, individualni gostje poleti). Finančno en 

del pokrije pošta Slovenije s pavšalnim plačilom in provizijami (približno tretjina stroškov) v letu 2019 je to 

znašalo 8.809,82 EUR, drugi del pa bi zaradi javnega interesa naj pokrivala Občina Solčava. Glede na to, da 

je Pošta pod okriljem Centra Rinka stroške pokriva Center Rinka v okviru svojega poslovanja. V letu 2019 

je pogodbena pošta nemoteno delovala. Potrebno je bilo zagotavljati razliko med prihodkom in 

odhodkom, ki je znašala 11.918,02 EUR na letni ravni.  Pošta finančno ni donosna dejavnost.  

Na pogodbeni pošti delata trenutno dve za to usposobljeni delavki zaposleni v Centru Rinka. Skupaj 

imamo zaposleni dve za pošto usposobljeni delavki, kar je tudi zahteva pošte in nujnost v primeru 

bolniških odsotnosti ali drugih nepredvidljivih situacij.   

 

Večina turističnih ponudnikov svoje goste usmerja v Center Rinka za ogled razstav, promocijskih filmov ter 

ogled in nakup lokalnih izdelkov. S pomočjo sistematičnega dela zaposlenih in stenskih plakatov, ki 

usmerjata obiskovalce med kletnimi prostori in pritličjem, velika večina obiskovalcev TICa obišče tudi 

razstavno prodajno mesto in obratno.  

 

Ves čas smo v največji meri kombinirali delo zaposlenih in področje dela (pošta, kuhinja, restavracija, tic, 

čiščenje, vodenje).  

https://www.slovenia.info/sl
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3. PROJEKTI 
 

 Cilj: 

- priprava, vodenje in izvajanje projektov, ki spodbujajo trajnostni razvoj območja in so 

sofinancirani iz zunanjih virov (SLO, EU)   

 

SLOVEENIA GREEN (1) 

Spomladi 2016 smo se vključili v shemo Slovenia Green in tekom celega leta izvajali zahtevane aktivnosti. 

V letu 2017 smo bili ocenjeni in prejeli smo srebrni znak Slovenija Green. V letu 2018 smo nadaljevali z 

aktivnostmi Slovenia Green. Izdelali smo akcijski načrt ter že izvedli nekatere aktivnosti iz načrta. Prejeli 

smo znak Green Park za krajinski park Logarska dolina. 

 

USTAVI - POŽENI – PRIHRANI- O(B)STANI (3) Občina Solčava, Center Rinka partner 

Občina Solčava je v letu 2017 prijavila projekt  Dvig stopnje trajnostnega vedenja splošne (turistične) 

populacije z uvajanjem trajnostne mobilnosti  ter posledično doseganje večje energetske učinkovitosti. 

USTAVI - POŽENI – PRIHRANI- O(B)STANI 

Center Rinka je partner in deloma izvajalec projekta. Vsi cilji so bili zastavljeni v smislu doseganja ciljev  

plana Centra Rinka, ki zasleduje Strategijo trajnostnega razvoja turističnega območja Solčavsko na 

področju turizma in trajnostnega razvoja Solčavskega. Projekt smo uspešno zaključili. 

 

NOVI IZZIVI SLOVENSKE DROBNICE (3) 

Center Rinka je dal ponudbo v višini 5.941,40 EUR 

Vrsta storitve Vrednost  

Priprava in izvedba celodnevnega Festivala Bicka s spremljajoči prireditvami  

Razstava Prinesi kar imaš (postavitev in podiranje razstave, 
najem dvorane, strošek ocenjevalne komisije, strošek 
priznanj, pogostitev ob odprtju razstave, kulturni program) 

2.270,00 

Modna revija (organizacija, moderatorstvo, glasba in 
pogostitev nastopajočih) 

1.700,00 

Odprta kuhinja z degustacijo jedi iz ovčetine 
 

900,00 

Skupaj storitev brez DDV 4.870,00 

DDV 1.071,40 

Skupaj storitev z DDV 5.941,40 

Tabela št. 11 

Aktivnosti Centra Rinka, kot izvajalca so bile predvidene v letu 2019 in tudi realizirane. 

https://www.slovenia.info/sl
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4. DELAVCI IN ZAPOSLITVE 
 

Kadrovska zasedba v letu 2019 

Zap. št. delovno 

mesto 

naziv zaposlitev področje dela 

1  direktor  Redna – določen čas (40 

ur/teden,  od 1.12.2015) 

Od septembra daljša bolniška 

odsotnost 

Od 1.6.2019 do 1.10.2019 

nadomeščanje, od 1.10 funkcija 

vršilke dolžnosti direktorja 

zavoda 

menedžment, promocija, vodenje, 

priprava in izvedba projektov,  

2  Vodja TIC-a, 

informator 

Redna – nedoločen čas 

(40 ur / teden) 

TIC – informiranje, promocija in 

izvedba programov ter dogodkov, 

izvajanje recepcijske službe, pošta, e 

storitve, restavracija 

3  Natakar IV Redna – določen čas (40 ur / 

teden,  1 mesec 

prodaja izdelkov in strežba,  

vodenje, animacija 

5.  Strokovna 

sodelavka IV. 

(polovični 

delovni čas) 

Redna – določen čas, (20 ur / 

teden, od 1.9.2016, nedoločen 

čas od 1.12.2016) od novembra 

daljša bolniška odsotnost ter 

porodniški dopust 

kuhinja, restavracija, prodajalna 

lokalnih izdelkov, pošta 

6 . Gospodinja/ 

gospodinjec 

Iv. 

Redna – nedoločen čas (40 ur / 

teden,   

čiščenje, delo v kuhinji in v restavraciji, 

poštne storitve 

7.  Čistilka Redna – nedoločen čas (40 ur / 

teden,   

čiščenje in urejanje okolice 

https://www.slovenia.info/sl
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Strošek plač zaposlenih v letu 2019 je bil 96.315 EUR. Strošek plač za izvajanje dejavnosti v javnem 

interesu - delovanje pošte je 55.244 EUR.  

 

5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM CENTRA RINKA ZA LETO 

2019 
 

Računovodski izkazi so pripravljeni v skladu z Zakonom o javnih financah, Zakonom o računovodstvu, 

Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnikom 

o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 

Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. 

5.1. BILANCA STANJA  

 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju  

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva so sredstva v upravljanju. V letu 2019 se je 

zmanjšala njihova nabavna vrednost iz naslova popravka vrednosti (amortiziranja). Amortizacija se 

obračunava v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, po amortizacijskih stopnjah iz priloge k pravilniku. Stanje neopredmetenih in 

opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju na dan 31. 12. 2019 je 390.947 EUR. Mednje sodijo 

zgradbe (z neodpisano vrednostjo 341.947 EUR), oprema (z neodpisano vrednostjo 0 EUR) ter zemljišča (z 

neodpisano vrednostjo 49.000 EUR). 

 

Kratkoročna sredstva in aktivne časovne razmejitve  

Kratkoročna sredstva zajemajo denarna sredstva v blagajni in pri UJP, kratkoročne terjatve do kupcev, do 

Občine Solčava in druge kratkoročne terjatve.  

Na dan 31. 12. 2019 je denarnih sredstev v blagajni 76 EUR, na računu UJP pa 5.415 EUR.  

Kratkoročnih terjatev do kupcev je 1.805 EUR. V letu 2019 nismo oblikovali novih popravkov terjatev.  

Odprtih kratkoročnih terjatev do Občine Solčava je konec leta 6.408 EUR in do drugih uporabnikov 

enotnega kontnega načrta 2.750 EUR.  

https://www.slovenia.info/sl
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Druge kratkoročne terjatve so terjatve za refundirane bolniške odsotnosti v znesku 244 EUR, terjatve do 

ZZRS 8.750 EUR in terjatve za DDV v znesku 178 EUR. 

 

Zaloge 

Zaloge v vrednosti 5.112 EUR predstavljajo zaloge po nabavnih vrednostih iz opravljanja pridobitne 

dejavnosti. 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

Na dan 31. 12. 2019 je stanje kratkoročnih obveznosti 41.026 EUR. Sestavljeno je iz naslednjih postavk. 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 7.095 EUR in vsebujejo obveznosti za izplačilo 

čistih plač, prispevkov iz plač, dohodnine ter drugih prejemkov zaposlenim, ki izvirajo iz obračuna 

plač za mesec december. 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 15.910 EUR.  

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 3.774 EUR. Sem spadajo obveznosti za 

DDV in druge poslovne obveznosti. 

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 677 EUR. 

 

 Na dan 31. 12. 2019 so pasivne časovne razmejitve v skupni vrednosti 13.570 EUR.  

 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti  

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so obveznosti do ustanovitelja 

zavoda za sredstva v upravljanju, to je do Občine Solčava, v skupnem znesku 375.370 EUR.  

Presežek prihodkov nad odhodki konec leta 2019 je 5.290 EUR. 

 

5.2 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. 

 

https://www.slovenia.info/sl
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Celotni prihodki od 1.1.2019 do 31.12.2019 so znašali 183.687 EUR. Od tega je bilo poslovnih prihodkov 

179.769 EUR in drugih prihodkov 3.918 EUR.  

 

Prihodki od poslovanja so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.  

Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: 

- javna služba: 63.480 EUR (83,24% iz občinskega proračuna – Občina Solčava),  

- tržna dejavnost: 116.289 EUR. 

 

Struktura financiranja javne službe: 

V okviru javne službe opravljamo dejavnost na področju turizma, na področju upravljanja s turističnimi 

objekti in turistično infrastrukturo in na področju trajnostnega razvoja Solčavskega. 

 

Prihodki od poslovanja iz tržne dejavnosti so znašali 116.289 EUR, kar predstavlja 64% vseh prihodkov od 

poslovanja. 

 

Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki ne sodijo v javno službo in jo v celoti plačujejo naročniki 

sami. Sem spada opravljanje turistične in gostinske dejavnosti za druge poslovne subjekte in fizične osebe. 

 

 

Odhodki v enakem obdobju so znašali 178.373 EUR. Od tega je bilo za  38.202 EUR stroškov materiala, 

41.348 EUR stroškov storitev, 96.315 EUR stroškov dela, 2.478 EUR amortizacije in 30 EUR drugih 

odhodkov. 

Delitev odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, je v letu 2019, določena na osnovi 

dejanskih odhodkov za del tržne dejavnosti in del javne službe. 

V letu 2019 je bil po izkazu prihodkov in odhodkov ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v znesku 

5.314 EUR.  

5.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA  

 

V letu 2019 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v znesku 4.222 

EUR.  

https://www.slovenia.info/sl
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Za potrebe davčnega obračuna razčlenjujemo prihodke na pridobitne in nepridobitne prihodke. 

Nepridobitni prihodki leta 2019 znašajo 65.337 EUR, kar predstavlja 35% delež vseh prihodkov po načelu 

denarnega toka. Pridobitni prihodki pa znašajo 121.237 EUR, kar predstavlja 65% delež vseh prihodkov po 

načelu denarnega toka. 

Odhodki so razdeljeni na odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev 

na trgu v razmerju 38 % javnih in 62 % tržnih.  

 

Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV po načelu denarnega toka 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo denarnega toka, to pomeni, da je prišlo do 

prejema in izplačila denarja. Prihodki in odhodki so razčlenjeni v skladu z zakonom o računovodstvu ter s 

pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava. 

 

Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: 

- Prihodke za izvajanje javne službe, 

- Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu, 

- Odhodke za izvajanje javne službe, 

- Odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. 

 

Obdavčenje  

Obveznost za davek od dohodka pravnih oseb za leto 2019 znaša 24 EUR.  

Ker opravlja obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, je zavod zavezanec za DDV, ki se obračunava 

neposredno od obdavčljive dejavnosti. 

 

Solčava, 28.2.2020 

 

Direktor zavoda:  

Blanka Kovačič 

https://www.slovenia.info/sl

