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1. UVOD – SPLOŠNO O DELOVANJU CENTRA RINKA 
 

Javni zavod Center Rinka na Solčavskem igra pomembno vlogo. Gre za zavod, 

katerega glavna naloga je spodbujanje turizma in trajnostnega razvoja na Solčavskem. 

Poleg omenjenega pa opravlja tudi informativno dejavnost, saj v okviru turistično-

informacijskega centra (v nadaljevanju TIC) nudi turistične informacije vsem 

obiskovalcem naših krajev. 

Leto 2021 je bilo za Center Rinka dokaj turbulentno in polno sprememb. V prvi vrsti 

nas je, kot vse druge subjekte, prizadela zdravstvena kriza (t.i. korona kriza), ki nam 

je preprečila izvedbo mnogokaterih načrtovanih dejavnosti in dogodkov. Poleg tega je 

v maju/juniju 2021 prišlo do zamenjave funkcije direktorja, kar je prineslo kar nekaj 

sprememb – tako pozitivnih kot negativnih. Z junijem 2021 smo po dolgih letih 

opravljanja samostojne gospodarske dejavnosti – ukvarjanja se z gostinsko dejavnostjo 

v okviru kavarne Rinka, le to oddali v najem zunanjemu izvajalcu. 

Kljub vsem spremembam in novostim smo poskusili izpolniti načrtovan plan dela in 

v letu 2021 opraviti vse, kar smo si ob koncu leta 2020 zadali opraviti. Kolikor so 

dopuščale razmere in vladni ukrepi, s katerimi je vlada poskusila preprečiti širjenje 

virusa Covid-19, smo izpeljali organizacijo prireditev kot so Solčavski dnevi in 

prireditev Bicka. Uspešno smo izpeljali predviden festival pitne vode v okviru projekta 

Vodne zgodbe. Prav tako smo v okviru projekta Vodilna destinacija organizirali 

delavnico Komuniciranje s turisti ter Poznavanje turistične ponudbe Zgornje Savinjske 

doline. Skozi celotno sezono smo se trudili obdržati nivo informiranja in svetovanja 

obiskovalcem našega TICa ter vzdrževati redne stike s turističnimi ponudniki na 

Solčavskem. 
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 

2.1. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ORGANI JAVNEGA ZAVODA 
 

Organi javnega zavoda Center Rinka so: strokovni svet, svet zavoda in direktor 

zavoda. 

Zavod Rinka upravlja svet zavoda, ki šteje pet članov: 

- trije predstavniki ustanoviteljice, 

- en predstavnik zaposlenih ter 

- predstavnik strokovnega sveta. 

V letu 2021 so se člani sveta zavoda sestali 4-krat, in sicer 15.4.2021, 17.5.2021 in 

2.11.2021 ter enkrat na korespondenčni seji 9.2.2021. 

Strokovni svet zavoda obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda ter 

daje direktorju in svetu zavoda mnenja, pobude in predloge za reševanje zadev. 

Sestavljen je iz sedmih članov: 
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- enega zaposlenega, 

- enega člana predlaganega s strani občine Solčava 

- ter pet članov s področja turističnega gospodarstva, kmetijstva in društvene 

dejavnosti. 

Strokovni svet je zasedal 3-krat v letu 2021: 22.4.2021, 1.6.2021 in 13.12.2021.  

Za vodenje poslovanja zavoda, predstavljanje, zastopanje in odgovarjanje za 

zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda pa skrbi direktor zavoda. 

Trenutno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja od junija 2021 opravlja Živa Erjavec.  

 

2.3. KADROVSKA SESTAVA ZAVODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. POSLOVANJE CENTRA RINKA PO PODROČJIH 

 

Javni zavod Center Rinka se skladno z odlokom o ustanovitvi in statutom ukvarja z 

raznovrstnimi dejavnostmi oziroma področji delovanja. V splošnem dejavnosti 

delovanja delimo na redne dejavnosti in druge dejavnosti. 
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Delo Centra Rinka posledično delimo na opravljanje dejavnosti v javnem interesu ter 

na drugi strani opravljanje gospodarskih dejavnosti. 

 

3. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMA DELA ZA LETO 2021 
 

Skladno z zgoraj omenjenimi dejavnostmi je delo v letu 2021 Center Rinka na osnovi 

izdelanega in sprejetega programa dela za leto 2021 potekalo na naslednjih področjih 

dela: 

- na spodbujanju turizma na Solčavskem, 

- na spodbujanju trajnostnega razvoja na Solčavskem, 

- na področjih upravljanja ter 

- drugih gospodarskih dejavnostih. 

 

3.1. REDNE DEJAVNOSTI 

 

3.1.1. SPODBUJANJE TURIZMA 

Solčavsko leži na skrajnem severnem delu Slovenije, tik ob avstrijski meji in 

predstavlja najatraktivnejše in turistično obiskano območje Zgornje Savinjske doline. 

Turizem za naše območje predstavlja eno ključnih panog, zato je njegov razvoj 
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poglavitnega pomena. Center Rinka, ustanovljen z namenom pospeševanja in 

promocije turizma, igra pri tem razvoju ključno vlogo. 

 

Glavni cilji s področja spodbujanja turizma predstavljajo: 

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

- razvoj in izboljšanje celovite turistične ponudbe, 

- informiranje in promocija turističnega območja in 

- izboljšanje trženja turističnih produktov. 

 

3.1.1.1. IZVEDENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU SPODBUJANJA TURIZMA 

Delo Centra Rinka je tudi v letu 2021 oteževala zdravstvena situacija v svetu (t.i. 

korona kriza), zato je bilo naše udejstvovanje oteženo.  

Kljub temu smo poskušali svoje aktivnosti izvajati po načrtu s sprejetim planom dela 

za leto 2021 ter tudi skladno z vladnimi ukrepi, sprejetimi zaradi preprečevanja širjenja 

virusa covid-19. 

 

Na področju povezovanja nosilcev turistične dejavnosti smo skrbeli za redno 

komunikacijo s ponudniki Solčavskega. V večji meri je le ta potekala preko telefonskih 

storitev in elektronske pošte. S ponudniki smo bili redno v kontaktu glede preverjanja 

in usklajevanja njihove ponudbe, o možnostih rezervacij namestitev, o sodelovanju na 

prireditvah in o dogodkih organiziranih na Solčavskem. Obojestransko sodelovanje je 

potekalo tudi pri usklajevanju letnih aktivnostih in izdelavi koledarja dogodkov za 

prihajajoče leto. V času sezone smo z namenom pridobivanja informacij, mnenj, pohval 

in kritik o delu našega zavoda ter zbiranja predlogov za boljše sodelovanje Centra 

Rinka in turističnih ponudnikov, tudi osebno obiskali nekatere lokalne ponudnike na 

domu. Omenjeni osebni obiski so se pokazali v zelo pozitivni luči, zato bomo takšen 

način povezovanja izvajali tudi v prihodnje. 

Zaradi slabih zdravstvenih razmer smo srečanje vseh turističnih ponudnikov 

organizirali le enkrat v letu in sicer februarja 2021. Namen sestanka je bil ugotovitev 

uspešnosti pretekle sezone, načrt za prihajajočo sezono in debata o ostalih temah, ki se 

tičejo turistične dejavnosti. 

 

Pomemben del povezovanja predstavlja tudi informiranje in obveščanje lokalnih 

ponudnikov o sprotnem dogajanju na Solčavskem, prireditvah, izobraževanjih in 

drugih dogodkih ter povabila o udeležbi na omenjena srečanja. Poleg tega smo skrbeli 

tudi za obveščanje lokalnih ponudnikov o novostih, pomembnih za turistično 

dejavnost ter jih aktivno vključevali v promocijske akcije in naše trženjske programe, 

predvsem v naše programe turističnih vodenj. 

 

Povezovanje nosilcev turističnih dejavnosti pa ne poteka le na lokalni ravni, temveč 

smo se tudi v letu 2021 trudili za regionalno povezovanje. Na tem področju smo 

aktivno sodelovali z Regionalno destinacijsko organizacijo SAŠA, z združenjem 
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Kamniško-Savinjskih Alp KSA ter z Lokalno akcijsko skupino Zgornje Savinjske 

doline.  

 

Za atraktivnost turistične ponudbe na Solčavskem smo v letu 2021 poskrbeli z 

organizacijo številnih dogodkov namenjenih druženju, izobraževanju, rekreaciji… V 

letu 2021 smo organizirali prireditev Solčavski dnevi, prireditev Bicka in zeliščarski 

festival v juniju 2021. Organizirali smo pohod ob polni luni po panoramski poti, 

predavanje alpinistke Marte Krejan Čokl, ocenjevanje hiš in ureditev okolice v poletni 

sezoni. V času jesenskih počitnic ter decembrskega dogajanja so potekale številne 

delavnice in dogodki (pohod ob polni luni po Logarski poti, tečaj filcanja, 

miklavževanje). Takšni dogodki ne privlačijo le turiste, da obiščejo naše kraje, temveč 

povezujejo tudi vse krajane občine Solčava.  

V načrtu smo sicer imeli tudi izvedbo novoletnega koncerta, organizacije drsališča na 

prireditvenem prostoru in organizacijo živih jaslic, kar pa je bilo zaradi vladnih 

ukrepov preprečevanja širjenja virusa žal odpovedano. 

 

Tako za zainteresirane domačine, kot tudi za turiste smo v okviru turistično-

informacijskega centra Rinka skrbeli tudi za predstavitve Solčavskega v okviru vodenj. 

V letu 2021 smo izvedli kar 40 vodenj za skupine. Programi vodenj po Solčavskem so 

bili prilagojeni željam skupine. Obiskovalci ali skupine obiskovalcev so imele na izbiro 

naslednje možnosti vodenja: 

o ogled stalne razstave – Sprehod v naročje Alp, 

o vodenje skozi stalno razstavo – Sprehod v naročje Alp, 

o vodenje skozi stalno razstavo – Sprehod v naročje Alp in multivizija, 

o vodenje skozi stalno razstavo – Sprehod v naročje Alp, multivizija in ogled 

razstav v župnišču 

 

Večina vodenj je bila opravljena v predsezoni in v času pozne sezone. Poleg 

organiziranih vodenj na podlagi vnaprejšnje najave, smo v letu 2021 ponujali možnost 

udeležbe tudi na vsakodnevnih vodenjih – ta so potekala med 15. in 16. uro vsak dan.  

 

 
 

Poleg stalnih razstav smo vsem zainteresiranim tudi v letu 2021 ponujali možnost 

ogleda številnih mobilnih razstav: 

- razstava »Žegnan studenec« Visoke šole za varstvo okolja (januar – junij 2021), 
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- V. EX Filcore (junij – julij 2021), 

- razstava Korajža je ženskega spola – slovenske alpinistke, planinskega muzeja 

iz Mojstrane (julij – oktober 2021), 

- razstava Slovenska alpska arhitektura 2008 - 2018 – galerija Dessa (oktober – 

december 2021) 

 

Tudi informiranje in promocija turističnega območja predstavljata ključen element 

spodbujanja turizma. V prvi vrsti smo na tem področju skrbeli za kakovostno 

podajanje informacij o Solčavskem v TICu Rinka. TIC je bil v času sezone odprt vsak 

dan od jutra do večera ter tako ponujal možnost vsakodnevnega obiska in 

pridobivanja informacij o značilnostih Solčavskega, atraktivnostih, prireditvah…  

 

V tem sklopu smo kot Center Rinka dejavni tudi na področju oglaševanja Solčavskega, 

aktualnih dogodkov in novic na naši spletni strani www.logarska-solcavsko.si ter na 

spletni strani www.solcavskapanoramska-cesta.si, izdelani v okviru projekta 

solčavska panoramska cesta. Redno smo bili aktivni tudi na področju oglaševanja 

preko socialnega omrežja – facebooka, kjer smo ciklično objavljali novosti na področju 

turizma, novice iz Solčavskega, organizirali prireditve… Vsi pomembni dogodki so 

bili objavljeni in promovirani tudi preko spletnih strani z nami povezanih regionalnih 

organizacij (SAŠA, KSA, LAS…), v tiskanih medijih (Savinjske novice, Utrip, letaki…), 

preko oznanil župnije Solčava…  

V namen pridobitve informacij so bili turistom na voljo tudi številni promocijski 

tiskani mediji (zemljevidi Solčavskega, promocija panoramske ceste, promocija poti po 

Logarski dolini, možnostih nastanitve na Solčavskem…). 

Nadaljevali smo promocijo Solčavskega tudi preko promocijskih čokolad. Gre za 

doma narejeno čokolado (izdelujemo jo s pomočjo zaposlene delavke v Centru Rinka 

Ane Moličnik), zavito v promocijski material z motivi naravnih znamenitosti 

Solčavskega. V letu 2021 smo prodali 188 omenjenih čokolad ter s tem poleg uspešnega 

promoviranja pridobili tudi dodatna finančna sredstva. 

 

Žal pa je bilo v letu 2021 zmanjšan obseg predstavljanja in oglaševanja Solčave na 

raznovrstnih sejmih in prireditvah zunaj našega območja. V prvi vrsti gre krivdo 

pripisati razmeram na trgu in odpovedi številnih združevanj in sejmov zaradi 

zdravstvenih razmer. Poleg omenjenega pa je k temu prispevalo tudi pomanjkanje 

kadra v našem zavodu. 

 

Razvoj turizma smo v letu 2021 spodbujali tudi s pomočjo organiziranih izobraževanj 

in delavnic za lokalne ponudnike.  

 V namen izobraževanja in seznanjanja z novostmi smo v letu 2021 organizirali: 

- delavnico Zero waste, 

- pogovor o priložnostih mladih v povezavi z dediščino Solčavskega, 

- I. obnovitveni seminar za vodnike Solčavskega, 

http://www.logarska-solcavsko.si/
http://www.solcavskapanoramska-cesta.si/
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- II. obnovitveni seminar za vodnike Solčavskega, 

- delavnico Komunikacija s turisti, 

- študijsko turo Poznavanje turistične ponudbe Zgornje Savinjske doline… 

 

Vse te dejavnosti in aktivnosti z namenom spodbujanja razvoja turizma pa 

predstavljajo učinkovit pristop le v primeru rednega spremljanja turističnih kazalcev 

in z njimi povezane statistike. 

V letu 2021 smo skrbno spremljali podatke o prihodih in nočitvah turistov na 

Solčavskem s pomočjo podatkov o pobranih turističnih taksah ter podatkov SURSA. 

Dnevno smo beležili število in nacionalnost obiskovalcev TICa. Pomembne 

informacije smo pridobili tudi s spremljanjem podatkov o potrošnji obiskovalcev 

našega zavoda (spremljanje prodaje izposoje koles, prodaje promocijskih čokolad, 

prodaje storitev vodenj skupin…). 

 

3.1.1.2. KONKRETNI CILJI IN REZULTATI  

S povezovanjem turističnih ponudnikov območja in uskladitvijo cen, z razvijanjem 

atraktivnosti celovite turistične ponudbe ter s promocijo na domačem in tujem trgu in 

spremljanjem turističnih kazalcev naj bi skladno s planom dela v letu 2021 dosegli 

naslednje cilje: 

- povečanje števila stacionarnih gostov za 2% - REALIZIRANO, 

- povečanje ali vsaj zadržanje povprečnega časa bivanja gostov pri nas – iz 2,2 na 

2,5 dni – DELNO REALIZIRANO, 

- povečanje povprečne zasedenosti stalnih ležišč za 2% - NI DOSEŽENO in 

- povečanje obsega turistične potrošnje za 15% - REALIZIRANO. 

 

Cilj povečanja stacionarnih gostov na Solčavskem se nanaša na povečanje števila 

nočitev turistov na našem območju.  

Skladno s podatki o pobrani turistični taksi turističnih ponudnikov na Solčavskem 

beležimo v letu 2021 40.371 nočitev. V primerjavi z letom poprej (t.j. letom 2020) 

ugotavljamo 8% rast nočitev.  
Graf 1 – št. nočitev v zadnjih letih na Solčavskem Graf 2 – rast nočitev v obdobju 2003 – 2021 
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Leta 2003 je bilo zabeleženih 15.374 nočitev. V primerjavi z letošnjim letom se je število 

nočitev od 2003 več kot podvojilo (graf 2). V letih 2009, 2010 in pa 2014, 2015 opazimo 

sicer rahel upad nočitev, kar gre pripisati posledicam gospodarskih kriz. Vendar v 

grobem krivulja nočitev na Solčavskem zelo narašča. Strm skok nočitev beležimo 

predvsem v zadnjih letih (graf 1). Kljub temu pa moramo poudariti, da je k ugodnem 

povečanju nočitev v letu 2020 in 2021 pripomore tudi uvedba turističnih bonov s strani 

slovenske vlade z namenom spodbujanja slovenskega turizma. 

Uvedba turističnih bonov je prav tako vplivala tudi na porast obiska slovenskih 

turistov. Solčavsko je s koriščenjem bonov postala atraktivna destinacija za mnoge 

slovenske državljane, kar se odraža tudi na kazalnikih nacionalnosti turistov. 

 

Nacionalnost obiskovalcev, ki so prenočevali na Solčavskem 

Podobni podatki izhajajo tudi iz statistike obiskovalcev našega TICa. V sezoni 2021 

(natančno od junija 2021 do konca leta) smo namreč v TICu skupaj zabeležili 4375 

obiskovalcev. Od teh je kar 70% predstavljalo slovenske državljane (natančni podatki: 

3038 slovenskih državljanov in 1337 tujih). Od tujih državljanov pa smo zabeležili 

največje število nemških turistov, sledijo jim Čehi, Belgijci in Francozi. 

 

Obiskovalci TICa v letu 2021 po nacionalnosti. 
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Kar se tiče časovne analize nočitev oziroma obiskov turistov Solčavskega je kar 75% 

turistov naše območje obiskalo v času poletne sezone – t.j. od začetka maja do konca 

septembra. To velja tako za stacionirane goste kot tudi za enodnevne obiskovalce.  

Letni pregled nočitev na Solčavskem.   Letni pregled obiskovalcev TICa 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskovalci TICa glede na kriterij, ali gre za enodnevne obiskovalce Solčavskega (naključni gostje) ali 

goste, ki so pr nas prenočili (stacionirani gostje). 

V zvezi z zastavljenimi cilji je torej iz tabel in grafov razvidno, da je bil cilj povečanja 

števila stacioniranih gostov na Solčavskem za 2% dosežen. K temu je potrebno 

poudariti, da je na potek sezone veliko vplivala trenutna zdravstvena kriza in pa 

uvedba turističnih bonov za slovenske državljane. Vendar glede na to, da opažemo 

porast turizma že zadnjih nekaj let, verjamemo, da bi do podobnih rezultatov prišli 

tudi ob odsotnosti korona krize. 

Cilj zadržanja ali povečanja povprečnega časa bivanja gostov na Solčavskem iz 2,2 

na 2,5 dni v letu 2021 je bil delno dosežen. Povprečno trajanje nočitev se sicer ni 

povečalo na 2,5, je pa opaziti porast nočitev glede na prejšnje leto. Tudi v tem oziru 

gre sicer za nenavadno leto, saj je tudi na trajanje bivanja vplivala uvedba turističnih 

bonov. Vsak slovenski državljan je namreč dobil 200€ v okviru turističnih bonov za 
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koriščenje turističnih nastanitev z zajtrkom v Sloveniji. V povprečju to nanese 2 dni 

bivanja z zajtrkom na osebo.  

 

Tudi pri cilju povprečne zasedenosti stalnih ležišč na Solčavskem je v potek poseglo 

zaprtje države v začetku leta 2021. V letu 2021 smo namreč zabeležili 19,26% 

zasedenost stalnih ležišč. V primerjavi z letom poprej, ko je povprečna zasedenost 

stalnih ležišč na letni ravni znašala 19,66%, predstavlja to malenkosten padec.  

Naša destinacija Solčavsko pa ni trženjsko naravnana le v okviru nastanitvenih 

kapacitet, temveč tudi glede drugih turističnih produktov. Gre za ponudbo gostinskih 

storitev, prodajo lokalnih izdelkov, oglede, izposojo koles… Tovrstna potrošnja 

turistov je sicer težko izmerljiva. V sklopu cilja povečanja potrošnje za 15% v 

primerjavi z letom 2020 smo se zato osredotočili na potrošnjo produktov in storitev, ki 

jih ponuja naš turistično-informacijski center Rinka. Gre za prodajo storitev turističnih 

programov (vodenj), izposojo koles, prodajo čokolad, razglednic ter drugih izdelkov. 

Kot že zgoraj omenjeno smo v letu 2021 izvedli 40 vodenih programov za skupine. 

Skupno število oseb, ki se je vodenih programov udeležilo je znašalo 1670. V 

primerjavi z letom poprej predstavlja to, kar precejšno porast. V okviru izposoje koles 

smo v letu 2021 zabeležili 252 izposoj električnih koles. Glede na leto 2020 to pomeni 

več kot 50% porast potrošnje. Tudi prodaja promocijskih čokolad je znatno narastla v 

letu 2021 v primerjavi z letom poprej.  
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 Tabela primerjav prodaje nekaterih produktov v okviru TICa v letu 2020 in 2021. 

Skupno lahko torej pri potrošnji obiskovalcev TICa ocenimo kar na 3x večjo potrošnjo 

v primerjavi z letom 2020. Je pa seveda potrebno upoštevati nepredvidljive razmere, 

ki vladajo zaradi virusa Covid-19. 

 

3.1.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA NA SOLČAVSKEM 

Center Rinka poleg nalog v okviru spodbujevalca razvoja turizma na Solčavskem skrbi 

tudi za razvoj trajnostne komponente. Gre za, v današnjem času nujno, zavedanje se o 

pomenu ohranjanja narave, zmanjševanja onesnaževanja okolja ter s tem povezano 

trajnostno gospodarjenje. Za razvoj turizma je namreč zelo pomembno, da se razvija 

tako, da ne ogroža naravne in kulturne dediščine nekega okolja in da upošteva 

potrebe, interese in kulturo lokalnega prebivalstva. 

Opredeljeni cilji na področju trajnostnega razvoja v letu 2021 so bili: 

- povečanje usmerjenosti v trajnostno gospodarjenje in trajnostni turizem, 

- aktivna usmerjenost v trženje lokalnih izdelkov in storitev ter 

- aktivno ohranjanje dediščine in identitete ter pestro kulturno dogajanje. 

 

3.1.2.1. IZVEDENE AKTIVNOSTI NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

V okviru razvoja trajnostnega turizma je Center Rinka aktiven predvsem na področju 

vključevanja našega območja v zeleno shemo turizma. Gre za nacionalni program, ki 

pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj 

turizma ter tako vse akterje javnega in zasebnega sektorja spodbuja k skupnem 

delovanju za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Na konkretni ravni se 

osredotoča na spodbujanje učinkovite rabe energije in vode, trajnostne mobilnosti, 
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ozelenitev turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne 

spremembe.  

Tudi trženje lokalnih izdelkov in storitev predstavlja pomembno komponento 

trajnostnega razvoja turizma, saj daje poudarek lokalni, domači pridelavi ter 

posledično podpiranje gospodarskih dejavnosti lokalnih ponudnikov. Tovrstno 

trženje izdelkov je bilo v Centru Rinka zaradi oddaje gostinskih prostorov v najem 

sicer okrnjeno, smo se pa zato v letu 2021 trudili povečati prodajo lokalnih izdelkov na 

prireditvah in delavnicah.   

Nenazadnje pa je potrebno, poleg ohranjanja narave ohranjati tudi kulturno 

dediščino na Solčavskem. Kulturno dediščino predstavljajo predmeti in načini, 

ohranjeni iz življenja preteklih obdobij na posameznih območjih. Zavedanje se 

pomembnosti teh navad ter vključevanje teh elementov v turistično ponudbo povečuje 

atraktivnost naših turističnih produktov ter s tem povečuje tudi obisk Solčavskega in 

povečano potrošnjo turistov. 

 

3.1.2.2. KONKRETNI CILJI IN REZULTATI 

Trajnostni turizem in trajnostno gospodarjenje poskušamo že nekaj let zagotavljati 

z vključevanjem Solčavskega v zelene sheme. V SLOVENIA GREEN shemo smo se 

vključili že leta 2016, leta 2017 pridobili srebrni znak Slovenia Green ter nato še zlati 

znak. Dodatno se je med dobitnika zlate plakete Slovenia Green Park uvrstil tudi 

krajinski park Logarska dolina.  Poleg tega se je destinacija Solčavsko uvrstila tudi med 

TOP 100 trajnostnih destinacij na svetu.  

V letu 2021 smo se, skupaj z izvajalci Občine Solčava, potrudili ohraniti vse omenjene 

nazive in dosežke.  

Poleg omenjenih dosežkov, smo se Center Rinka kot prijavitelj, vendar s pomočjo 

zunanjih izvajalcev, prijavili tudi na razpis Svetovne turistične organizacije UNWTO. 

Ta je v letošnjem letu prvič organizirala izbor Best Tourism Villages by UNWTO, na 

katerem je nagradila vasi in podeželske destinacije, ki s svojim delovanjem na področju 

turizma prispevajo k razvoju regije, v kateri se nahajajo in pri tem ohranjajo bogato 

naravno in kulturno dediščino. Izbor je potekal na svetovni ravni. Decembra 2021 je 

bila Solčava uvrščena na seznam najboljših podeželskih vasi na svetu, kar nam je vsem 

v velik ponos. 

Cilj aktivne usmerjenosti v trženje lokalnih izdelkov in storitev smo, kot že 

omenjeno, izvajali predvsem v okviru prireditev in dogodkov na Solčavskem. Na 

prireditvi Solčavski dnevi smo organizirali prodajo lokalnih izdelkov na 

prireditvenem prostoru in pozvali lokalne ponudnike k sodelovanju. V okviru 
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prireditve Bicka v septembru 2021 smo organizirali odprto kuhinjo, pri kateri je Aktiv 

kmečkih žena Solčava prodajal lokalne jedi in domače dobrote. Tudi v sklopu 

podajanja informacij obiskovalcem našega TICa smo se trudili zainteresirane 

napotovati direktno k ponudnikom lokalnih izdelkov in storitev. 

Tudi za ohranjanje kulturne dediščine skrbimo predvsem v okviru organizacije 

prireditev in dogodkov, v katere vključujemo trajnostne elemente. Zaradi slabih 

zdravstvenih razmer je sicer veliko dogodkov odpadlo. Kljub temu smo v letu izvedli 

naslednje prireditve oziroma dogodke: 

- Solčavski dnevi s poudarkom na ohranjanju in pomenu vodnih virov, 

- festival Bicka s predstavitvijo zgodb turističnih ponudnikov Solčavskega, 

solčavsko kuhinjo in solčavsko tržnico volnenih izdelkov, 

- zeliščarski festival v juniju 2021, 

- EX Filcore 2021 – natečaj za ustvarjalce filca, 

- ocenjevanje hiš in okolice na Solčavskem, 

- pohod ob polni luni po Panoramski cesti, 

- koncert godbe Zgornje Savinjske doline, 

- delavnice in izobraževanja (že omenjene zgoraj), 

- mobilne razstave… 

3.1.3. PODROČJE UPRAVLJANJA 

Center Rinka na podlagi pogodbe o upravljanju skrbi za infrastrukturo v lasti občine 

Solčava kot tudi za nekatere druge infrastrukture za pospeševanje razvoja turizma in 

trajnostnega razvoja Solčavskega. Za sprotno vzdrževanje omenjenih objektov 

skrbimo s pomočjo zaposlenih v Centru Rinka, javnih delavcev in zaposlenih oseb na 

občini Solčava. 

Zastavljeni cilji s področja upravljanja so bili: 

- urejena, vzdrževana in uporabna infrastruktura v lasti občine Solčava, 

- upravljanje z drugo infrastrukturo. 

3.1.3.1. IZVEDENE AKTIVNOSTI S PODROČJA UPRAVLJANJA 

Med izvedene aktivnosti v okviru opravljanja infrastrukture so v letu 2021 spadale 

naslednje: 

- upravljanje s stavbo Centra Rinka v dogovoru z Občino Solčava:  

o gospodarno delovanje z objektom, 

o skrb za urejenost objekta in opravljanje enostavnih vzdrževalnih del, 

o skrb za čistočo prostorov Centra Rinka, 

o vzdrževanje in servis strojev in naprav, 
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- upravljanje z drugo infrastrukturo: 

o vzdrževanje in koriščenje prireditvenega prostora v centru Solčave, 

o skrb za prostor in inventar kuhinje na prireditvenem prostoru, 

o skrb za urejenost razstavnega prostora v župnišču, 

o urejanje zeliščnega vrta pri župnišču, 

Z junijem 2021 smo prostore kavarne oddali v najem zunanjemu ponudniku Mihu 

Vršniku, ki je ki je skladno s pogodbo prevzel tudi nalogo vzdrževanja in urejenosti 

prostorov. 

3.2. DRUGE DEJAVNOSTI 
 

3.2.1. PROJEKTI 

Ena ključnih dejavnosti našega centra je delo na projektih. Gre za izvajanje razvojnih 

projektov, na katere se redno prijavljamo ter preko njih tudi črpamo finančna sredstva. 

Številne organizacije kot so STO, Vodilna destinacija Saša, združenje LAS, združenje 

KSA… v okviru svojih ali javnih razvojnih programov institucij Republike Slovenije 

ali evropskih skladov ponujajo možnosti sodelovanj na raznovrstnih javnih razpisih, 

katerih namen je razvoj turizma in trajnosti ter skladno s tem zagotavljajo tudi 

nepovratna sredstva za pomoč pri uresničevanju in izvedbi teh projektov. Kot 

spodbujevalec turizma in trajnostnega razvoja na Solčavskem smo torej zadolženi za 

izvajanje in organizacijo številnih dogodkov (prireditev, delavnic, usposabljanj…), ki 

jih s pomočjo razpisov in omenjenih projektov tudi uresničujemo. 

V letu 2021 smo aktivno izvajali naslednje projekte: 

3.2.1.1. PRILOŽNOST NA PRAGU 

Projekt Priložnost na pragu je bil razpisan s strani Evropskega kmetijskega sklada za 

razvoj podeželja že leta 2018. Skladno s podpisano pogodbo naj bi bila izvedba 

projekta realizirana v letih 2019 -2021. Zaradi svetovne zdravstvene krize se je rok 

izvedbe vseh operacij prestavil na april 2022. 

V letu 2021 smo s pomočjo zaposlenih na občini Solčava izvedli naslednje faze projekta: 
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V sklopu izvajanja projekta Priložnost na pragu so bile izvedene številne aktivnosti v 

okviru letošnjega 11. festivala ovčje volne Bicka na Solčavskem. Na prireditvi Bicka 

smo predstavili zgodbe turističnih ponudnikov Solčavskega in Solčavsko »kuhno« po 

principu mrežnega nastopa ponudnikov. Veliko truda smo vložili v izdelavo filma 

»Volnena kultura, sprehod po stezah časa«, kjer smo predstavili volneno modo skozi 

čas in jopice Bicka. Film je predstavljal vrhunec festivala Bicka.  

V okviru projekta smo v aprilu izvedli tudi delavnico Zero waste, s katero smo se 

dotaknili ene izmed aktualnih perečih tem: zmanjševanja odpadkov v turizmu. 

Celoten projekt in izvedba aktivnosti se vnaprej financira iz sredstev Centra Rinka. Ob 

zaključku projekta v aprilu 2022 bo vložen zahtevek za povrnitev finančnih sredstev v 

višini 85%. Ostalih 15% stroškov predstavlja lastno finančno udeležbo. 

3.2.1.2. VODNE ZGODBE KAMNIŠKO SAVINJSKIH ALP 

V okviru projekta Vodne zgodbe KSA smo skladno s pogodbo v juliju 2021 organizirali 

in izvedli festival pitne vode s kulturnim, poučnim in športno igrivim programom, 

glasbo, degustacijo vode in pogostitvijo. S festivalom, ki je potekal v okviru Solčavskih 

dni, smo ozaveščali ljudi o pomenu pitne vode in krepili pozitivni odnos do vode. 

Za organizacijo in izvedbo omenjenega festivala smo iz projekta pridobili finančna 

sredstva v višini 6.201€ bruto zneska. 

3.2.1.3. VODILNA DESTINACIJA ZGORNJA SAVINJSKA DOLINA 

Kot ena atraktivnejših občin v vodilni destinaciji Zgornje Savinjske doline aktivno 

sodelujemo tudi z izvajalcem funkcij destinacije Razvojno agencijo SAŠA. V oktobru 

2021 smo kot dogovorjeno s pogodbo izvedli: 
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- delavnico Komuniciranje s turisti s katero smo s pomočjo izkušenih 

strokovnjakov, predavateljev in ponudnikov s praktičnimi izkušnjami vsem 

udeležencem predstavili teoretične osnove in praktične pripomočke za 

komunikacijo s turisti ter 

- študijske ture Poznavanje turistične ponudbe Vodilne destinacije Zgornje 

Savinjske doline, katerih namen je bil pridobitev znanja o turistični ponudbi v 

lokalni destinaciji, njeno povezovanje v atraktivne turistične produkte in 

storitve ter učinkovitega podajanja nasvetov turistom. Udeležence smo 

popeljali po vseh občinah Zgornje Savinjske doline ter jim predstavili naravne 

in kulturne znamenitosti le teh.  

Skupna finančna sredstva pridobljena s strani VD SAŠA za izvedbo obeh delavnic so 

znašala 13.420€ bruto. 

3.2.1.4. PROJEKT ZMIGAJ, ZADIHAJ IN UŽIVAJ 

Namen projekta Zmigaj, zadihaj in uživaj, na katerega smo se prijavili v začetku leta 

2021, je vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture in turističnega programa za 

aktiven in kakovosten jutri. Gre za partnersko operacijo med Centrom Rinka, občino 

Luče, Dolino avantur d.o.o. in društvom upokojencev Luče. V okviru operacije bosta 

urejena zunanji vadbeni park in notranji fitnes na galeriji nove Športne dvorane Luče 

ter pohodna pešpot Igla-Rjavčeva jama. Center Rinka pri projektu nastopa kot 

prijavitelj, medtem ko bodo glavne dejavnosti speljane s strani občine Luče. Zaključek 

projekta je predviden konec leta 2022. 

 

3.2.2. DELOVANJE POGODBENE POŠTE 

Od leta 2014 smo aktivni tudi pri delovanju pogodbene pošte v pritličju našega centra. 

Namen sklenitve pogodbe s Pošto Slovenija je ohranjanje pošte v Solčavi.  

Za opravljanje dela na pošti sta usposobljeni dve zaposleni v Centru Rinka. Ker je 

delovanje pogodbene pošte v javnem interesu del stroškov delovanja pokrije Center 

Rinka, del pa Pošta Slovenije. V letu 2021 je prispevek Pošte znašal 12.098,03€, razliko 

pa je pokril naš zavod. Pošta finančno ni donosna dejavnost. 

3.2.3. IZPOSOJA KOLES 

Poleg vseh dejavnosti v javnem interesu, pa naš center opravlja tudi nekatere 

gospodarske dejavnosti. Eno izmed teh predstavlja izposoja koles. 

V letu 2021 smo s pomočjo občine Solčava povečali število koles, ki jih nudimo 

turistom za izposojo. Posledično smo v letošnji sezoni izposojali 5 električnih koles in 

2 gorska kolesa. Cene izposoje so bile naslednje: 

- električno kolo – 40€/osebo/dan 
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- gorsko kolo – 20€/osebo/dan (oziroma 15€/3h) 

 

Povpraševanje za izposojo je bilo v sezonskem času zelo veliko.  

V obdobju od junija do oktobra smo zabeležili 252 izposoj električnih koles in 42 

izposoj gorskih. Kolesa smo seveda tudi redno servisirali in vzdrževali. Ob 

upoštevanju vseh stroškov popravil in vzdrževanja smo v letu 2021 z izposojo koles 

pridobili 7.885€ neto finančnih sredstev.  

3.2.4. ODDAJANJE KAVARNE V NAJEM 

V letošnjem letu je prišlo do spremembe tudi pri delovanju naše kavarne Rinka. Z 

junijem 2021 smo namreč kavarno oddali v najem zunanjemu izvajalcu Mihu Vršniku. 

Najemna pogodba je bila sklenjena za obdobje dveh let, z dogovorjeno najemnino v 

višini 300€ mesečno. S tem dejanjem smo rešili mnoge probleme na področju 

kadrovske sestave ter finančnih obveznosti, s katerimi smo se srečevali tudi zaradi 

delovanja kavarne Rinka ter si z najemnino zagotovili nekaj dodatnih finančnih 

sredstev za delovanje našega centra.  

 

4. DELAVCI IN ZAPOSLITVE 

V letu 2021 so bile v Centru Rinka zaposlene štiri osebe: 

- direktor zavoda 

- delovodja V 

- receptor IV 

- čistilka 
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Na 

delovnem mestu »čistilka« je bila zaposlena Marjeta Glojek, ki je bila zaradi 

zdravstvenih težav do konca septembra 2021 v bolniškem staležu. Z mesecem 

oktobrom pa je zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja pričela opravljati svoje delo v 

okviru polovičnega delovnega časa. Zaradi strukturnih sprememb delovanja Centra 

Rinka (oddaje kavarne v najem) potrebe po storitvah čiščenja prostorov v okviru polne 

zaposlitve ni bilo več, zato je bilo delovno mesto »čistilka« v začetku leta 2022 ukinjeno. 

Gospa Glojek pa je do konca leta koristila proste dni v okviru dopusta.  

Delovno mesto »receptor IV« je zasedala Ana Moličnik, ki je pretežno opravljala delo 

delavke na pošti. Poleg poštnih storitev je bila zadolžena tudi za čiščenje sanitarij 

skladno z dogovorom z najemojemalcem kavarne ter ostala pomožna dela. 

Zaposlitev na mestu »Delovodja V« je izvajala Darja Knez kot vodja TIC-a. Zaradi 

zagotavljanja stalnega delovanja pošte je v primerih odsotnosti Ane Moličnik 

opravljala tudi dela na pošti.  

Funkcijo »direktorja« je do junija 2021 opravljala Blanka Kovačič. Z junijem pa je prišlo 

do spremembe in je začasno funkcijo vršilca dolžnosti direktorja prevzela Živa Erjavec 

in sicer v okviru 20% zaposlitve. 
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5. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM  
 

Kar se tiče finančnega vidika smo v letu 2021 prvič poslovali brez izgube. K temu je na 

eni strani veliko pripomogla protikoronska finančna pomoč zaradi zaprtja države. Na 

drugi strani se je zaradi kadrovske spremembe direktorja (zmanjšanje zaposlitve 

direktorja iz 100% na 20% z junijem 2021) znatno zmanjšal tudi strošek dela našega 

zavoda.  

V letu 2021 smo skrbeli za redno plačevanje vseh izdatkov našega poslovanja. 

Predhodno smo s pomočjo občine Solčava tudi poplačali kredit iz leta 2020 ter tako 

zmanjšali tudi kratkoročne obveznosti do financerjev v bilanci stanja. 

 

Pojasnila k računovodskim izkazom Centra Rinka za leto 2021 
 

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 2021 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. 2021 je 380.127 EUR. 

Mednje sodijo zgradbe in ter oprema. 

 

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.  
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Na dan 31. 12. 2021 je denarnih sredstev v blagajni 112 EUR, na računu UJP pa 18.428 

EUR.  

Kratkoročnih terjatev do kupcev je 1.882 EUR. V letu 2021 nismo oblikovali novih 

popravkov terjatev.  

Odprtih kratkoročnih terjatev do Občine Solčava je konec leta 4.000 EUR in do drugih 

uporabnikov enotnega kontnega načrta 378 EUR.  

Druge kratkoročne terjatve so terjatve za refundirane bolniške odsotnosti v znesku 

1.157 EUR in terjatve za DDV v znesku 131 EUR. 

 

Zaloge 

Zaloge v vrednosti 292 EUR predstavljajo zaloge po nabavnih vrednostih iz 

opravljanja pridobitne dejavnosti. 

 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve  

Na dan 31. 12. 2021 je stanje kratkoročnih obveznosti 34.640 EUR. Sestavljeno je iz 

naslednjih postavk. 

- Kratkoročne obveznosti do zaposlenih, ki znašajo 3.261 EUR in vsebujejo 

obveznosti za izplačilo čistih plač, prispevkov iz plač, dohodnine ter drugih 

prejemkov zaposlenim, ki izvirajo iz obračuna plač za mesec december 2021. 

- Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v vrednosti 1.162 EUR.  

- Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v vrednosti 3.657 EUR. Sem 

spadajo obveznosti za DDV in druge poslovne obveznosti. 

- Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v vrednosti 

60 EUR. 

 

 Na dan 31. 12. 2021 so pasivne časovne razmejitve v skupni vrednosti 26.500 EUR.  
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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 379.347 EUR. 

Presežek odhodkov nad prihodki konec leta 2021 je 7.480 EUR. 

 

5.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

Pri ugotavljanju prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. 

 

Celotni prihodki od 1.1.2021 do 31.12.2021 so znašali 101.153 EUR. Od tega je bilo 

poslovnih prihodkov 81.829 EUR in drugih prihodkov 19.324 EUR.  

 

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

Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: 

- javna služba: 32.177 EUR (iz občinskega proračuna – Občina Solčava),  

- tržna dejavnost: 56.402 EUR, 

- drugi prihodki iz naslova Zavoda za zaposlovanje in pomoči iz ukrepov po 

interventnih zakonih, zaradi Covid19: 12.574 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 68.976 EUR, kar predstavlja 68% 

vseh prihodkov od poslovanja. 
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Tržna dejavnost vključuje dodatne storitve, ki ne sodijo v javno službo in jo v celoti 

plačujejo naročniki sami. Sem spada opravljanje turistične dejavnosti za druge 

poslovne subjekte in fizične osebe. 

 

Odhodki v enakem obdobju so znašali 98.441 EUR. Od tega je bilo za 9.786 EUR 

stroškov materiala, 26.518 EUR stroškov storitev, 61.382 EUR stroškov dela, 223 EUR 

amortizacije in 505 EUR finančnih odhodkov in 27 EUR drugih odhodkov. 

Delitev odhodkov na dejavnost javne službe in tržno dejavnost, je v letu 2021, določena 

na osnovi dejanskih odhodkov za del tržne dejavnosti in del javne službe. 

V letu 2021 je bil po izkazu prihodkov in odhodkov ustvarjen presežek prihodkov nad 

odhodki v znesku 2.712 EUR. Ob upoštevanju davka od dohodka pravnih oseb v 

znesku 175 EUR, znaša čisti presežek prihodkov nad odhodki 2.537 EUR. 

 

5.3 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 

NAČELU DENARNEGA TOKA  

 

V letu 2021 je bil ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega 

toka v znesku 2.907 EUR.  

Za potrebe davčnega obračuna razčlenjujemo prihodke na pridobitne in nepridobitne 

prihodke. Nepridobitni prihodki leta 2021 znašajo 68.875 EUR, kar predstavlja 65% 

delež vseh prihodkov po načelu denarnega toka. Pridobitni prihodki in nadomestila 

pa znašajo 37.613 EUR, kar predstavlja 35% 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 32 % javnih in 68 % 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 
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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  

V letu 2021 znaša obveznost za davek od dohodka pravnih oseb 175,00 EUR. 

Trimesečna akontacija v letu 2022 bo znašala 43,75 EUR.  

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

se obračunava neposredno od obdavčljive dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

Solčava, februar 2021 


