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1. UVOD 

 

Javni zavod Center Rinka je bil ustanovljen leta 2009, katerega poslanstvo in vizija je 

predstavljanje podpornega okolja domačim ponudnikom in usmerjanje razvoja 

turizma Solčavskega v zeleni in trajnostni turizem. Cilj delovanja Centra Rinka je 

pripomoči k prepoznavnosti Solčavskega na širšem geografskem območju.  V smeri 

omenjenega cilja Center Rinka deluje že ves čas svojega obstoja. V bolj ali manj 

uspešnih letih delovanja smo preko raznovrstnih projektov, delavnic, podpore, 

organizacij dogodkov in usmerjanj vidno pripomogli k razvoju turizma na 

Solčavskem. V zadnjih letih nas pri delu sicer znatno ovira trenutna zdravstvena 

situacija na svetu – korona kriza, ki nas je prisilila v številna prilagajanja našega 

delovanja in poslovanja, vendar kljub temu vztrajamo pri uresničevanju naše vizije in 

se trudimo izpolnjevati naše zastavljene cilje. 

 

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev osnovnih informacij o zavodu ter nato 

vpogled v delovna področja Centra Rinka. Glavni del zajema plan dela Centra Rinka 

v prihajajočem letu 2022. Kot že omenjeno je plan rahlo prilagojen trenutnim 

razmeram in omejitvam, sprejetim s strani vlade, katerih namen je preprečiti širjenja 

virusa Covid -19. Plan dela je zaradi boljše preglednosti razdeljen na dva dela, 

znotraj teh pa na ključna področja: 

 

1. REDNE DEJAVNOSTI 

- področje turizma, 

- področje trajnostnega razvoja, 

- področje upravljanja, 

 

2. DRUGE DEJAVNOSTI 

-  projekti 

- izposoja koles, 

- delovanje pogodbene pošte, 

- oddajanje kavarne v najem, 

 

Zaključni del plana dela 2022 pa je namenjen kadrovski sestavi za leto 2022 ter oceni 

prihodkov in odhodkov za prihajajoče leto. 
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2. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA CENTER RINKA 
 

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

raznovrstnimi dejavnostmi oziroma in področji delovanja. V splošnem dejavnosti 

delovanja delimo na redne dejavnosti in druge dejavnosti. 
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4. PROGRAM DELA CENTRA RINKA ZA LETO 2022 

 

Program dela za leto 2022 temelji na strateških usmeritvah delovanja, določenih v 

pravnih aktih javnega zavoda ter usmeritvah, ki so se skozi celotno delovanje zavoda 

razvile na podlagi potreb naše regije - Solčavskega.  

Skladno z dejavnostmi in področji delovanja, določenimi v odloku o ustanovitvi bo 

Center Rinka deloval tudi v letu 2022 ter si prizadeval k izpolnitvi zadanih ciljev in k 

uresničevanju zastavljenega poslanstva. 
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A. REDNE DEJAVNOSTI 

 

4.1. PODROČJE TURIZMA 

Turizem na Solčavskem predstavlja ključno panogo, s katero se na tak ali drugačen 

način ukvarja dandanes že skoraj večina prebivalcev Solčave. Posledično pa 

spodbujanje razvoja turizma predstavlja eno ključnih dejavnosti Centra Rinka. 

Vsebinsko gre pri tem za kombinacijo kvantitativnega in kvalitativnega. 

Kvantitativno pomeni zastavitev ciljev, ukrepov, nalog in aktivnosti, ki bodo 

pripomogle k povečanju števila turistov, nočitev, bivanja in zasedenosti nastanitev 

na Solčavskem. Kvalitativno pa se nanaša na dvig kakovosti vseh vrst aktivnosti na 

vseh ravneh. 

 

Tako kot vsakoletni plan v okviru spodbujanja turizma se bomo tudi v letu 2022 kot 

spodbujevalec razvoja na področju turizma usmerili na izpolnitev naslednjih ciljev: 

- povečanje števila stacionarnih gostov na Solčavskem, 

- podaljšanje ali vsaj zadržanje povprečnega časa bivanja gostov na Solčavskem, 

- povečanje povprečne zasedenosti stalnih ležišč, 

- povečanje obsega turistične potrošnje. 

 

Povečanje števila stacionarnih gostov pomeni povečanje števila gostov, ki pri nas na 

Solčavskem preživijo več dni. Takšna oblika turistov za storitve porabi več ter je 

manj obremenjujoča za okolje. Kljub temu so enodnevni gostje pri nas prav tako 

pomembni, saj predstavljajo glavnino obiskovalcev temeljne atrakcije Solčavskega: 

Logarske doline. 

 

Analiza nočitev zadnjih osemnajst let kaže na trend porasta nočitev turistov na 

Solčavskem. Leta 2003 je bilo na Solčavskem zabeleženih 15.374 nočitev. Ta številka 

se je do letošnjega leta več kot podvojila. Spodnji graf prikazuje tudi znatno porast 

nočitev zadnjih let, in sicer od leta 2018 za skoraj 20% rast. Vendar je v tem okviru 

potrebno upoštevati trenutno situacijo zadnjih dveh let. Zaradi zdravstvenih težav 

širjenja virusa Covid – 19 so namreč razmere na trgih precej drugačne od prejšnjih 

let. Zapiranje državnih mej, možnosti koriščenja turističnih bonov za slovenske 

državljane, omejitve zbiranja, zdravstvene omejitve itd so namreč doprinesle k temu, 

da je v času poletne sezone območje Solčavskega obiskalo večje število slovenskih 

turistov.  
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Trend naraščanja nočitev na Solčavskem od leta 2003 do danes.              Nočitve na Solčavskem v zadnjih štirih letih. 

 

Podobne ugotovitve se nanašajo na povprečni čas bivanja gostov na Solčavskem, saj 

turistični boni slovenskim državljanom omogočajo koriščenje nočitve z zajtrkom v 

vrednosti 200€ po osebi, kar skladno s povprečnimi cenami nočitev na Solčavskem 

omogoča bivanje za dve noči z zajtrkom. Povprečni čas bivanja gostov se je zato v 

zadnjih dveh letih povečal. 

 

 
Povprečno trajanje nočitev obiskovalcev v letih 2018 - 2021 

 

Statistični podatki povprečne zasedenosti so odvisni od razpoložljivih ležišč na 

Solčavskem v posameznih mesecih ter številom nočitev. V letu 2020 je odstotek 

povprečne zasedenosti ležišč na Solčavskem na letni ravni znašal 19,66%.  Leta 2021 

se je malenkostno zmanjšal na račun večjih nastanitvenih kapacitet na Solčavskem ter 

zdravstvenih razmer in sicer na 19,26% zasedenost. 

 

Dejavnosti na področju turizma pa se ne nanašajo zgolj na prenočevanje turistov in 

nastanitvene zmogljivosti Solčavskega, temveč tudi za preostalo potrošnjo 

obiskovalcev Solčavskega. Turisti se namreč v sklopu obiska naših krajev poslužujejo 

tudi gostinskih storitev, kupujejo lokalne izdelke (hrana, pijača, spominki, oblačila iz 

volne…), koristijo storitve vodenj po Solčavskem, izposoje koles… Z razvojem 

turizma ter ciljem povečanja nočitev in prihodov na Solčavskem se povezuje tudi cilj 
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povečanja preostale potrošnje turistov. Omenjena potrošnja je sicer težko izmerljiva, 

zato smo se osredotočili na povečanje potrošnje produktov in storitev, ki jih ponuja 

naš Turistično – informacijski Center Rinka. Gre za storitve izposoje koles, 

organiziranih vodenj za skupine, prodajo promocijskih čokolad, razglednic, 

promocijskega materiala, knjig…  

Analiza podatkov prodaje omenjenih storitev leta 2021 v primerjavi z letom 2020 je 

pokazala na ogromno porast potrošnje. Skupno lahko ocenimo, da je potrošnja v letu 

2021 narasla za več kot 300% glede na prejšnje leto. Pri tem pa moramo seveda 

upoštevati bistveno slabše zdravstvene razmere v letu 2020 kot pa 2021. Realnejše 

podatke o rasti potrošnje bo možno analizirati čez nekaj let, ko se razmere v 

zdravstvu umirijo. Naš nesporni cilj pa ostaja povečanje tovrstne potrošnje ali vsaj 

ohranitev le te tudi v letu 2022. 

 

Spodaj prilagamo nekaj primerjav prodaje v letu 2020 in 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kljub oviranemu delu zaradi trenutnih izrednih razmer pa naš cilj ostaja enak – še 

naprej spodbujati razvoj turizma in uresničevati zastavljene cilje. Na konkretni ravni 

na področju turizma so naši cilji naslednji: 

 

- 1% letna rast v okviru povečanja števila stacionarnih gostov, 

- podaljšanje povprečnega časa bivanja gostov na Solčavskem na 2,40 dni, 

- povečanje povprečne zasedenosti ležišč - presega meje 20% zasedenosti, 

- povečanje obsega turistične potrošnje za 15% glede na leto 2021. 
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Te bomo dosegli: 

-  s tesnejšim povezovanjem turističnih ponudnikov na Solčavskem,  

- z uskladitvijo cen ter s tem razvojem zdrave konkurenčnosti,  

- z razvijanjem atraktivne in gostom privlačne celovite turistične ponudbe,  

- z aktivno promocijo Solčavskega na domačem in tujem trgu, 

- z organizacijo izobraževanj in usposabljanj turističnih ponudnikov in 

- s spremljanjem turističnih kazalcev z namenom izboljšanja turistične 

dejavnosti. 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO OPREDELJENIH CILJEV ZA LETO 2022 

Za dosego omenjenih ciljev na področju turizma Center Rinka načrtuje naslednje 

aktivnosti v letu 2022: 

 

4.1.1. TESNEJŠE POVEZOVANJE NOSILCEV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI 

- obisk turističnih ponudnikov na njihovem domačem naslovu z namenom 

spodbujanja sodelovanja, pridobivanja predlogov za nadaljnje delovanje, 

sprejem kritik in pohval našega dela… 

- organizacija vsaj dvakrat letnega srečanja vseh turističnih ponudnikov 

(spomladi in jeseni), 

- informiranje in obveščanje turističnih ponudnikov o pomembnih 

informacijah na področju delovanja turizma preko neposrednega pogovora, 

elektronske ali navadne pošte, 

- vključevanje turističnih ponudnikov v promocijske akcije in programe trženja. 

 

4.1.2.  RAZVOJ IN IZBOLJŠANJE ATRAKTIVNOSTI CELOVITE TURISTIČNE 

PONUDBE 

- organizacija in izvedba atraktivnih prireditev, razstav, tekmovanj in ostalih 

dogodkov na kulturnem, športnem ali drugem turističnem področju z 

namenom ustvariti atraktivno, turistom zanimivejšo turistično dogajanje na 

Solčavskem. V letu 2022 bodo izvedene naslednje prireditve oziroma dogodki: 

o Solčavski dnevi, 

o prireditev Bicka, 

o koncert učencev GŠ Nazarje v cerkvi Marije Snežne, 

o dan zelišč na Solčavskem, 

o festival Kamniško-Savinjskih Alp, 

o pohod ob polni luni po panoramski cesti, 

o šahovski turnir v spomin na Edija Praprotnika, 

o novoletni koncert na prostem, 

o dogodki v okviru prazničnega decembra. 
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Ostale prireditve, tekmovanja in dogodki pa bodo izvedeni skladno z 

možnostjo organizacije glede na takratno zdravstveno situacijo v Sloveniji in 

širšem. 

- organizacija in izvedba vodenj v okviru turistično-informacijskega centra 

Rinka ter  priprava novih, atraktivnejših programov za specifične skupine. 

V letu 2021 smo v Centru Rinka obiskovalcem vsak dan med 15. in 16. uro ter po 

dogovoru s skupinami nudili naslednje storitve v okviru vodenih programov 

Solčavskega: 

o ogled razstave – Sprehod v naročje Alp, 

o vodenje razstave – Sprehod v naročje Alp, 

o vodenje razstave – Sprehod v naročje Alp in multivizija, 

o vodenje razstave – Sprehod v naročje Alp, multivizija in ogled razstav v 

župnišču 

Zaradi zadovoljstva obiskovalcev in velikega povpraševanja skupin po omenjenih 

programih bomo za leto 2022 pripravili dodatne programe prilagojene lastnostim 

skupine (npr. posebni programi za osnovnošolce, za srednješolce in upokojence). 

 

- organizacija in skrb za mobilne razstave v TICu, 

- dvig kakovosti ponudbe v Centru Rinka, 

- priprava zemljevidov pohodniških poti na Solčavskem v digitalni obliki s 

kratkimi opisi poti, 

- obsežnejše udejstvovanje na področju zimske turistične ponudbe. Območje 

Solčavskega je v poletnih mesecih izjemno obiskovana pokrajina tako s strani domačih 

kot tujih turistov. Zaton turizma pa, z majhnimi izjemami, beležimo v hladnejših 

mesecih. Tudi v zimskem času je Solčavsko lahko privlačna destinacija (zimska idila, 

zimske aktivnosti – predvsem tek na smučeh -, prireditve in delavnice v času 

krompirjevih počitnic in v decembrskem času…). Zato bomo v letu 2022 oziroma v 

prihajajočih zimskih sezonah večji poudarek namenili zimskim aktivnostim, 

prireditvam in delavnicam med drugimi: 

o drsališče na prireditvenem prostoru ter 

o sankaška tekma. 

Oba dva dogodka sta pogojena z vremenskimi razmerami. 

- oblikovanje enodnevnih izletov na Solčavskem ter trženje le teh preko 

turističnih agencij.  

Že lanskoletni cilj, ki žal zaradi različnih dejavnikov ni bil uresničen, bomo poskusili 

uresničiti v letu 2022. Z oblikovanjem enodnevnih programov, ki bi zajemala ogled 

Solčavskega, turistično vodenje, obedovanje … bi ustvarili nekaj atraktivnih izletov ter 

jih ponudili v trženje zainteresiranim turističnim agencijam. S tem bi povečali obisk 

enodnevnih gostov, ki prav tako predstavljajo pomemben del obiskovalcev Solčavskega 

ter poskrbeli tudi za večjo prepoznavnost naših krajev. 
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4.1.3.  PROMOCIJA IN INFORMIRANJE NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU 

- informiranje in promocija v Centru Rinka (TIC Rinka), 

- obsežnejša ponudba promocijskega materiala za turiste,  

- izboljšanje oglaševanja Solčavskega v medijih (socialna omrežja, spletne 

strani, oglaševalski mediji…), 

- obsežnejša promocija Solčavskega na sejmih in prireditvah na domačem in 

tujem trgu, 

- promocija zeliščarstva na Solčavskem, 

- promocija zimskega turizma na Solčavskem. 

 

V prvi vrsti Center Rinka skrbi za promocijo Solčavskega v okviru informiranja v 

TICu Rinka s pomočjo osebnega stika z obiskovalci. Naš namen je, da se vsakemu 

obiskovalcu posebej posvetimo ter mu svetujemo in ga usmerjamo glede na njegove 

potrebe. V sklopu delovanja TICa si bomo tudi v letu 2022 prizadevali k izboljšanju 

ali vsaj ohranjanju nivoja informiranja obiskovalcev TIC-a  ter večji dostopnosti do 

informacij.  

 

Poleg informiranja in usmerjanja turistov je v TICu vsem obiskovalcem na voljo tudi 

raznovrsten tiskan promocijski material Solčavskega, ki daje turistom možnost 

informacij o geografski legi Solčavskega (zemljevidi), možnostih prenočevanja, 

aktivnostih na Solčavskem, pohodniških poteh itd. v slovenskem, angleškem in 

nemškem jeziku. Za prihajajočo sezono bomo spekter letakov ponatisnili in ter tako 

turistom še naprej nudili ustrezen promocijski material. 

Poleg promocijskega materiala v obliki zemljevidov, letakov in brošur so v Centru 

Rinka na voljo tudi knjige o Solčavskem oziroma z našo pokrajino povezanimi 

temami. Obiskovalcem nudimo vpogled ali pa nakup omenjenih izdelkov. 

V letu 2021 smo izdelovali tudi posebne promocijske čokolade Solčavskega.  

Le te so domače izdelave – izdeluje jih zaposlena v Centru Rinka, Ana Moličnik – in 

so pakirane v promocijski material Solčavskega. Omenjen produkt smo ponudili 

obiskovalcem TICa ter tudi vsem turističnim ponudnikom v občini Solčava. V letu 

2021 smo prodali 188 omenjenih čokolad. Oglaševanje in prodajo bomo aktivno 

nadaljevali tudi v letu 2022 ter kot dodatno ponudbo izdelali tudi istovrstne 

razglednice kot na promocijskih čokoladah ter ponudili možnost nakupa obeh 

proizvodov po ugodnejši ceni. 

 

V zvezi z aktivnostjo izboljšanja oglaševanja Solčavskega v medijih se trudimo 

naše območje oglaševati tudi v raznovrstnih spletnih in tiskanih medijih. Turistično 

ponudbo Solčavskega, prireditve, dejavnosti Centra Rinka itd. oglašujemo na naši 

spletni strani www.logarska-solcavsko.si. Le to bomo v prihajajočem letu dopolnili in 

posodobili (preglednejša postavitev, konkretnejše informacije, zemljevidi…) ter 
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dodali prevod v angleški jezik. Oglaševanje in promocija Solčavskega ter prav tako 

oglaševanje prireditev in možnih aktivnosti v Solčavi bosta na intenzivnejši ravni 

potekala tudi preko socialnih omrežij (facebook, instagram) ter drugih turističnih 

spletnih strani (www.visitsavinjska.com, spletna stran KSA…).  

Poleg digitalnih medijev bomo v letu 2022 poskrbeli za obsežnejšo promocijo 

Solčavskega v tiskanih medijih. 

 

Za promocijo in prepoznavnost Solčavskega je ključnega pomena tudi sodelovanje 

na raznovrstnih promocijskih sejmih in prireditvah, katerih namen je seznanjanje 

obiskovalcev z lepotami naših krajev ter s tem spodbujanje le teh k obisku 

Solčavskega. Glede na trenutno situacijo v svetu – t.i. korona krizo – je za leto 2022 

sicer še negotovo, kateri sejmi in prireditve se bodo v tem okviru sploh izvajale. Je pa 

naš nesporni cilj udeležba na čim večjem številu teh dogodkov ter s tem poskrbeti za 

večjo prepoznavnost naše pokrajine. 

 

V zadnjih letih ena izmed vedno bolj atraktivnih panog postaja tudi zeliščarstvo. Na 

Solčavskem se z omenjeno panogo ukvarja vedno več ljudi (Eko kmetija Bevšek, Na 

Razpotju…). Skladno s tem se bomo tudi v prihodnje povezovali s turističnimi 

ponudniki, ki se ukvarjajo z zeliščarstvom ter obsežno promovirali panogo na 

prireditvah in v medijih. 

 

Kot že zgoraj omenjeno bi bilo potrebno v prihodnjih letih delati na promociji 

Solčavskega tudi v zimskih mesecih. S tem bi obudili majhen del zimske sezone ter 

povečali obisk naših krajev tudi v t.i. mrtvi sezoni.  

 

4.1.4. ORGANIZACIJA IZOBRAŽEVANJ IN USPOSABLJANJ ZA LOKALNE 

PONUDNIKE 

Za razvoj turizma tako na Solčavskem kot povsod drugod je izjemnega pomena 

izobraženost in usposobljenost za turistične dejavnosti vseh turističnih ponudnikov. 

Znanje in usposobljenost nudita številne prednosti pri razvijanju panoge skladno z 

razvijajočimi se trendi, kar izboljša ponudbo in hkrati povpraševanje ter s tem poveča 

možnost zaslužka. 

Skladno s tem se v Centru Rinka trudimo vsako leto organizirati številna 

izobraževanja in delavnice ter s tem vsem zainteresiranim lokalnim ponudnikom 

ponuditi možnost stalnega izobraževanja in usposabljanja na področju turizma. Tudi 

v letu 2022 bomo izvajali omenjene delavnice in usposabljanja, ki pa zaenkrat zaradi 

pomanjkanja kadra (t.i. strokovnega sodelavca za turizem in razvoj Solčavskega) še 

niso konkretizirane. Seveda k temu pripomorejo tudi negotove zdravstvene razmere 

(t.i. korona kriza), saj so dogovori o izvedbah delavnic z zunanjimi izvajalci trenutno 

zelo oteženi. 
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4.1.5. VZPOSTAVITEV IN SPREMLJANJE TURISTIČNIH KAZALCEV 

Za kakovostno opravljanje dela Centra Rinka in opredeljevanje nalog ter ciljev je 

ključnega pomena tudi spremljanje turističnih kazalcev, ki nam pomagajo določiti 

trenutno stanje, ugotoviti trende in opredeliti cilje prihodnjega delovanja.  

Med najpomembnejše kazalnike sodijo: 

 

- sprotna evidenca obiskovalcev (naključnih/stacioniranih obiskovalcev na 

Solčavskem ter nacionalnost le teh) v TICu Centra Rinka, 

- spremljanje podatkov nočitev na podlagi plačane turistične takse (vir: Občina 

Solčava), 

- spremljanje gospodarske dejavnosti Centra Rinka (izposoja koles, izvedba 

vodenj, prodaja čokolad, trženje sob…) ter analiza,  

- ocena zadovoljstva lokalnih ponudnikov v okviru obiska na domu in druge 

možne komunikacije, 

- analiza učinka oglaševalskih promocij (promocije facebook, google..). 

 

4.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA 

Trajnostni razvoj je opredeljen kot koncept razvoja človeške družbe, ko družba 

zadovoljuje svoje potrebe, ne da bi pri tem ogrožala možnosti za rast in razvoj 

prihodnjih generacij. Gre torej za to, da se želimo izogniti čezmerni osredotočenosti na 

materialne dobrine in potrošništvo, zmanjšati izčrpavanje naravnih virov in onesnaževanje 

okolja ter za vse generacije, tudi bodoče, zagotoviti enake razmere za kakovostno življenje, ob 

upoštevanju drugačnosti in kulturne različnosti (Vir: eučbeniki.sio.si). 

Center Rinka poleg razvoja samega turizma skrbi tudi za trajnostni razvoj, kar je v 

današnjem času že nujno potrebna naloga. 

 

Naši opredeljeni cilji na področju trajnostnega razvoja Solčavskega so: 

- povečanje usmerjenosti v trajnostno gospodarjenje – trajnostni turizem, 

- aktivna usmerjenost v trženje lokalnih izdelkov in storitev, 

- aktivno ohranjanje dediščine in identitete ter pestro kulturno dogajanje. 

AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO OPREDELJENIH CILJEV ZA LETO 2022  

 

4.2.1. USMERJENOST V TRAJNOSTNI TURIZEM 

Usmerjenost v trajnostni turizem oziroma trajnostno gospodarjenje, ki doprinese k 

večji kakovosti Solčavskega ter posledično večjemu obsegu turizma in večji potrošnji 

obiskovalcev, lahko dosežemo z vključitvijo v raznovrstne sheme zelenega turizma 

in dosledno implementacijo le teh. Shema zelenega turizma je 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 
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delovanju za ohranjanje okolja kot temeljne vrednote v turizmu. Na konkretni ravni 

se osredotoča na spodbujanje učinkovite rabe energije in vode, trajnostne mobilnosti, 

ozelenitev turističnih nastanitev, zelenemu naročanju ter prilagajanju na podnebne 

spremembe. 

Na področju zelenega turizma bo v prihodnjem letu Center Rinka deloval na 

naslednjih področjih: 

- ohranjanje, implementacija in promocija že pridobljenega zlatega znaka 

Slovenia green destination Logarske doline – Solčavsko, 

- ohranjanje, implementacija in promocija zlate plakete Slovenia green park – 

krajinskega parka Logarska dolina, 

- ohranitev trajnostne destinacije TOP 100. 

 

Vse tri aktivnosti spadajo v projekt zelene sheme slovenskega turizma, za katere 

ohranitev in izvedbo je v letu 2022 potrebna udeležba na številnih izobraževanjih, 

sejmih in usposabljanjih. 

 

Poleg omenjenih bomo skrbeli tudi za vključitev novih, dodatnih odlikovanj na 

področjih zelenega delovanja in s tem poskrbeli za večjo prepoznavnost Solčavskega 

tudi v pogledu trajnostnega razvoja (kar predstavlja eno ključnih nalog novega 

strokovnega sodelavca). 

 

4.2.2. AKTIVNA USMERJENOST V TRŽENJE LOKALNIH IZDELKOV 

Aktivna usmerjenost v trženje lokalnih izdelkov predstavlja veliko prednost tako v 

lokalnem smislu, saj s tem podpiramo gospodarske dejavnosti lokalnih ponudnikov 

kot tudi za Center Rinka. S prodajo lokalnih izdelkov v Centru Rinka ter v sklopu 

raznovrstnih prireditev in dogodkov na Solčavskem ustvarjamo večji prihodek, kar 

nam posledično omogoča več vlaganja v razvoj turizma, organizacijo prireditev ter 

promocijo Solčavskega.  

Glede na to, da smo z junijem 2021 kavarno Rinka oddali v najem, v Centru Rinka ne 

tržimo več domačih izdelkov naših lokalnih ponudnikov. Za ponudbo in prodajo 

domače hrane skrbimo v okviru prodaje na javnih dogodkih in prireditvah (sistem 

odprte kuhinje), za kar bomo poskrbeli tudi v prihodnje. 

Poleg trženja lokalnih izdelkov na prireditvah pa v Centru Rinka skrbimo za prodajo 

promocijskih čokolad z motivi Solčavskega ter spominkov izdelanih s strani lokalnih 

ponudnikov. Tovrstno dejavnost bomo opravljali tudi v prihajajočem letu. 

Dodatna naloga iz področja prodaje izdelkov bo v letu 2022 predstavljalo tudi 

sprejetje posebnega akta, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu ter sestava 

ustreznega cenika z obrazložitvijo, kot to narekuje pred kratkim sprejeta sprememba 

Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS. 
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4.2.3.  AKTIVNO OHRANJANJE DEDIŠČINE TER PESTRO KULTURNO 

DOGAJANJE 

Aktivno ohranjanje dediščine ter pestro kulturno dogajanje prav tako predstavlja 

enega ključnih elementov trajnostnega razvoja turizma na Solčavskem. V okviru 

doseganja tega cilja Center Rinka organizira in izvaja številne dogodke (prireditve, 

delavnice, vodenja…) z namenom vzpodbujanja trajnostnih elementov. Pomemben 

element predstavlja tudi vključevanje in trženje lokalnih vodnikov in 

interpretatorjev. 

 

4.3. PODROČJE UPRAVLJANJA 

Center Rinka pa poleg delovanja na področju razvoja turizma in trajnostnega razvoja 

skrbi tudi za lastno infrastrukturo in infrastrukturo, ki jo ima v upravljanju.  

 

Cilji s področja upravljanja posledično predstavljajo: 

- urejena, vzdrževana in uporabna infrastruktura v lasti občine in 

- upravljanje z drugo infrastrukturo za pospeševanje razvoja turizma na 

Solčavskem. 

To konkretno pomeni, da smo zadolženi za upravljanje večnamenskega Centra 

Rinka, v okvir katerega spada tudi TIC v spodnjih prostorih ter prireditvenega 

prostora v centru Solčave. Gre torej za skrb za vzdrževan in urejen objekt in njegov 

inventar.  

 

V oziru upravljanja z infrastrukturo bi v prihajajočih letih izvedli nekaj korenitih 

sprememb:  

 

4.3.1. OBNOVA IN PREUREDITEV 2. NADSTROPJA VEČNAMENSKEGA CENTRA 

RINKA 

V zgornjem nadstropju (t.j. 2. nadstropje) Centra Rinka se nahajajo povsem 

neizkoriščeni prostori. Gre za dva ogromna prostora v izmeri cca. 180 m2. V času 

gradnje Centra Rinka naj bi bila prostora namenjena vzpostavitvi dveh stanovanj, ki 

bi jih Rinka oddala občanom v najem. Do realizacije tega projekta ni prišlo in od 

takrat se v prostorih odvijajo neprofitne dejavnosti ter so med drugimi namenjeni 

tudi pisarniški in arhivski dejavnosti. Center Rinka bi lahko celotno drugo nadstropje 

preuredil ter s pomočjo arhitektov in projektantov iz praznih prostorov ustvaril 

možnost dodatnega zaslužka – preureditev prostorov v štiri turistom atraktivne 

sobe, ki bi jih v turistični sezoni oddajali v najem. Glede na to, da je Solčavsko zelo 

priljubljena turistična destinacija in so nastanitvene kapacitete v času sezone 

popolnoma zasedene, bi s tem projektom pripomogli tako k povečanju nastanitvenih 

kapacitet kot tudi samemu centru zagotovili dodatna finančna sredstva, ki bi nam 
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omogočala in finančno olajšala opravljanje dejavnosti razvoja turizma in trajnostnega 

gospodarjenja.  

 

Po oceni predsednika sveta zavoda bi naj stroški vlaganj znašali med 20.000 – 30.000 

evrov. Del sredstev bi lahko zagotovila Rinka – z letošnjim dokaj uspešnim 

poslovanjem smo uspeli nekaj prihraniti. Za ostali del pa bi lahko, v soglasju z 

občino, na banki vzeli kredit in poplačali investicijo. 

Kar se tiče ocene prihodkov iz investicije, le te ocenjujemo na 8.000€ letni bruto 

prihodek na sobo. Ob odbitku stroškov pri oddajanju sob v najem (ocena cca. 3000€) 

bi letni zaslužek na sobo znašal cca. 5.000€, kar znese 20.000€ na letni ravni za vse 

štiri sobe. S tem dodatnim finančnim sredstvom bi v prvi fazi poskrbeli, da se 

poplačajo celotni stroški investicije, nato pa bi bili ti prihodki namenjeni plači novega 

strokovnega delavca oziroma vsaj financiranja dela njegove plače, za kar ne bi 

poskrbel sam s prihodki od prijav in izvedb projektov. 

Celoten projekt je še v idejni fazi. V letu 2022 bi projekt prenove analizirali, izračunali 

točnejše podatke o finančnih vložkih ter zaslužku od oddajanju sob. Natančnejšo 

analizo bi nato predstavili strokovnemu in občinskemu svetu, ki bi podal mnenje o 

prenovi. 

Izvedbo projekta bi planirali do začetka sezone leta 2023. 

 

4.3.2.  UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO 

Tudi v letu 2022 bomo vestno skrbeli za vzdrževanje in urejanje poslovnih prostorov, 

strojev in naprav, ki jih imamo v lasti ali z njimi pogodbeno upravljamo. K temu 

spada tudi skrb za urejen prostor v župnišču, kjer se nahajajo stalne razstave 

namenjene turistom in obiskovalcem Solčavskega ter skrb za zeliščni vrt pred 

župniščem. 

 

B. DRUGE DEJAVNOSTI 

 

Center Rinka deluje tudi v okviru ostalih dejavnosti. Gre za v večji meri gospodarske 

dejavnosti, ki so, predvsem zaradi finančnega smisla, postale pomemben del naših 

nalog: 

- prijavljanje se na razpise in projekte ter skrb za njihovo izvedbo, 

- vodenje dejavnosti pošte, s katero imamo podpisano pogodbo, 

- vodenje dejavnosti izposoje električnih in gorskih koles v okviru TICa, 

- oddajanje v najem okrepčevalnice v Centru Rinka. 
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4.4. PROJEKTI 

V prvi vrsti izjemno pomemben del našega delovanja predstavlja projektno delo. Gre 

za izvajanje razvojnih projektov, na katere se redno prijavljamo ter preko njih tudi 

črpamo finančna sredstva. Kot spodbujevalec turizma in trajnostnega razvoja na 

Solčavskem smo namreč zadolženi za izvajanje in organizacijo številnih dogodkov 

(prireditev, delavnic, usposabljanj…), ki jih s pomočjo razpisov in omenjenih 

projektov tudi uresničujemo. 

 

Trenutni odprti projekti, ki bodo izvedeni do konca leta 2022: 

- Priložnost na pragu; razpis: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 

izvedba druge faze projekta – do 30.4.2022 
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- Vodne zgodbe; projekt LAS Zg. Savinjske in Šaleške doline, razpis: Evropski 

kmetijski sklad za razvoj podeželja  

Izvedba festivala pitne vode v letu 2022 in izvedba dvodnevnega programa pohoda po 

Vodni poti Kamniško-Savinjskih Alp 

 

 
 

 

- projekt Zamigaj, zadihaj in uživaj; Projekt Las, razpis: Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja. 

Projekt Zmigaj, zadihaj in uživaj bomo še naprej izvajali skladno z zastavljenim 

planom skupaj s partnerjem občino Luče. 

 

Žal se nam letos zaradi pomanjkanja kadra ni uspelo prijaviti na še dodatne razpise 

oziroma projekte, ki bi jih izvajali v letu 2022. Dodatno je situacijo otežila tudi 

trenutna zdravstvena kriza. Bomo pa v letu 2022 skupaj z novim strokovnim 

delavcem, katerega primarna naloga bo spremljanje omenjenih javnih razpisov, 

prijavljanje Centra Rinka nanje ter izvedba le teh, obsežno delali tudi na tem 

področju in poskusili nadoknaditi zamujeno delo. Prav tako se bomo aktivno 

udeleževali vseh organiziranih in razpisanih sestankov in sejmov omenjenih 

javnih institucij in turističnih organizacij ter se s tem dodatno izobraževali ter sledili 

razvojnim trendom, ki nam bodo olajšali omenjeno delo. 

 

Dodatno zastavljena naloga za leto 2022 na področju sodelovanja z javnimi 

institucijami oziroma turističnimi organizacijami je tudi priprava predloga načrta 

dela organizacije KSA (Združenja Kamniško-Savinjske Alpe) z namenom 

sodelovanja pri koordinaciji dela KSA. 

 

Prav tako eden izmed glavnih ciljev ostaja delo v smeri pridobitve finančnih 

sredstev iz projekta Vodilna destinacija.  
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4.5. DELOVANJE POGODBENE POŠTE 

Delovanje pogodbene pošte je bilo s Pošto Slovenije sklenjeno s pogodbo. 

V načrtu za leto 2022 imamo nadaljnje vodenje pogodbene pošte, kjer delo opravljata 

dve zaposleni.  

Zaradi javnega interesa za delovanje pogodbene pošte se stroški zaposlenih na pošti 

pokriva iz finančnih sredstev Centra Rinka, ostali del pa je pokrit s pavšalnim 

zneskom s strani Pošte Slovenije. 

 

4.6. IZPOSOJA KOLES 

Dejavnost izposoje gorskih in električnih koles: Center Rinka ima trenutno v lasti 

ali v upravljanju 5 električnih koles in 2 gorska kolesa. V času turistične sezone jih 

oddajamo v najem turistom po ceni: 

- električno kolo – 40€/osebo/dan 

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

 

Glede na uspešno sezono izposoje koles (podrobno statistično poročilo sledi v 

poročilu o delu Centra Rinka za leto 2021) bomo izposojali kolesa tudi v prihodnje ter 

v primeru potreb zagotovili večje število omenjenih koles za izposojo. V letu 2021 

smo v času poletne sezone električna kolesa obiskovalcem izposodili 252-krat. Poleg 

električnih imamo na voljo tudi dva gorska kolesa, ki sta bila izposojena 42.krat.  

Cilj je povečati odstotek izposoje koles ter posledično zagotoviti finančna sredstva za 

vzdrževanje in nakup dodatnih koles za vsaj 10% - 20%. Izposoja koles je sicer v 

veliki meri odvisna tudi od vremena, na kar žal ne moremo vplivati. Se bomo pa v 

kar se da največji meri potrudili vzpostaviti večje oglaševanje izposoje koles v Centru 

Rinka ter tako zagotoviti večje povpraševanje in več izposoj. 

 

4.6. ODDAJANJE KAVARNE V NAJEM 

Delovanje okrepčevalnice Rinka smo z junijem 2021 oddali v najem lokalnemu 

ponudniku Mihu Vršniku s.p. Najemna pogodba je sklenjena za obdobje dveh let. 

Najemnina, ki jo v zameno prejema Center Rinka, znaša 300€/mesec. Stroške v zvezi 

z najemom pa krije najemojemalec sam.  

Upamo, da bomo tudi v letu 2022 še naprej uspešno poslovno sodelovali z 

najemojemalcem Miho Vršnikom in oddajali kavarno Rinka v najem. 
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5. DELO – ZAPOSLENI IN DRUGI POGODBENI DELAVCI 

 

Trenutno smo v Centru Rinka zaposleni naslednji delavci: 

- čistilka 

- receptor IV, 

- delovodja V ter 

- direktor.  

 

Na delovnem mestu ČISTILKA je zaposlena Marjeta Glojek, ki je bila že od maja 2019 

v bolniškem staležu. Ker so zdravniki ocenili, da se je njeno zdravstveno stanje 

izboljšalo, je od oktobra 2021 znova zmožna opravljati delo v okviru 20 ur tedensko. 

Ker pa so se razmere v Centru Rinka od leta 2019 znatno spremenile, v zavodu 

čistilke več ne potrebujemo. V dogovoru z gospo Glojek bo le tej v februarju 2022 

delovno razmerje prenehalo. Z našo pomočjo se bo prijavila na Zavod RS za 

zaposlovanje, kjer bo do upokojitve prejemala finančno nadomestilo. 

 

Delo receptorja IV. opravlja Ana Moličnik. Gre za delo na pošti, ki je tudi delno 

financirano s strani Pošte Slovenija. Dejanska delovna obveznost gospe Moličnik 

znaša okoli 30h tedensko. Preostali del je do junija 2021, preden smo oddali kavarno 

v najem, pomagala v kavarni. Od junija 2021 pa se v njenem primeru pojavlja manko 

delovnih ur. Z morebitno preureditvijo zgornjega nadstropja v turistične sobe bi v 

poletnem času gospa Moličnik prevzela skrb za čiščenje sob, kar bi ustrezno povečalo 

njeno delovno obveznost v sezonskem času. To bi konkretno pomenilo bistveno večjo 

delovno obremenitev v času sezone (delo na pošti ter čiščenje sob) ter delo preko 

tedenske obveznosti - 40ur na teden. Na drugi strani pa bi imela gospa Moličnik v 

času izven sezone (oktober – maj) manj dela in bi delo opravljala samo na pošti (kar 

znaša cca. 30 ur na teden). Da bi zagotovili ustrezno pravno podlago takšnemu 

načinu delovanja bi v prihodnosti za omenjeno delovno mesto vzpostavili institut 

neenakomerno razporejenega delovnega časa skladno z 148. členom Zakona o 

delovnih razmerjih -1. S tem institutom je zaposlenim omogočeno v času sezone 

opravljati delo preko polnega delovnega časa (t.j. največ v višini 56h/teden), ter v 

času izven sezone manjšo tedensko obremenitev. Na letni ravni pa se tedenska 

obveznost izenači s 40 urnim tedenskim delavnikom. 

 

Podobna situacija nastane pri delovnem mestu delovodja V, ki ga opravlja Darja 

Knez. V času sezone (maj – oktober) delo v Ticu predstavlja precejšnjo tedensko 

obremenitev, saj je TIC odprt vsak dan – tudi med vikendi in prazniki. V času izven 

sezone pa le par ur na dan. Posledično bi tudi za to delovno mesto uporabili institut 

neenakomerno razporejenega delovnega časa (kot omenjeno zgoraj). S tem bi 
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delovodja V v času sezone opravljal delo v TICu 6 dni v tednu po 9 ur na dan, v času 

izven sezone pa bi se njegova tedenska obveznost zmanjšala in prilagodila 

opravljenim uram v času sezone. S tem bi med drugimi tudi zmanjšali stroške 

študentske pomoči, ki je vsako leto med sezono potrebna zaradi stalne odprtosti Tica. 

 

Predlog uvedbe instituta neenakomerno razporejenega delovnega časa zaenkrat 

predstavlja le še idejo, ki je odvisna od izvedbe ali ne-izvedbe projekta preureditve 

sob. 

 

Funkcijo direktorja Centra Rinka od junija 2021 opravlja Živa Erjavec in sicer kot 

vršilka dolžnosti direktorja Centra Rinka v delovni obveznosti 20%. Delo zajema skrb 

za poslovanje javnega zavoda, organizacije ter vodenje zavoda. 

 

Ker pa je Center Rinka javni zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega se 

soočamo s kadrovskim mankom in sicer strokovnega sodelavca, ki bi bil odgovoren 

za spodbujanje turizma in trajnosti. Zato bomo v letu 2022 zaposlili dodatnega 

delavca, katerega glavna naloga bo skrb za turizem in delo na področju projektnega 

udejstvovanja Centra Rinka. Njegovo delo bo zajemalo: 

- opravljanje enostavnih upravnih nalog,  

- spremljanje projektov, razpisov za nepovratna sredstva, prijavljanje se nanje in 

izvedba, 

- vodilna vloga pri oglaševanju in promociji Solčavskega, 

- predstavljanje Centra Rinka in Solčavskega na trgu (v sklopu organizacij STO, LAS, 

SAŠA-ORA, KSA… ter v mednarodnih krogih), 

- udeležba na sestankih, prireditvah… v sklopu zgoraj omenjenih organizacij, 

- vodenje razstavno prodajnega prostora v Rinki (TICA) in koordinacija dela ter 

pomoč pri delu v TICU, 

- načrtovanje, vodenje in izvajanje nalog na področju turizma, 

- organizacija dogodkov in prireditev…  

Nov strokovni sodelavec bo v prvi fazi zaposlen za določen čas. Financiranje njegove 

plače bo sprva izhajalo iz finančnih sredstev, ki jih je Center Rinka prihranil v 

poslovnem letu 2021, dolgoročen cilj pa je, da se bo to delovno mesto financiralo iz 

samih projektov, na katere bo prijavljal Center Rinka. S takšnim pristopom bo Center 

Rinka ponovno obudil svojo vlogo spodbujevalca turizma in trajnostnega razvoja na 

Solčavskem. 
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* strošek čistilke je izračunan za obdobje enega meseca – do prenehanja delovnega razmerja 

** gre v celoti za ocenjene finančne obveznosti 

 

Glede na navedeno je za leto 2022 predvidena ocenjena vrednost stroška plač na 

67,681,44€. 

Strošek študentskega dela za leto 2022 bi znašal ocenjeno 5.000€, pri čemer bi le tega 

z novo zaposlitvijo poskušali zmanjšati.  Študentsko pomoč bomo angažirali za delo 

le po potrebi. Za vodenja po območju Solčavskega bomo angažirali lokalne vodnike, 

vodenja v sklopu Centra Rinka pa bomo v največji meri opravili sami. 
 

6. OCENJENI PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2022 

 

Ocenjene prihodke in odhodke prilagam kot dodatek – tabela ocenjenih prihodkov in 

odhodkov za leto 2022. 

 

Kar se tiče prihodkov se Center Rinka v večji meri financira iz sredstev 

ustanoviteljice – 50.000€ letno. Dodaten prihodek predstavlja tudi pogodbeno 

določen pavšalni znesek za delovanje pošte s Pošto Slovenija – 9.600€. 

 

Dodatno planirani prihodki komercialne narave (neto zneski brez odbitih stroškov): 

- storitve izposoje koles: 10.500€ 

- storitve vodenj v sklopu Centra Rinka: 10.500€ 

- prodaja čokolad in ostalega promocijskega materiala: 1000€ 

- prihodki iz planiranih projektov: 17.300€ 

- donacije za izvedbo prireditev: 1.500€ 

- oddajanje kavarne v najem: 3.600€ 
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Skupno planirani prihodki torej znašajo: 104.555€ 

 

Na drugi strani pa so realno ocenjeni odhodki na 98.710€. 

 

Glavni del odhodkov predstavlja strošek plač, ki skupaj z novim strokovnim 

sodelavcem znaša 67.700€. 

Stroški dodatne delovne sile – študentskega dela ocenjujemo na 5.000€. 

Ostali sprotni stroški za delovanje Centra Rinka (elektrika, internetne storitve, 

računalniške storitve, material, promocijski pripomočki…) znašajo 10.060€. 

Pod ostale stroške pa uvrščamo stroške popravil koles, stroške izvedbe vodenj, 

stroške izvedbe projekta vodne zgodbe, stroške izdelave promocijskih čokolad, 

stroške oglaševanja… in jih ocenjujemo na 13.950€. 2000€ pa dodajamo postavko za 

nenačrtovane stroške. 

 

V tabeli finančnega plana se nahaja tudi projekt Priložnost na pragu. Za izvedbo 

celotnega projekta bo Rinka namenila 27.625€ in po naši oceni prav toliko dobila tudi 

povrnjeno v obliki nepovratnih sredstev, zato v tem primeru finančnega zaslužka 

nismo planirali.  

 

S takšnim poslovanjem bi Center Rinka na koncu leta 2022 na računu izkazal 5.845€ 

zaslužka. Gre za grobo oceno stroškov in prihodkov, v kateri pa niso upoštevani 

dodatni finančni prilivi iz delovanja na bodočih projektih in razpisih, ki bo glavna 

dejavnost novega strokovnega sodelavca na delovnem mestu Višji področni referent 

za turizem in trajnostni razvoj. Oceno teh prihodkov namreč ni mogoče realno 

določiti vnaprej. Vsekakor pa ta del prihodkov rezultate poslovanja Centra Rinka v 

letu 2022 še izboljša. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila v.d. direktorice Centra Rinka  

Živa Erjavec 

Solčava, januar 2022 
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