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1. UVOD 

Javni zavod Center Rinka že od leta 2009, ko je bil ustanovljen, deluje na področju 

razvoja turizma in trajnostne naravnanosti na Solčavskem. Cilj delovanja Centra 

Rinka je pripomoči k prepoznavnosti Solčavskega na širšem geografskem območju. 

Glavne dejavnosti zavoda so skrb za povezavo z lokalnimi deležniki, atraktivno 

ponudbo Solčavskega ter usmerjenost v zeleni turizem. 

 

V nadaljevanju sledi kratka predstavitev osnovnih informacij o zavodu ter nato 

vpogled v delovna področja Centra Rinka. Osrednji del poročila je namenjen 

opredelitvi načrta dela Centra Rinka v prihajajočem letu 2023.  

Plan dela za leto 2023 zajema področja, ki jih pokrivamo že vrsto let. Te dejavnosti 

bomo v prihajajočem letu še nadgradili. Največji spremembi našega delovanja pa se 

nanašata na projektno delo in pa področje upravljanja.  

 

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 

- izposoja koles, 

- delovanje pogodbene pošte, 

- delo na projektih 

 

V zaključku je podana kratka predstavitev kadrovske sestave v letu 2023 ter oceni 

finančnih tokov. 
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2. OSNOVNE INFORMACIJE O ZAVODU 
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3. DELOVANJE JAVNEGA ZAVODA CENTER RINKA 
 

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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4. NAČRT DELA CENTRA RINKA ZA LETO 2023 

 

Program dela za leto 2023 sovpada s cilji, določenimi v pravnih aktih delovanja 

Centra Rinka ter smernicam razvoja turizma. 

 

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

Center Rinka deloval tudi v letu 2023 ter si prizadeval k izpolnitvi zadanih ciljev in k 

uresničevanju zastavljenega poslanstva. 

 

A. REDNE DEJAVNOSTI 

 

4.1. PODROČJE TURIZMA 

Na Solčavskem dejavnost turizma vedno bolj pridobiva na pomembnosti. Zato je 

naša vloga spodbujevalca turizma še toliko bolj pomembna. Pri tem gre na eni strani 

za dvig kakovosti vseh vrst aktivnosti, na drugi strani pa za povečanje atraktivnosti 

ponudbe, kar posledično pripomore k povečanju števila turistov, nočitev, bivanja in 

zasedenosti nastanitev na Solčavskem. 

Tudi v letu 2023 se bomo kot spodbujevalec razvoja turizma usmerili na izpolnitev 

naslednjih ciljev: 

 

1. povečanje števila stacioniranih gostov na Solčavskem za 1%, 

 

Gre za obiskovalce Solčavskega, ki pri nas preživijo več dni. Cilj povečanja 

stacioniranih gostov sovpada tudi s politiko okolju prijaznega turizma, saj so 

le ti manj obremenjujoči za okolje. Število nočitev obiskovalcev Solčavskega 

narašča že vse od leta 2003, predvsem v zadnjih letih pa beležimo večji porast. 

To število nočitev bomo v letu 2023 še povečali ter tako še okrepili turizem. 

 

2. podaljšanje ali vsaj zadržanje povprečnega časa bivanja gostov na Solčavskem, 

 

Tudi daljši čas bivanja ima podobne učinke na zeleni turizem ter samo 

pridobitno dejavnost kot povečanje nočitev. Povprečni čas bivanja 2,38 dni 

(podatki za leto 2021) bomo zato v letu 2023 poskusili vsaj zadržati, če ne tudi 

preseči. 

 

3. povečanje povprečne zasedenosti stalnih ležišč iz 19,26% na 21%, 

 

4. povečanje obsega turistične potrošnje za 10% glede na leto 2022, 
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Gre za težko merljivo komponento, s katero označujemo potrošnjo 

obiskovalcev Solčavskega (prehranjevanje, aktivnosti, nakup lokalnih 

izdelkov..). Pri merjenju potrošnje smo se zato osredotočili na obseg prodanih 

storitev v okviru našega Centra Rinka (izposoja koles, vodenja, prodaja 

spominkov…). 

 

Te bomo dosegli: 

1.  s tesnejšim povezovanjem turističnih ponudnikov na Solčavskem,  

2. z uskladitvijo cen ter s tem razvojem zdrave konkurenčnosti,  

3.  z razvijanjem atraktivne in gostom privlačne celovite turistične ponudbe,  

4.  z aktivno promocijo Solčavskega na domačem in tujem trgu, 

5.  z organizacijo izobraževanj in usposabljanj turističnih ponudnikov in 

6.  s spremljanjem turističnih kazalcev z namenom izboljšanja turistične 

dejavnosti. 

 

AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO OPREDELJENIH CILJEV ZA LETO 2023 

Za dosego omenjenih ciljev na področju turizma Center Rinka načrtuje naslednje 

aktivnosti v letu 2023: 

 

4.1.1. TESNEJŠE POVEZOVANJE NOSILCEV TURISTIČNIH DEJAVNOSTI 

- obisk turističnih ponudnikov na njihovem domačem naslovu z namenom 

spodbujanja sodelovanja, pridobivanja predlogov za nadaljnje delovanje… 

- organizacija vsaj dvakrat letnega srečanja vseh turističnih ponudnikov 

(spomladi in jeseni), 

- informiranje in obveščanje turističnih ponudnikov o informacijah na 

področju delovanja turizma,  

- vključevanje turističnih ponudnikov v promocijske akcije in programe trženja, 

- organiziranje enodnevne ali dvodnevne ekskurzije za turistične ponudnike ali 

ostale zainteresirane, 

- tesnejše sodelovanje z društvi na Solčavskem ter ostalimi lokalnimi in 

regionalnimi združenji z namenom razvoja turizma. 

 

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. V letu 

2023 bodo izvedene naslednje prireditve oziroma dogodki: 

o Solčavski dnevi, 

o prireditev Bicka, 

o koncert učencev GŠ Nazarje v cerkvi Marije Snežne, 
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o dnevi 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. 

 

- organizacija in izvedba vodenj v okviru turistično-informacijskega centra 

Rinka  

V letu 2022 smo v Centru Rinka obiskovalcem 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 

 

- organizacija in skrb za mobilne razstave v TICu, 

- dvig kakovosti ponudbe v Centru Rinka, 

- obsežnejše udejstvovanje na področju zimske turistične ponudbe.  

 

4.1.3.  PROMOCIJA IN INFORMIRANJE NA DOMAČEM IN TUJEM TRGU 

 

 PROMOCIJA IN INFORMIRANJE 

 informiranje in promocija v Centru Rinka, 

 ponudba promocijskega materiala, 

 oglaševanje Solčavskega v medijih, 

 promocija Solčavskega na sejmih in prireditvah, 

 oglaševanje destinacije preko oglaševanja dogodkov in prireditev, 

 promocija zeliščarstva na Solčavskem, 

 promocija zimskega turizma na Solčavskem. 

 

 

Ena glavnih dejavnosti Centra Rinka je delovanje Turistično-informacijskega centra, 

v okviru katerega skrbimo za podajanje informacij o našem območju vsem 

zainteresiranim obiskovalcem ter prav tako domačinom. Trudili se bomo vzdrževati 

osebni stik in vsem obiskovalcem še nadalje nudili vse potrebne informacije ter tako 

skrbeli za promocijo Solčavskega. 

Tako tujim obiskovalcem kot tudi turističnim ponudnikom bomo še naprej nudili 

promocijski material Solčavskega, ki ponuja  informacije o geografski legi 
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Solčavskega (zemljevidi), možnostih prenočevanja, aktivnostih na Solčavskem, 

pohodniških poteh itd. v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. V letu 2023 

bomo posodobili brošure o panoramski poti ter jih ustrezno količino ponatisnili. 

 

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 

2023 bomo prav tako še naprej aktivno nadaljevali s prodajo promocijskih čokoladic, 

pakiranih v promocijski material Solčavskega.  

 

V okviru oglaševanja Solčavskega v medijih se bomo še naprej trudili za aktivno 

oglaševanje preko socialnih omrežij, ki dandanes predstavljajo enega popularnejših 

načinov oglaševanja.  Promocija Solčavskega bo redno potekala tudi preko naše 

spletne strani www.logarska-solcavsko.si, kjer lahko vsi zainteresirani dobijo 

informacije o Solčavskem, o naši turistični ponudbi, o nastanitvah, možnostih 

prehranjevanja, aktivnostih… tako v slovenskem kot v angleškem jeziku. 

Naše območje ter dogajanje pri nas bomo oglaševali tudi na  drugih turističnih 

spletnih straneh (www.visitsavinjska.com, spletna stran KSA…) ter v tiskanih 

medijih. 

 

Promocija Solčavskega bo v letu 2023 potekala tudi preko sodelovanja na 

raznovrstnih sejmih in prireditvah ter s tem širjenje prepoznavnosti naše 

destinacije.  

 

Z usmerjenostjo v zeleni turizem pridobiva na pomenu tudi panoga zeliščarstva. 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 ter organizirali zeliščarske dneve v juniju. 

 

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 IN TURISTIČNE VODNIKE 

Zavedamo se, da je za razvoj turizma ključnega pomena sodelovanje s turističnimi 

ponudniki in turističnimi vodniki Solčavskega ter prav tako njihova usposobljenost 

in izobraženost o turistični dejavnosti. Znanje in usposobljenost nudita številne 
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prednosti pri razvijanju panoge skladno z razvijajočimi se trendi, kar izboljša 

ponudbo in hkrati povpraševanje ter s tem poveča možnost zaslužka. 

V ta namen se trudimo v našem Centru Rinka v čim večji možni meri sodelovati s 

turističnimi ponudniki in vodniki in jim nuditi možnosti sodelovanja na naših 

delavnicah in izobraževanjih.  

 

V prihajajočem letu bomo skladno s to usmeritvijo organizirali sledeče delavnice, 

predavanja in izobraževanja: 

- usposabljanje turističnih vodnikov za vodenje po Solčavskem, 

- delavniško kulinarično delavnico na temo nabiranja zelišč, 

- delavnica na temo zelenega kmetovanja in zelenega turizma, 

- kuharski delavnica s kuharskim mojstrom… 

 

4.1.5. ANALIZA TURISTIČNIH KAZALCEV 

Redno spremljanje turističnih kazalcev je osnova za dobro analizo trenutnega stanja 

našega delovanja in turizma na Solčavskem.  Zato bomo tudi v prihodnje spremljali 

in analizirali naslednje kazalnike: 

 

 TURISTIČNI KAZALNIKI 

 sprotna evidenca obiskovalcev v TICU, 

 spremljanje podatkov o nočitvah na Solčavskem, 

 spremljanje in analiza gospodarske dejavnosti Centra Rinka, 

 ocena zadovoljstva lokalnih ponudnikov, 

 analiza učinkov oglaševalskih akcij (facebook, google..). 

 

 

4.2. PODROČJE TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SOLČAVSKEGA 

Glavni cilj našega delovanja pa ni le razvoj turizma na Solčavskem, vendar tudi skrb 

za trajnostno komponento razvoja. Gre za ozaveščenost o pomembnosti zelenega 

turizma. 

 

 CILJI NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA 

 povečanje usmerjenosti v trajnostno gospodarjenje – trajnostni turizem, 

 aktivna usmerjenost v trženje lokalnih izdelkov in storitev, 

 aktivno ohranjanje dediščine in identitete ter pestro kulturno dogajanje. 
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AKCIJSKI NAČRT ZA DOSEGO OPREDELJENIH CILJEV ZA LETO 2023  

 

4.2.1. USMERJENOST V TRAJNOSTNI TURIZEM   

Usmerjenost v zeleni in trajnostni turizem  je pomembna za ohranjanje naravnega 

okolja, za dobrobit lokalnega prebivalstva in večjo pozitivno izkušnjo vseh 

obiskovalcev. Naš nacionalni program je shema zelenega turizma, ki je pod skupno 

znamko Slovenia Green in združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma. 

Shema spodbuja tako javne kot zasebne deležnike k skupnemu delovanju za 

ohranjanje okolja kot temeljne vrednote turizma. Destinacija Solčavsko je že od leta 

2017 član zelene sheme in z vsakim letom napredujemo.  

 

V letu 2023 imamo ponovno presojo za ohranitev oziroma nadgradnjo znaka 

Slovenia Green Gold v znak Slovenia Green Platinum. Še naprej se bomo trudili 

znižati ogljični odtis na okolje in s trajnostnimi rešitvami osvojiti platinasto priznanje 

destinacije Logarska dolina- Solčavsko. V ponovni presoji gledajo kazalnike, ki 

vplivajo na naše okolje: nižjo porabo električne energije, manjšo porabo vode, čim 

manj smeti, zadovoljstvo domačinov, trajnostna mobilnost in čim več ponudnikov, ki 

imajo zelene turistične namestitve. 

 

Skrbeli bomo za ohranjanje, implementacijo in promocijo zlate plakete Slovenia 

Green park- krajinskega parka Logarska dolina, katerega ponovno presoja je bila leta 

2022. 

Osredotočili se bomo tudi na ohranitev in implementacijo zelenega znaka trajnostne 

destinacije TOP 100.  

 

Prizadevali si bomo, da pridobimo in se vključimo še v kakšen drug zeleni certifikat, 

ki bo ovrednotil naše zeleno delovanje na področju turizma. 

 

Naše delovanje bo usmerjeno tudi v ozaveščenost o trajnostnem razvoju turizma 

vsega lokalnega prebivalstva, kakor tudi vseh obiskovalcev. Poudarjali bomo 

pomembnost takega ravnanja in skrb za naše naravno okolje. Z različnimi 

delavnicami in predavanji bomo spodbujali tudi otroke in jih tako vključevali v 

trajnostni razvoj naše destinacije.  

Udeleževali se bomo strokovnih posvetov in izobraževanj na področju zelenega 

turizma ter se tako izpopolnjevali na tem področju. 

Želimo, da je destinacija Logarska dolina- Solčavsko dober primer in vzor zelenega 

turizma tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu. 
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4.2.2. AKTIVNA USMERJENOST V TRŽENJE LOKALNIH IZDELKOV IN 

STORITEV 

Za turistični razvoj Solčavskega je pomembna tudi promocija in prodaja lokalnih 

izdelkov, torej izdelkov naših lokalnih ponudnikov ter njihovih storitev. V Centru 

Rinka se bomo tudi v bodoče trudili promovirati lokalne izdelke in storitve, 

usmerjati obiskovalce na lokacije, kjer lahko le te kupijo ter jih tudi tržili v okviru 

dogodkov in prireditev, ki jih bomo organizirali.  

Na konkretni ravni se bomo v prihajajočem letu trudili z organizacijo prireditev 

(Solčavski dnevi, festival Bicka, Solčavska ižina…), kjer bo obiskovalcem med 

drugimi na voljo tudi lokalna hrana in pijača ter drugi lokalni izdelki.  

Prodaja in ogled lokalnih izdelkov pa bo v drugi polovici leta 2023 mogoča tudi po 

novem v Centru Rinka, saj bomo pritličje in klet našega centra preuredili. (Več o tem 

v poglavju upravljanje). 

Z aktivnim delovanjem v smislu trženja lokalnih izdelkov ne gre le za finančne 

koristi lokalnih ponudnikov in pa našega centra Rinka, temveč  predvsem za 

dodatno promocijo Solčavskega in poudarek na trajnostnem lokalnem gospodarstvu. 

 

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 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. 

 

V prvi vrsti smo zadolženi za upravljanje večnamenskega Centra Rinka. Gre za 

upravljanje pritličnih prostorov, kjer se nahaja pogodbena pošta ter kavarna Rinka in 

pa kleti z info točko ter razstavnim prostorom.  

Gre torej za skrb za vzdrževan in urejen objekt in njegov inventar.  
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V okviru dejavnosti upravljanja imamo v letu 2023 v načrtu: 

 

4.3.1. PRENOVO STALNE RAZSTAVE SPREHOD V NAROČJE ALP 

Stalna razstava Sprehod v naročje Alp je bila postavljena že leta 2009, ko je sam 

Center Rinka tudi nastal. Od takrat naprej nam je odlično služila. Z ogledom razstave 

je vsak obiskovalec našega Centra Rinka dobil vpogled v kratko zgodovino 

Solčavskega,  življenje na Solčavskem ter geografske in ostale značilnosti našega 

kraja. Kljub odličnosti idejne zasnove in postavitve razstave pa smo v Centru Rinka 

mnenja, da je po trinajstih letih razstava potrebna prenove. Določene elemente 

razstave je potrebno osvežiti, zamenjati ali pa dodati nove. Zgodba razstave bo 

ohranila dosedanjo vsebinsko razporeditev. S prenovo bomo vključili nove teme ter 

povezovalne, čutne in didaktične elemente.  

Podrobnejši opis prenove razstave je dodan planu dela kot priloga št. 1. 

 

4.3.2. PREUREDITEV KLETNIH PROSTOROV IN PRITLIČJA 

V našem Centru Rinka že vrsto let ugotavljamo, da bi lahko z boljšo prostorsko 

ureditvijo pritličnih in kletnih prostorov, zagotovili boljše poslovanje ter večji obisk 

turistov našega centra. Obstoječa postavitev dveh vhodov vzbuja namreč v mnogih 

obiskovalcih nejasnosti, kje se kaj nahaja. 

V prihajajočem letu bi zato izpeljali projekt preureditve pritličnih in kletnih 

prostorov našega Centra Rinka. Cilj preureditve bi bil poenostavitev in kadrovska ter 

prostorska racionalizacija poslovanja Centra Rinka.  

 

S preureditvijo bi prav tako rešili pereč problem, ki se v zadnjih letih pojavlja z 

vodenjem ali oddajanjem kavarne v najem. Pritlični del bi namreč preuredili iz 

kavarne v informacijski in trgovinski del. Glavni informacijski pult bi iz kletnih 

prostorov prestavili v pritličje – nasproti naše pogodbene pošte. Preostali prostor, 

kjer se sedaj nahaja kavarna, bi bil preurejen v razstavni prostor za lokalne izdelke 

ter prodajni del. Vsak obiskovalec bi si tako lahko na enem mestu ogledal, katere 

lokalne izdelke pridelujemo in izdelujemo pri nas ter jih tudi kupil.  

Turistom bi poleg tega nudili tudi možnost plačljivega ogleda stalnih in mobilnih 

razstav v kletnih prostorih in ogled multivizije. Pot ogleda bi vsakega turista vodila 

od prodajnega pulta do muzeja in čez trgovino ven.  

S takšno preureditvijo naših prostorov pa ne bi zagotovili le lažjega poslovanja 

našega zavoda in rešili nejasnosti obiskovalcev, temveč bi se s tem lahko še bolj tržno 

usmerili v promocijo lokalnosti (ogled lokalnih izdelkov in možnost nakupa).  

 

Prostorska preureditev naših prostorov bi v vsakem primeru potekala s strokovno 

pomočjo, da bi zagotovili in ohranili začrtano idejo in podobo našega Centra Rinka. 

4.3.3.  UPRAVLJANJE Z INFRASTRUKTURO 
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Tudi v letu 2023 bomo vestno skrbeli za vzdrževanje in urejanje poslovnih prostorov, 

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

V prvi vrsti pod to spada prireditven prostor v Solčavi, katerega upravljanje je Center 

Rinka prevzel z julijem 2022. Skrb za vzdrževan in urejen prireditven prostor je torej 

z lanskim letom postala ena naših pomembnejših nalog. Poleg tega se bomo v 

prihajajočem letu trudili tudi za oddajanje prireditvenega prostora v uporabo, da bo 

le ta ustrezno služil svojemu namenu. 

K upravljanju z infrastrukturo 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 

 

Pomembno področje našega delovanja predstavljajo še ostale dejavnosti. Pod te 

spadajo: 

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

- vodenje dejavnosti pogodbena pošte,  

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

 

4.4. PROJEKTI 

Izjemno pomemben del našega delovanja predstavlja projektno delo. Priprava 

dokumentacije, prijavljanje projektov na javne razpise in izvajanje prijavljenih 

projektov predstavlja tudi delni finančni prihodek našega zavoda. Naš cilj delovanja 

na področju projektnega dela pa se seveda nanaša na razvoj in spodbujanje 

trajnostnega turizma na Solčavskem.  

 

V letu 2023 bomo izvajali sledeče že odprte projekte: 

 

Za aktivnejši jutri – podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega 

razvoja, 

Razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

Obdobje izvajanja: 1. junij 2022 – 30. junij 2023 

 

Opis: Operacija ˝Za aktivnejši jutri˝ zasleduje tematska področja instrumenta 

CLLD in sicer Razvoj osnovnih storitev ter Varstvo okolja in ohranjanje narave. 

Izvajala se bo na celotnem območju LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. S 

predvidenimi investicijami bomo prispevali k enakomernejšemu razvoju 

območja.  Glavni cilj operacije je izboljšati kvaliteto življenja lokalnega 

prebivalstva, razširiti turistično ponudbo in ohraniti oziroma izboljšati stanje 
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okolja in narave. Zadani cilj bo dosežen preko infrastrukturnih in okoljskih 

investicij. 

 

Predmet projekta v naši občini Solčava: 

Prenova razstave Sprehod v naročje Alp, ki bo prikazala naravno in kulturno 

okolje Zgornje Savinjske doline ter preusmerila turista v majhne kotičke le-te. 

Natančnejši opis prenove stalne razstave je opisan pod točko 4.3.1. v poglavju upravljanje 

ter v prilogi št.1. 

 

Finančni plan projekta: 

 

zaključek projekta junij 2023, 

Projekt  

- Zamigaj, zadihaj in uživaj – zaključek projekta junij 2023 

 

 

Zamigaj, zadihaj in uživaj - Vzpostavitev športno-rekreacijske infrastrukture in 

turističnega programa za aktiven in kakovosten jutri 

AKRONIM OPERACIJE: Zamigaj, zadihaj in uživaj 

 

Razpis Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 

Obdobje izvajanja: 1.1.2021 – 30.6.2023 

 

Opis: Gre za partnersko operacijo med Centrom Rinka, Občino Luče, Dolino avantur 

d. o. o. in Društvom upokojencev Luče. Glavni namen operacije je pridobitev novih 

rekreacijskih površin za prebivalstvo območja LAS Zgornje Savinjske in Šaleške 

doline ter obenem obiskovalcev iz tujine in Slovenije.  

 

Predmet projekta: 

V okviru operacije bosta urejena zunanji vadbeni park, notranji fitnes na galeriji nove 

Športne dvorane Luče ter pohodna pešpot Igla-Rjavčeva jama. 

 

Iz drobnice   

 

Razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 

Obdobje izvajanja: september 2022 – oktober 2024 

 

Opis: Gre za projekt sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LASI) za 

razvoj ovčereje. Glavni cilj projekta je dvig prepoznavnosti izdelkov iz drobnice ter 

tehnološki razvoj ovčerejskih kmetij za ustvarjanje kakovostnih proizvodov. Kot 
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partnerji se v projekt poleg štirih LAS vključujejo tudi ekološki rejci drobnice in 

lokalna društva. Na Solčavskem je v projekt vključena kmetija Matk ter Center Rinka. 

 

Predmet projekta: 

Organizacija in izvedba Festivala Bicka 

 

Finančni plan projekta: 

 
 

 

V prihajajočem letu bomo vse omenjene projekte skrbno izvajali in jih v predvidenem 

časovnem obdobju izvajanja tudi zaključili. 

 

Največji projekt, ki ga imamo v načrtu za naslednje leto pa je zaenkrat še v postopku 

prijave. Gre za projekt Interreg Euro Med 2023, na katerega smo se prijavili v 

oktobru 2022. Vsi zaposleni smo v drugi polovici leta 2022 trdo delali, da bi nam 

sama prijava na razpis uspela in za uspešne rezultate držimo pesti. Rezultati naše 

prijave bodo znani aprila 2023. 

 

Opis projekta: 

Združenje Interreg Euro Med združuje 14 držav okoli Sredozemlja, ki se zavzema za 

pametnejše in zeleno Sredozemlje. V okviru tega programa je bil junija 2022 objavljen 

2. razpis za prijavo projektov držav okoli Sredozemlja. Pogoj je prijava v okviru 

projektnega konzorcija, ki združuje najmanj pet partnerjev iz različnih držav. Zato 

smo se na razpis prijavili skupaj s še sedmimi partnerji. Gre za vasi, ki so prav tako 

kot Solčava, v letu 2021 pridobile naziv »Best tourism villages 2021«.  

Na razpis smo se v oktobru prijavili skupaj z: 

- Občino Soufli (Grčija), 

- Občino San Ginesio (Italija), 

- Občino Morella (Španija), 

- Občino Lefkara (Ciper) 

- Občino Radovljica (Slovenija) 

- Grško univerzo Democritus university of Thrace in 
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- Grško univerzo University of west Attica. 

Pobudnik projekta je občina Soufli, ki bo projekt tudi vodila. 

Trajanje projekta je omejeno na 30 mesecev, pri tem pa je projekt sofinanciran v višini 

80%, preostalih 20%  pa predvideva lastno udeležbo. 

 

Predmet projekta: 

Predmet projekta je zelo širok in se v splošnem nanaša na razvoj zelenega 

trajnostnega turizma. V okviru projekta bi s pomočjo grških univerz izdelali 

aplikacijo za turiste, ki bo zajemala vse glavne podatke našega kraja. Aplikacija bi 

vsem turistom omogočala pridobiti podatke o tematskih poteh na Solčavskem, 

aktivnostih, nastanitvah, restavracijah, delavnicah... Omogočala bi tudi virtualni 

sprehod po Solčavskem. Naše delo se bi nanašalo na upravljanje z aplikacijo, skrb za 

avdio in video vsebine aplikacije, posodabljanje… 

V okviru projekta bi odprli nov turistični produkt – lov na zaklad, s katerim bi našo 

turistično ponudbo popestrili in še na drugačen način privabili turiste in promovirali 

Solčavsko. 

Naslednji vsebinski sklop se nanaša na organizacijo prireditev. Zaradi vedno večjih 

potreb po organizaciji kakovostnih prireditev in dogodkov in na drugi strani visokih 

stroškov plačil zunanjih izvajalcev, bi v okviru projekta nakupili ustrezno opremo za 

snemanje in prenašanje dogodkov v živo. Skupaj z ostalimi partnerji projekta bi nato 

organizirali skupne online prireditve. 

Tretji vsebinski sklop zajema varovanje gozdov, v okviru katerega bi aplikacijo 

nadgradili v smeri varovanja gozdov, nakupili drone za tovrstne dejavnosti, izvajali 

očiščevalne akcije… 

Četrta točka pa se nanaša na lastno investicijo. Gre za možnost sofinanciranja 

investicije po lastni izbiri, pod pogojem, da je le ta potrebna za izvajanje omenjenega 

projekta. V ta del smo zato vključili prenovo in preureditev kletnih in pritličnih 

prostorov, opisanih v točki 4.3.2. Prostorska preureditev bi bila v primeru odobritve 

razpisa sofinancirana z 80%, kar bi nam naš plan preureditve močno olajšalo. 

 

Ocena načrtovanih stroškov projekta Interreg Euro Med 2023 za trajanje 30 mesecev: 
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Skupno smo s partnerji prijavili projekt v vrednosti 3 mio EUR. Na nas to znese prb. 

300.000 EUR vrednosti projekta. 

 

Zaenkrat je sam projekt še v prijavni fazi. Zavedamo se, da bo morebitna odobritev 

prinesla veliko dela in po vsej verjetnosti potrebo po novem strokovnem sodelavcu 

za čas projekta. Upamo in držimo pesti, da prijava uspe in da lahko zagrizemo v nov 

projekt. 

 

Predpogoj za dobro projektno delo je dobro in povezano sodelovanje z institucijami 

lokalnega, regionalnega, državnega in mednarodnega značaja. Posledično imamo v 

načrtu za leto 2023 sodelovanje z združenjem KSA, Razvojno agencijo SAŠA,  

lokalnimi akcijskimi skupinami (LASI), STO.. ter ostalimi partnerji še okrepiti in se 

skupno zavzemati za uresničitev zadanih ciljev na področjih razvoja. 

 

Ena od pomembnejših zadanih nalog v prihajajočem letu ostaja delo v smeri 

pridobitve finančnih sredstev iz projekta Vodilna destinacija. Zaradi nove ureditve 
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strategije razvoja turizma Slovenije na nacionalni ravni se bomo trudili izpolniti 

kriterije za pridobitev naziva »perspektivne destinacijske menedžment organizacije«. 

V prvi vrsti bomo zato poskrbeli za sprejetje strategije razvoja turizma na 

Solčavskem za nadaljnjih pet let skupaj s strategijo dela Centra Rinka, ki sta osnova 

za dobro delovanje in dosego morebitnega tovrstnega uspeha.  

 

4.5. DELOVANJE POGODBENE POŠTE 

V sklopu našega Centra Rinka deluje pogodbena pošta. Pogodbo s Pošto Slovenija 

smo sklenili zaradi javnega interesa. Delo na pošti opravljata dve zaposleni iz našega 

zavoda, ki sta delno financirani s strani pogodbenika, delno pa z naše strani. Pošta bo 

nemoteno delovala tudi v prihodnje. V letošnjem letu smo imeli zaradi bolniškega 

staleža ene od zaposlenih nemalo problemov z delavci na pošti. Zato bomo v 

prihajajočem letu poskusili najti še tretjo osebo, ki bo v določenih primerih opravljala 

delo na pošti.  

 

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) 

 

Ta del tržne dejavnosti našemu zavodu prinaša vedno boljši prihodek. Zaradi 

poudarjanja zelenega turizma opažamo tudi vedno večje povpraševanje po izposoji 

koles. V prihajajočem letu bomo zato poskrbeli za še boljšo promocijo kolesarstva in 

možnost izposoje koles pri nas.   

Cilj je namreč povečati odstotek izposoje koles ter posledično zagotoviti finančna 

sredstva za vzdrževanje in nakup dodatnih koles za vsaj 10% - 20%.  

 

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, do 

30.4.2023. Zaradi težav pri usklajevanju interesov smo se odločili, da najemne 

pogodbe ne bomo podaljšali. Ugotovili smo namreč, da tovrstna gospodarska 

dejavnost zunanjih izvajalcev ne sovpada z namembnostjo našega Centra Rinka. Z 

majem 2023 bi zato začeli s preureditvijo pritličnega dela (kot opisano v točki 4.3.2), 

uspeh katerega pa je odvisen od uspešnosti prijave na razpisu za Interreg Euro Med 

2023. 
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5. DELO – ZAPOSLENI IN DRUGI POGODBENI DELAVCI 

 

Trenutno smo v Centru Rinka zaposleni naslednji delavci: 

- receptor IV, 

- delovodja V, 

- višji področni referent za turizem in trajnostni razvoj I in 

- v . d. direktorja.  

 

Naziv Zaposlitev Področje dela Javna 

dela/pošta 

Dodatne 

dejavnosti 
 

RECEPTOR IV Redna – 

nedoločen 

čas – 

30ur/tede

n 

Poštne 

storitve, 

čiščenje 

90% 10% ANA 

MOLIČNIK 

DELOVODJA 

V 

Redna – 

nedoločen 

čas –  

40ur/tede

n 

TIC – 

informiranje, 

promocija in 

izvedba 

programov, 

dogodkov, 

poštne 

storitve… 

60% 40% DARJA 

KNEZ 

VIŠJI 

PODROČNI 

REFERENT I 

Redna – 

določen 

čas – 

40ur/tede

n 

Delo na 

projektih, 

pomoč v 

TICu, 

organizacija 

dogodkov… 

40% 60% KLEMENTI

NA 

VOLER 

V.D. 

DIREKTORIC

E 

Redna – 

določen 

čas – 

16ur/tede

n 

Menedžmen

t in vodenje 

50% 50% ŽIVA 

ERJAVEC 

 

V letu 2022 smo uspešno opravljali delo v takšnem zaposlitvenem obsegu. Kljub 

dobremu rezultatu na koncu leta pa smo se v času sezone srečevali z nemalo 

problemi zaradi bolniških odsotnosti. Zaposlena na pošti je namreč daljši čas ostala v 
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bolniškem staležu, kar je naše delo zelo oteževalo. Posledično smo se odločili, da bi v 

prihajajočem letu poskusili usposobiti še tretjo osebo za delo na pošti. 

 

Prav tako bi lahko prišlo do sprememb v kadrovski sestavi od junija 2023 naprej. V 

primeru, da bomo uspešni pri prijavi na razpis Interreg Euro Med 2023 bomo namreč 

za čas projekta potrebovali dodatno strokovno pomoč. 

 
DELOVNO MESTO ZAPOSLITEV BRUTO REGRES POVRAČIL

A 

PRISPEVEK 

DD 

SKUPAJ BRUTO 

V.D. DIREKTORICE 40% 10.000€ 409,7€ 2000€ 1600€ 14.009,7€ 
STROKOVNI 

SODELAVEC I 
100% 15.600€ 1024,24€ 5000€ 2500€ 24.124,24€ 

DELOVODJA V 100% 16.500€ 1024,24€ 1200€ 2600€ 21.324,24€ 
RECEPTOR IV 100% 13.200€ 1024,24€ 1200€ 2100€ 17.524,24€ 
     SKUPAJ 76.982,42€ 

 
** gre v celoti za ocenjene finančne obveznosti 

 

Glede na navedeno je za leto 2023 predvidena ocenjena vrednost stroška plač na 

76.982,42€. 

V primeru uspešne prijave na razpisu Interreg Euro Med 2023 bo potrebno za čas 

projekta našo kadrovsko sestavo okrepiti. V tem primeru bi objavili javni razpis za 

strokovnega sodelavca od junija 2023 dalje. Posledično bi se tudi strošek plač zvišal 

na cca. 92.000,00€ za leto 2023. 

 
DELOVNO 

MESTO 
ZAPOSLITEV BRUTO REGRES POVRAČILA PRISPEVEK 

DD 
SKUPAJ 

BRUTO 
STROKOVNI 

SODELAVEC II 
100% 

 

15.600€ 1024,24€ 4.800€ 2.500€ 23.924,24€ 

 

Ker bi dodatno delovno silo potrebovali šele od junija 2023 naprej, ko bi začeli 

izvajati projekt Interreg Euro Med 2023, bi bil strošek dela za novega strokovnega 

sodelavca manjši – torej zaposlitev za sedem mesecev v letu 2023, kar znaša dobrih 

15.000€. 

 

Strošek študentskega dela za leto 2023 bi znašal ocenjeno 3.000€.  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. 
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6. OCENJENI PRIHODKI IN ODHODKI ZA LETO 2023 

 

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

odhodkov za leto 2023. 

 

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 (neto zneski brez odbitih stroškov): 

- storitve izposoje koles: 10.000€ 

- storitve vodenj v sklopu Centra Rinka: 11.000€ 

- prodaja čokolad in ostalega promocijskega materiala: 1000€ 

- prihodki iz planiranih projektov: 136.200€ 

- donacije za izvedbo prireditev: 2.000€ 

- oddajanje kavarne v najem: 1.200€ (januar – april 2023), 

- drugi izredni prihodki: 1.500€ 

 

Skupno planirani prihodki torej znašajo: 222.500€ 

 

Na drugi strani pa so realno ocenjeni odhodki na 218.850€. 

 

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

sodelavcem II od junija naprej znaša 92.000€. 

Stroški dodatne delovne sile – študentskega dela ocenjujemo na 3.000€. 

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

računalniške storitve, računovodske storitve, material, promocijski pripomočki…) 

znašajo 10.300€. 

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

stroške izvedbe prireditev, stroške izdelave promocijskih čokolad… in jih ocenjujemo 

na 9.750€.  

 

Dobršen del odhodkov je v letu 2023 planiranih za investicijo v prenovo stalne 

razstave v kletnih prostorih ter za preureditev kletnih in pritličnih prostorov. Za ta 

poseg bi namenili skupno 78.700€. Obe dve investiciji bi bili namreč sofinancirani s 

strani projekta Za aktivnejši jutri ter Interreg Euro Med 2023. 

 

Dodaten strošek bo v letu 2023 predstavljala tudi priprava strategije razvoja turizma 

na Solčavskem in strategije dela Centra Rinka – ocenjeno na 12.000€ ter pa delni 

mailto:info@solcavsko.info


CENTER RINKA 
Zavod za turizem in trajnostni razvoj Solčavskega 
Solčava 29, 3335 Solčava 
Tel.: +386 3 839 07 10 
e-mail: info@solcavsko.info   

 

 

22 

 

nakup avdio in video opreme za potrebe snemanja ter prenašanja v živo – prav tako 

v sklopu projekta Interreg Euro Med – v višini 10.100€. 

 

3000€ pa dodajamo postavko za nenačrtovane stroške. 

 

S takšnim poslovanjem bi Center Rinka na koncu leta 2023 na računu izkazal 3.650€ 

zaslužka. Gre za grobo oceno stroškov in prihodkov ob predpostavki, da bomo 

uspešni pri prijavi na projekt Interreg Euro Med 2023.  

 

 

 

 

 

 

Pripravila v.d. direktorice Centra Rinka  

Živa Erjavec 

Solčava, december 2022 
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Priloga št.1. 

OPIS PRENOVE RAZSTAVE V CENTRU RINKA  

 

Prenova razstave »Solčavsko – sprehod v naročje Alp« v Centru Rinka bo izvedena z namero 

tesnejšega povezovanja širšega naravnega in kulturnega okolja z zgodbo tematske razstave. 

Razstava bo usklajena z novim turističnim produktom, ki bo med sabo povezal ponudbo vseh 

projektnih partnerjev.  

Zgodba razstave ohranja dosedanjo vsebinsko razporeditev, vključuje pa nove teme ter 

povezovalne, čutne in didaktične elemente. Z informacijskimi vsebinami, ki bodo vgrajene v 

razstavo, bodo informatorji usmerjali obiskovalce v širše okolje, do vsebin projektnih 

partnerjev pa tudi s pomočjo novega turističnega programa. Ambient informacijske točke bo 

že s svojo ureditvijo sugeriral obiskovalcem oglede in doživljanje vsebin okolja in ponudbe 

projektnih partnerjev.  

Zgodba razstave bo popeljala obiskovalce od prazgodovine do današnjih dni skozi zanimive 

kotičke na tradicionalnih domačijah, preko dvorišč, do druženja z domačini, skozi gozdove, do 

potokov, mimo alpskega cvetja, do prostorov za opazovanje živali, preko planinskih trat do 

gora. Popotnika vseskozi nagovarjajo zanimivosti, ki jih lahko resnično doživi z domačini, 

med sprehodi, raziskovanji in opazovanji naravnega ter kulturnega okolja. Na vsakem koraku 

razstave lahko najde namig, kaj si je vredno ogledati, kaj doživeti, kaj okusiti, kaj moraš 

zaznati z dotikom in kaj je najbolje le opazovati in pustiti pri miru. 

Prenova bo zajemala pripravo podrobnega načrta z dodatnimi besedili. Določene teme bodo 

spremenjene, nekatere nadgrajene, prilagoditi bo potrebno stropove in stene ter manjše 

konstrukcijske elemente razstave. Nove in prenovljene teme bodo nadgrajene z novimi 

fotografijami in ilustracijami, z novimi stenskimi panoji, s tematsko potiskanimi mrežnimi 

tkaninami. Dodani bodo novi didaktični pripomočki, taktilni in drugi čutni elementi ter 

dodatna točkovna osvetlitev. 

Namen prenovljene razstave je nagovoriti obiskovalce Centra Rinka, da namenijo svoj čas in 

pozornost tudi drugim, doslej manj znanim ali novim vsebinam v širšem okolju Zgornje 

Savinjske doline.  

Za prenovo razstave bo potrebno izvesti naslednje aktivnosti: 

- Priprava podrobnega načrta prenove vključno z novimi slovenskimi besedili 

in angleškimi prevodi, z naborom fotografij in ilustracij, popisom podrobnih 

tehničnih rešitev prenove in tehničnimi rešitvami novih didaktičnih 

pripomočkov 
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- Nakup novih fotografij in ilustracij 

- Oblikovanje, tisk in montaža novih stenskih panojev in potiskanih tkanin 

- Prenova stropov, sten in drugih konstrukcijskih elementov razstave 

- Dopolnitev premičnih elementov razstave 

- Izdelava didaktičnih pripomočkov 

 

 

Besedilo za namene projekta Za aktivnejši jutri, 

Pripravil: Marko Slapnik 
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Priloga št. 2: 

PREUREDITEV KLETNIH PROSTOROV IN PRITLIČJA 

 

V Centru Rinka vedno znova ugotavljamo in izpostavljamo problem prostorske 

razporeditve pritličnih in kletnih prostorov. 

 

IZHODIŠČE IN RAZLOGI ZA PRENOVO 

 

1. V prvi vrsti nastaja problem vstopa v naš Center Rinka.  

Turistično informacijski center (TIC Rinka v nadaljevanju) ima namreč dva ločena 

vhoda. Enega spodaj v kletnih prostorih, kjer lahko obiskovalci Tica dobijo vse 

potrebne informacije o našem območju ter si ogledajo razstave. Drug vhod pa se 

nahaja na južni strani zgradbe v pritličju, kjer se nahaja kavarna Rinka ter prodaja in 

ogled nekaterih lokalnih izdelkov.  

Že sama postavitev vstopnih točk povzroča nejasnosti obiskovalcem, kje se nahaja 

vhod v stavbo ter kako poteka smer ogleda razstave.  

Običajna prostorska razporeditev vseh informacijskih središč v alpskem prostoru je 

namreč ena glavna vstopna točka, kjer obiskovalci dobijo informacije o področju, tej 

sledi ogled razstav, nato pa se obiskovalci sprehodijo čez tržni del informacijskega 

središča (trgovinski del).  

Sama postavitev vstopnih točk Rinke, pa ne povzroča le nejasnosti obiskovalcem, 

temveč znatno otežuje tudi naše delo. Predpogoj za takšno postavitev je namreč 

stalna prisotnost zaposlenih tako v pritličju, kot tudi v kletnih prostorih, kar pa v 

določenih časovnih obdobjih ne bi bilo potrebno. 

 

2. Drug razlog za prenovo pa tiči v kavarni Rinka. Kavarno Rinka je do junija 2021 

upravljal Center Rinka s svojimi zaposlenimi. Zaradi velikih finančnih obveznostih 

in s tem povezanih problemov smo kavarno junija 2021 oddali v najem.  

S tem smo naš zavod sicer rešili finančnega primanjkljaja, vendar se najemodajalstvo 

ni izkazalo za uspešno. Kavarna Rinka se nahaja v pritličju zgradbe, kjer se prav tako 

nahaja vhod v prostore občine, kot tudi v kletne prostore TICa Rinka. Zasnova 

delovanja kavarne Rinka je bila že vsega od začetka, da ta predstavlja 

medgeneracijsko središče za druženje turistov in domačinov z možnostjo degustacije 

lokalnih izdelkov. Z oddajo kavarne Rinka v najem smo se zavedali, da bo prišlo do 

sprememb, saj bo vsak najemnik tržno naravnan in bo kavarno vodil po svojih 

načelih. Izključno tržna naravnanost naše kavarne pa ne sovpada z namembnostjo 

našega javnega zavoda Centra Rinka. 

Posledično smo se odločili, da kavarne Rinka v najem ne moremo več oddati 

zunanjim izvajalcem. Prav tako naš zavod iz znanih razlogov ne more več prevzeti 

vodenja kavarne. 

Najracionalnejša rešitev problema kavarne torej ostane preureditev le te. 

 



Glavni razlog za preureditev pritličja in kletnih prostorov predstavlja torej 

poenostavitev in kadrovska ter prostorska racionalizacija poslovanja Centra Rinka. 

 

IDEJA PRENOVE 

 

- Glavna vstopna točka za turiste in domačine se prestavi v pritličje, kjer se 

nahaja pošta ter glavni informacijski pult, 

- prestavitev pulta TIC Rinka iz kleti v pritličje, 

- preureditev dela, kjer se nahaja kavarna v prostor namenjen tržnemu delu 

(trgovine z lokalnimi izdelki) in razstavi lokalnih izdelkov, 

- v kletnih prostorih na mestu sedanjega informacijskega pulta urediti dodatno 

razstavo (metulji, planinstvo…)… 

 

Glavna ideja prenove tiči v smeri ogleda razstav. Vsakemu obiskovalcu, ki bo želel 

informacije o našem področju, bi na glavni informacijski točki (ta bi se nahajala v 

pritličju) ponudili možnost ogleda stalnih in mobilnih razstav v kletnih prostorih in 

ogled multivizije. Po obisku muzeja in razstav bi ga smer ogleda nato vodila čez 

trgovinski del v pritličju, kjer bi promovirali lokalne izdelke ter jih tudi prodajali. 

 

MOŽNE PROSTORSKE REŠITVE 

 

Na kakšen način zagotoviti opisano preureditev prostora, zaenkrat še ni natančno 

določeno. 

V vsakem primeru bi sodelovali z ustreznimi strokovnjaki, da s preureditvijo ne bi 

preveč posegali v celostno podobo zasnove našega zavoda. 

 

V zvezi s preureditvijo se zaenkrat pojavljata dve rešitvi: 

 

1. Vsak obiskovalec bi v naš Center moral vstopiti skozi glavna vrata (v 

pritličju), kjer bi se nahajala info točka in trgovinski del. Tam bi lahko pridobil 

vse informacije o našem področju. Med drugimi pa bi ponujali tudi možnost 

(plačljivega) ogleda stalnih in mobilnih razstav v kletnih prostorih. V primeru, 

da bi se obiskovalec odločil za ogled in nakup vstopnic, bi pri glavnem 

informacijskem pultu v pritličju dobil kartico, s katero bi nato lahko vstopil 

skozi spodnja zunanja kletna vrata v muzej in razstavni prostor. Pot bi ga nato 

vodila čez vse razstave ter multivizijo nato pa po stopnicah nazaj v pritličje, 

skozi trgovinski del, kje bi ga pričakal pester izbor lokalnih izdelkov ter 

možnost nakupa. 

 

2. Druga možnost pa predvideva smer ogleda od glavne info točke v pritličju, po 

stopnicah v kletne prostore, kjer bi obiskovalec obiskal muzej in razstave (ter 

multivizijo), nato pa se spet vrnil po stopnicah v pritličje skozi trgovinski del 



in proti izhodu. Smer ogleda bi se lahko zagotovila z oznakami (puščice…) ali 

pa kakšnimi pregradami. 

 

ZAKLJUČEK 

 

Obe prostorski rešitvi sta zaenkrat le ideji, ki ju je potrebno dodobra razviti in za kar 

bomo v vsakem primeru potrebovali strokovno pomoč. 

 

Namen celotnega projekta tiči torej v prostorski poenostavitvi, s tem pa olajšanemu 

delu naših zaposlenih in pa izboljšanje promocije in prodaje lokalnih izdelkov. 

 

 



NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV 2023

Opis Osnovno delovanjeObjekt Rinka Pošta Ostalo SKUPAJ JS Okrepčevalnica - najemninaTurist. programi, prireditvePošta2 izposoja koles Prodaja drugih produktovTD - nerazdeljenoSKUPAJ TD SKUPAJ

                       analitike 10 30 805 845 40 50 850

0

Prihodki 50.000,00 9.600,00 59.600,00 1.200,00 11.000,00 10.000,00 1.000,00 23.200,00 82.800,00

Promocija in info. 0,00 0,00 0,00

Projekti 136.200,00 136.200,00 0,00 0,00 136.200,00

Drugi prihodki-donacije, novol. Koncert 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Zavod za zaposl. 0,00 0,00 0,00 0,00

Izredni prihodki 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00

SKUPAJ PRIHODKI 51.500,00 0,00 9.600,00 136.200,00 197.300,00 1.200,00 13.000,00 0,00 10.000,00 1.000,00 0,00 25.200,00 222.500,00

0,00 0,00 0,00

Stroški materiala 0,00 800,00 8.000,00 8.800,00 300,00 1.000,00 1.300,00 10.100,00

Nabavna vrednost prod. materiala 0,00 0,00 0,00

Stroški električne energije 700,00 700,00 700,00 700,00 1.400,00

Stroški spletne strani 800,00 800,00 0,00 800,00

Stroški telefona, elektronske pošte in interneta 500,00 500,00 100,00 50,00 50,00 200,00 700,00

Stroški zavarovalnih premij - oprema 200,00 200,00 0,00 200,00

Stroški plačilnega prometa in bančnih storitev 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 300,00 500,00

Stroški računovodskih in pravnih storitev 3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

Stroški računalniških storitev 500,00 500,00 0,00 500,00

Stroški storitev 3.000,00 3.000,00 5.000,00 750,00 1.000,00 6.750,00 9.750,00

Promocija in informiranje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00

Študentsko delo 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Redno delo 35.000,00 17.000,00 30.000,00 82.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 5.000,00 10.000,00 92.000,00

Modra zavarovalnica 200,00 200,00 0,00 200,00

Priprava strategije razvoja turizma 12.000,00 12000 0 12.000,00

Investicija in prenova 78.700,00 78700 0 78.700,00

0 0 0,00

Obresti 0,00 0,00 0,00

Drugi stroški 2.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 3.000,00

Amortizcija 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

SKUPAJ ODHODKI 54.700,00 2.200,00 17.000,00 119.700,00 193.600,00 0,00 11.700,00 50,00 3.100,00 1.400,00 9.000,00 25.250,00 218.850,00

PRIHODKI - ODHODKI -3.200,00 -2.200,00 -7.400,00 16.500,00 3.700,00 1.200,00 1.300,00 -50,00 6.900,00 -400,00 -9.000,00 -50,00 3.650,00

Kontrolna 3.650,00


