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1 Uvod – osnovni podatki zavoda 
 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje (v nadaljevanju DDT) je največji JZ s področja kulture v Zasavju. Njegov 

namen in poslanstvo je, ne samo nuditi prireditvene prostore z različne kulturne dejavnosti in nemoteno 

zagotavljati javne kulturne dobrine, temveč tudi spodbujati in producirati različne kulturne projektne in dogodke z 

vseh področjih ustvarjanja. Zadnja leta je DDT programsko usmerjen v izvajanje in promoviranje kulturnih, 

umetniških, izobraževalnih in turističnih vsebin. 

V stavbi se nahajajo velika gledališka dvorana, kino dvorana, dve manjši predavalnici, dve galeriji in dve avli 

primerni za prireditve. 

V svojih prostorih zagotavlja DDT nemoten, celoleten filmski program, več abonmajev (gledališki, lutkovni, 

filmski…), ter prireja in producira mednarodne festivale s področja vizualne kulture. Prav tako se v DDT prirejajo 

simpoziji, kongresi, predavanja in delavnice z različnih področij ustvarjanja. 

1.1 Osnovne informacije  
 

Vprašanja DA/NE 

Ali imate zadnjo različico statuta in poslovnika zavoda objavljeno na spletni strani zavoda? DA 

Ali imate odlok o ustanovitvi zavoda z vsemi spremembami objavljen na spletni strani zavoda? DA 

Ali imate objavljene člane sveta zavoda, datum njihovega imenovanja in kdo jih je imenoval v 
svet zavoda na spletni strani zavoda? 

NE 

Ali redno (vsaj 1-krat tedensko) objavljate nove zadeve, novice, članke, obvestila na spletni 
strani zavoda? 

DA 

Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Facebook kot komunikacijo s svojimi uporabniki? DA 

Ali zavod aktivno za promocijo uporablja Instagram kot komunikacijo s svojimi uporabniki? NE 

Ali se z zaposlenimi udeležujete Akademije znanja v organizaciji ustanovitelja vašega zavoda? DA 

Ali ste za zaposlene v preteklem letu organizirali kakšno izobraževanje v sodelovanju z Rdečim 
križem OZRK (nudenje prve pomoči, uporaba AED-aparata …)? 

NE Z OZRK, PAČ PA 
Z ZLU 

Trbovlje so mesto, prijazno invalidom. Ali imate urejen dostop do svojih storitev za invalide? DA 

Trbovlje so Unicefovo otrokom prijazno mesto. Imate urejeno previjalno mizo v sklopu sanitarij 
za malčke? 

DA 

Ali se delovna prisotnost zaposlenih vodi elektronsko? Ali zaposleni uporabljajo registrirno uro? DA 

Ali zmanjšujete papirno poslovanje in prehajate na elektronsko poslovanje z namenom 
zmanjševanja porabe papirja ter višje okoljske ozaveščenosti? 

DA 

Ali ob organizaciji večjega dogodka svojega zavoda, ki je financiran iz vaših sredstev, 
posledično so to sredstva ustanoviteljice, na promocijskem gradivu za dogodek poleg svojega 
logotipa objavite tudi grb in ime ustanoviteljice, torej Občine Trbovlje?  

DA 

   

V nadaljevanju so našteti pravilniki. Nekateri se nanašajo na vašo dejavnost, nekateri mogoče ne, zato, prosim, 

obkrožite alinejo pred pravilnikom, ki ga imate v zavodu sprejetega in v uporabi. 

̶ O izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti drugih nedovoljenih 

psihoaktivnih substanc pri zaposlenih v zavodu. 

̶ O blagajniškem poslovanju. 
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̶ O delovnem času zavoda.  

̶ O notranjem revidiranju v zavodu.  

̶ O popisu.  

̶ O računovodstvu zavoda. 

̶ O notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest zavoda. 

̶ O uporabi, upravljanju in o vzdrževanju službenih vozil. 

̶ O sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov v javnem zavodu. 

̶ O videonadzoru. 
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2 Poročilo o izvajanju dejavnosti v letu 2019 
 

Delavski dom Trbovlje izvaja program na področju kulture, umetnosti, izobraževanja in turizma. 

Delavski dom Trbovlje (DDT) je največji JZ s področja kulture v Zasavju. Njegov namen in poslanstvo je ne samo 

nuditi prireditvene prostore z različne kulturne dejavnosti in nemoteno zagotavljati javne kulturne dobrine, temveč 

tudi spodbujati in producirati različne kulturne projektne in dogodke z vseh področjih ustvarjanja. DDT zagotavlja 

tudi nemoten, celoleten filmski program, več abonmajev, (gledališki, lutkovni, filmski…), ter prireja in producira 

mednarodne festivale s področja vizualne kulture. Prav tako se v DDT prirejajo simpoziji, kongresi, predavanja in 

delavnice z različnih področij ustvarjanja. Dve leti nazaj so odprli še virtualni muzej rudarstva. V letu 2019 pa se 

je le-ta še nadgradil z »Rudnikom pobega«.  

Izredna notranja revizija v DDT je bila marca 2019. Redna notranja revizija o pravilnosti in ustreznosti 

sistemizacije delovnih mest ter pravilnosti in utemeljenosti sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb v DDT v letu 

2016 in obdobju od 1.1. do 31.3.2017.  

 

2.1 Kinematografska dejavnost 
 

Kino Trbovlje je aktiven na področju širjenja in promocije filmske kulture in filmske vzgoje ter promocije in prikazovanja 

kakovostnega in umetniškega filma v Trbovljah. Prizadeva si širok izbor filmov za vse okuse in vse generacije. Ponuja filme, 

ki so zmagovalci trenutnih velikih svetovnih filmskih festivalov, posebno pozornost pa posveča filmom slovenske produkcije. 

Zavedajoč se, kako pomembna je povezanost, se je Kino Trbovlje vključil kot ustanovni član v Art kino mrežo Slovenije, ter je 

član združenja prikazovalcev evropskega filma Europa Cinemas. 

PROGRAMI: 

Redni filmski program poteka celo leto. Poleg  komercialnih filmov na rednem programu, premier in predpremier ponuja 

ogled kakovostnih, umetniških, festivalskih, nagrajenih, novih filmov. 

Filmski abonma je sestavljen iz 7 filmov, enega na mesec, od oktobra do aprila,v katerem so izpostavljeni največji dosežki 

svetovne filmske produkcije.  

Letni kino z imenom Zvezdni utrinki na stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 2011 v zadnjih dnevih avgusta. Od 

leta 2018 poteka v skupni organizaciji z MCT in Klubom B, vsak četrtek v mesecu avgustu, z naslovom Četrtkovi filmski 

utrinki. Ogled filmov je brezplačen. 

Filmski pogovorni večeri kjer Kino Trbovlje od 2017 sodeluje z AKMS ter SFC na projektu Naši filmi doma. Filmski 

pogovori se odvijajo po premiernih projekcijah slovenskih izbranih filmov v družbi ustvarjalcev filma in drugih gostov 

(lokalnih).  

Filmska kava je program ki ga Kino Trbovlje predvaja od leta 2018, in je v prvi vrsti namenjen upokojencem, brezposelnim in 

vsem ostalim, ki imajo nekaj prostega dopoldanskega časa.  

Družinski dan z izbranimi družinskimi filmi v soboto ali  nedeljo za družinski obisk kina in kakovostno skupno preživljanje 

prostega časa.  

Nedeljske matineje in otroške delavnice za najmlajše ob nedeljah v dopoldanskem času se predvajajo animirani filmi 

(nedeljske matineje). Po nedeljskih filmskih matinejah najmanj enkrat mesečno potekajo brezplačne otroške delavnice, ki so 

namenjene predšolskim otrokom in otrokom v prvih razredih osnovnih šol. Dopoldanska predstava se je zaradi reorganizacije 

prestavila na popoldanske ure. 

Počitniške matineje med jesenskimi, novoletnimi, zimskimi in prvomajskimi počitnicami se pripravi poseben sklop filmskih 

projekcij, namenjenih druženju in zabavi šoloobveznih otrok.  

Teden filma za teden otroka v Kino Trbovlje - DDT se pridružujemo praznovanju tedna otroka in skupaj z lokalnimi 

osnovnimi šolami pripravimo izbor in ogled filmov za osnovnošolce ob katerih se izvaja še filmska vzgoja. Pred novoletnim 

počitnicam, na koncu šolskega leta in željenih terminih med šolskim  letom se ponudi ogled filmske projekcije , izbranih 

filmov (in filmskim pogovorom). 
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Šolske projekcije, Filmska vzgoja in pedagoške dejavnosti 

Kino Trbovlje uspešno deluje na področju filmske vzgoje in pedagoških dejavnosti za vrtce, osnovne in srednje šole. Kot član 

Art kino mreže Slovenije uspešno sodeluje v projektu Filmska osnovna šola, nudi programe filmske vzgoje ter sodeluje kot 

partner v projektu Filmski vlak. 

DigitalBigScreen je mednarodni festival umetniškega filma, na katerem smo v preteklosti avtorjem ponudili veliko 

kinematografsko platno kot prostor za visoko kakovostno predstavitev video del v velikem formatu. 

Drugi projekti: Sodelujemo tudi v projektih: 
- Novi novi filmi AGRFT, 
- Noč kratkih filmov,  
- Evropski art kino 
- dan in 1, 2, 3, cine! Po francosko v kinu, 
- Filmski teden Evrope 
- Slovenski teden filma 

 

2.1.1 Prikaz kinopredstav po številkah 

 Št. 
predstav 
v letu 

Št. 
obiskovalcev 
letno 

Vstopnica 
na 
obiskovalca 
(v EUR) 

Prihodek 
skupaj v 
enem 
letu v 
EUR 

(1) 

Strošek 
predvajanja 
predstav v 
dotičnem 
letu v EUR 
(2) 

Razlika 
v EUR 

(1 – 2) 

 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

izven, 

izven+pogovori, 

premiere 

501 10.638 4/5 39.858,88 14.244,37 25.614,51 45.862,88 

matineje, 

matineje+delavnica 

družinski 

81 3.612 3,5 12.456,5 4.622,68 7.833,82 11.615,00 

šolske, 

šolske+FV 

20 3.362 2,5/3/3,5 6.960,21 2.525,16 4.435,05 7.511,40 

Filmski abonma 

Filmska kava 

Letni kino 

21 737 3,15/4/2/0 1.276,00 739,09 537,00 902,00 

SKUPAJ 623 18349 3.5,  4 in 5 60.551,59 22.131,30 38.420,38 65.891,28 

Opomba: številke so iz programa VST (bruto in pavšal) 

 

2.1.2 Brezplačne kinopredstave 
Letni kino z imenom Zvezdni utrinki na stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 2011 v zadnjih dnevih avgusta. Od 
leta 2018 poteka v skupni organizaciji z MCT in Klubom B, vsak četrtek v mesecu avgustu, z naslovom Četrkovi filmski 
utrinki. Ogled filmov je brezplačen. 
Slovenski teden filma – 100 let Franceta Štiglica: Nacionalni obeležitvi 100-obletnice rojstva slovenskega režiserja 
Franceta Štiglica se je številnim prireditvam pridružil tudi Kino Trbovlje – DDT. 
Filmski teden evrope: Filmski teden Evrope organizirajo regionalne informacijske točke Europe Direct v Sloveniji v 
sodelovanju z lokalnimi kinematografi ter s Centrom Ustvarjalna Evropa, Predstavništvom Evropske komisije v Sloveniji in 
Pisarno Evropskega parlamenta v Sloveniji. 
Vrtimo časovni stroj: filmski izdelek celotnega projekta otrok iz vrtca Trbovlje s strokovno podporo DDT. 
Adijo knapušna, Trbovlje pa srečno: premiera filma in projekcija v počastitev praznika dan rudarjev - Ivan Berger / Neja 
Berger 
 
 
 

https://www.facebook.com/KinoTrbovlje/
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 Št. predstav v letu Št. obiskovalcev Strošek predvajanja 
predstav v EUR 

LETNI KINO: 6 filmov 6 295 262,00 

Slovenski teden filma: 2 
filma 

3 277 0 

Filmski teden Evrope: 3 
filmi 

3 26 0 

Vrtimo časovni stroj 1 83 0 

Adijo knapušna, Trbovlje 
pa srečno 

2 309 0 

    

SKUPAJ 15 990 262,00 

 

2.2 Gledališče 
 

Gledališče je skupno ime za uprizoritveno dejavnost, za uprizarjanje dramskih, opernih, baletnih in drugih odrskih 

del. Redni (sezonski) gledališki program, tako imenovani gledališki abonma DDT, zajema šest predstav 

profesionalnih slovenskih gledališč. Letno se, glede na ostali program DDT, izvede še kakšna dodatna predstava, 

ki ni v sklopu abonmaja. Prav tako DDT ponuja možnost najem dvorane za izvedbo predstav na gledališkem 

odru.  

 

2.2.1 Številčni prikaz gledališča 

 

+ Št. 
predstav 
v letu 

Št. 
obiskovalcev 
v enem letu 

Vstopnica 
na 
obiskovalca 
v EUR 

Prihodek 
skupaj v 
enem 
letu v 
EUR 

(1) 

Strošek 
predvajanja 
predstav v 
enem letu v 
EUR (2) 

Razlika 

V EUR 

(1 – 2) 

 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

Gledališki 
abonma 

6 2035 15 15.796,26 18.170,00 -2.373,74  

DDT 2 850 12 10.185,00 6.234,05 3.950,95  

Izven 8 1.704 * 5.911,41 430,00** 5.911,41  

        

SKUPAJ 16 4.589  31.892,67 24.264,05 7.488.62  

Opomba: Če gre za več predstav z različnimi višinami vstopnic, naj se takšne predstave v razpredelnico zapiše 

posebej. 

* Cene vstopnic za predstave, kjer najemniki najamejo gledališko dvorano, določajo najemniki sami.  

**Strošek dela 
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2.2.2 Morebitne brezplačne gledališke predstave 

 
V letu 2019 je DDT za vrtce organiziral eno brezplačno baletno predstavo. Z GŠ Hrastnik smo se dogovorili, da bi 

predstavo odigrali brezplačno, DDT pa je ponudil brezplačno dvorano. Tako nismo imeli nobenih stroškov s 

predstavo, saj je bila predstava izvedena v dopoldanskem času.  

 

 Št. predstav v letu Št. obiskovalcev Strošek predvajanja 
vseh predstav v EUR 

DDT 1 350 0 

    

SKUPAJ 1 350 0 

 

 

2.3 Lutkovne matineje 
 

Abonma Lutkovne matineje sestavlja 6 lutkovnih in igranih predstav različnih slovenskih gledališč. Predstave, ki 

jih izberemo za abonma so primerne za otroke od 2. do 8. leta.  

Lutkovni abonma za vrtce izvaja ZKD, vse štiri njihove predstave pa so odigrane na gledališkem odru DDT.  

V letu 2019 sta bili, ob svetovnem dnevu lutk, s strani Kulturnega lutkovnega društva Lučka, odigrani še dve 

predstavi.  

 

2.3.1 Prikaz lutkovnih matinej v številkah 

 

 Št. 
predstav 
v letu 

Št. 
obiskovalcev 
v enem letu 

Vstopnica 
na 
obiskovalca 
v EUR 

Prihodek 
skupaj v 
enem 
letu v 
EUR 

(1) 

Strošek 
predvajanja 
predstav v 
enem letu v 
EUR(2) 

Razlika v 
EUR 

(1 – 2) 

 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

Lutkovni 
abonma 

6 516 4 2.039,21 1.680,25 358,96 1689,83 

Izven 6 2.124 * 976,00 30** 946,00 976,00 

        

SKUPAJ 12 2.640 / 3.015,21 1.710,25 1.304,96 2.665,83 

 

* Cene vstopnic za predstave določajo najemniki sami.  

**Strošek dela 
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2.3.2 Brezplačne lutkovne predstave 

 
Brezplačnih lutkovnih predstav v letu 2019 s strani DDT ni bilo. 

 Št. predstav v letu Št. obiskovalcev Strošek predvajanja 
vseh predstav v EUR 

/ / / / 

SKUPAJ    

 

2.4 Glasbene prireditve 
 

DDT je v letu 2019 priredil en koncert, kjer so se prodajala vstopnice, ostali glasbeni dogodki so bili brezplačni.  

Koncert, ki je bil organiziran s strani DDT je bil koncert Serenada z Vladom Kreslinom in Band Balkan Boys.  

 

2.4.1 Glasbene prireditve v organizaciji DDT v številkah 

 
Glasbene 
prireditve 

Št. 
prireditev 
v letu 

Št. 
obiskovalcev 
v enem letu 

Vstopnica 
na 
obiskovalca 
v EUR 

Prihodek 
skupaj v 
enem 
letu v 
EUR 

(1) 

Strošek 
prireditev 
v enem 
letu v 
EUR (2) 

Razlika v 
EUR 

(1 – 2) 

 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

Vlado Kreslin 
in Balkan Boys 

1 137 10 1196 3023,51 -1. 827,51  

        

SKUPAJ 1 137  1196 3023,51 -1. 827,51  

Opomba: Če gre za več prireditev z različnimi višinami vstopnic, naj se takšne prireditve v razpredelnico zapiše 

posebej. 

 

2.4.2 Brezplačne glasbene prireditve v organizaciji DDT 

 

 Št. prireditev v letu Št. obiskovalcev Strošek vseh prireditev 
v EUR 

8. MAREC 1 30 478,49 

JASON COLE BAND 1 70 78,49 

OTVORITEV 4.DRITLA 1 100 578,49 

SKUPAJ 3 200 1135,47 
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2.5 Razstavna dejavnost 
 

Za razstavno dejavnost se uporabljajo galerija, mobilna virtualna galerija (Black Box), spodnja avla, galerija 

Fugluž in predavalnica, v katerih se razstavljajo likovne, fotografske, intermedijske razstave in različne druge 

vizualne razstave. 

Trenutno obiskovalce ocenimo glede na to, kdaj je bila razstava na ogled (v katerem času/mesecu) in glede na 

vrsto razstave. Tako lahko ocenimo, da si razstavo na primer Bogdana Baroviča, ki je običajno v času kulturnega 

praznika, ko našo hišo obišče veliko število ljudi, tako ogleda veliko več ljudi kot pa razstavo Coal story , ki je bila 

razstavljena v razstavnem prostoru v decembrskem času, ko se je drugod dogajalo veliko več prireditev in ni bilo 

veliko interesa za ogled omenjene razstava. Število obiskovalcev je tako ocenjeno na podlagi izkušenj preteklih 

let, na podlagi tega, koliko vrtec oziroma šol nas kontaktira o obisku galerije (da se jim galerija odpre v 

dopoldanskem času), na podlagi obiska v času delovanja kino blagajne, ko je stara galerija odprta ipd.  

V strošek razstave so zajeti stroški delavcev (10 € x 2 delavca x 2 uri za otvoritev), stroški varovanja razstave, 

stroški plakatov, letakov, kartolin in podobno ter morebitni strošek razstavljavca.  

.2.5.1 Seznam razstav in osnovni podatki 

 

Ime razstave Št. dni odprtja 
razstave 

Št. obiskovalcev Strošek razstave v EUR 

Kako sem zapravil svojih prvih 50 let, 
Dušan Kastelic 

22 

 

300 519,53 

 

Razstava ob dnevu žena, Relik 12 500 86,80 

Konzum pod nadzorom, Aleksandra 
Gruden 

22 250 422,86 

Ena za vse, Duša Jesih 16 150 206,80 

Walk a mile in someone elses shoes, 
Đejmi Hadrović 

9 100 728,00 

Domestic birds and beasts, Matic Kos 10 150 458,74 

Likovna razstava, Nevenke Flajs 15 100 56,80 

Slovenski teden filma, Art Kum 13 130 56,80 

Coal Story, DDT+TNM+Fak.za medije 14 120 16,80 

Svetovni dan lutk, Lut.skupina Lučka 4 300 20 

Osnove tehnike in grafike, ZDLS 15 150 40 

Oglo in oglato, JSKD 10 75 40 

Razstava ročnih del, DIT 3 100 20 

Zlata paleta, ZDLS 7 50 20 

Razstava likovnih del, OŠ IC 17 600 20 

Trbovlje, Džana Košpo 14 500 20 

Likovna razstava, KD Primož Trubar 
Loka in Društvo Svoboda Krmelj 

15 350 56,80 

Likovna razstava članic, Univerza za 
tretje življenjsko obdobje 

10 200 20 

Prvojunijska razstava osnovnošolcev, 
OŠ Tončke Čeč 

14 400 20 

FIMERA 2019, Filatelistično društvo 3 250 40 

Razstava začetkov glasbe, Glasbena 20 340 40 
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šola 

    

SKUPAJ 265 5115 2.909,93 

 

Opomba: Strošek razstave je tudi strošek dela zaposlenih v DDT, ki so delali na določenem projektu. 

2.6 Druge prireditve 
 

Ostale prireditve, ki so se dogajale v DDT, so bile od drugih organizatorjev. Gledališko dejavnost v naslednjem 

sklopu statistike predstavljajo najemi za gledališke predstave za izven, proslave, opere, slavnostne akademije, 

gledališke revije itd. 

Glasbena dejavnost se izvaja v gledališki dvorani, spodnji avli, kavarni in dvema malima dvoranama (predavalnici 

in slavčkovi). Izvajali so se zborovski koncerti, revije pevskih zborov, koncerti zabavnih ansamblov, koncerti 

klasične glasbe, festivali ipd.  

Ostale kulturne prireditve, plesno zabavne prireditve, sejmi, proslave, festivali, razstave, literarni večeri, okrogle 

mize, simpoziji, kongresi, predavanja, se odvijajo v avli, gledališki dvorani, kino dvorani ali dvema malima 

dvoranama.  

2.6.1 Prihodek iz naslova preostalih prireditev v organizaciji DDT 
 

 Št. 
prireditev 
v letu 

Št. 
obiskovalcev 
v enem letu 

Vstopnica 
na 
obiskovalca 
v EUR 

Prihodek 
skupaj v 
enem 
letu v 
EUR 

(1) 

Strošek 
prireditev 
v enem 
letu v 
EUR (2) 

Razlika 
v EUR 

(1 – 2) 

 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

        

        

        

 

2.6.2 Druge brezplačne prireditve v organizaciji DDT 
 

 Št. prireditev v letu Št. obiskovalcev Strošek vseh prireditev 
v EUR 

Speculum Artuim in DBS 1 3500 46.978,00 

Pogovorni večeri 8 325 1.610 

Kubanski večer 1 100 40 

    

    

    

SKUPAJ 10 3925 48.628,00 

Opomba: Strošek je tudi strošek dela vseh, ki so delali na določenem projektu. 
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2.7 Prispevek lokalne skupnosti k brezplačnim prireditvam 
 

Prireditve, ki smo jih upoštevali pri prispevku k lokalni skupnosti so prireditve, ki jih ustanoviteljica organizira v 

prostorih DDT, DDT pa ji pri tem pomaga na takšen ali drugačen način.  

Prav tako so sem uvrstili prireditve, ki imajo dobrodelno noto.  

Ime prireditve Naziv organizatorja Kaj je prispeval DDT oz. 
lokalna skupnost? 

OPOMBE 

AKADEMIJA ZNANJA OBČINA TRBOVLJE DDT JE PRISPEVAL 
KINODVORANO IN 4 URE 
DELA NAŠEGA TEHNIKA 

528 € Z DDV 

PROSLAVA 7.2. OBČINA TRBOVLJE DDT JE PRISPEVAL 
DVORANO, DVE URI DELA 
TEHNIKA, ENO URO DELA 
TREH BILJARTERJEV 

610 € Z DDV* 

DOBRODELNI KONCERT ZA 
DRUŽINO KOVAČ 

OBČINA TRBOVLJE DDT JE PRISPEVAL 
DVORANO, GARDEROBNE 
PROSTORE, TRI URE 
TEHNIKA, DVE URE TREH 
BILJARTERJEV.. 

761 € Z DDV** 

PROSLAVA 26.4. OBČINA TRBOVLJE DDT JE PRISPEVAL 
DVORANO, DVE URI DELA 
TEHNIKA, ENO URO DELA 
TREH BILJARTERJEV 

610 Z DDV* 

*PODELITEV NAGRAD ZB NOB PREDAVALNICA  91,5 Z DDV 

PROSLAVA 31.5. OBČINA TRBOVLJE DDT JE PRISPEVAL 
DVORANO, DVE URI DELA 
TEHNIKA, ENO URO DELA 
TREH BILJARTERJEV 

610 Z DDV* 

DOBRODELNA GLEDALIŠKA 
PREDSTAVA 

OŠ TONČKE ČEČ 50 % DVORANA 200 Z DDV 

DOBRODELNI KONCERT   OŠ TRBOVLJE 2 X DVORANA, 2 DNI TEHNIK 
PO DVE URI, DVA DNI TRIJE 
BILJARTREJI PO DVE URI 

1502 € Z DDV 

GALA KONCERT PEV. ZBORA 
FRANCETA PREŠERNA IZ 
SKOPJA 

OBČINA TRBOVLJE DELAVCI, DVORANA 538 € Z DDV 

SKUPAJ   5.450,50 

 

 

DDT bi lahko z zgornjimi prireditvami pridobil 5.450,50 € finančnih sredstev, vendar je od tega prejel 2.030,00 € 

od ustanoviteljice, saj je v njenem imenu organiziral prireditve. Stroški, ki jih je DDT imel z organizacijo prireditve 

znašajo cca 500 € brez DDV za eno prireditev.  

 

3 Sofinanciranje drugih dejavnosti 
 

Razpredelnica: Sofinanciranje v obliki nakazila denarja ali poplačila računov 
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Ime prireditve Naziv organizatorja Znesek v EUR, ki ga je 
DDT nakazal posredno ali 
neposredno za prireditev 

OPOMBE 

Festival Noisefest Društvo Infundibulum 700 € Znesek je v bruto vrednosti 

Ex-tempore Društvo za umetnost Kum 800 €  

Proslava ob dnevu žena SD in ZB NOB 239,62 € Plačilo nastopa skupine 
Un´Trboul 

Projekt Inspiracija Občina Trbovlje Cca 1500 € Delo zaposlenih na projektu* 

Svetovni pohod z rdečimi 

baloni Občina Trbovlje 146,88 Strošek dela in ozvočenje 

Anduht in Nohšiht Občina Trbovlje Cca 500 € Strošek dela 

 

Opomba: V razpredelnici pri posamezni prireditvi naštejte vse, za kar ste v povezavi z določeno prireditvijo kot 

DDT krili stroške. Lahko je bila izvedena denarna transakcija med DDT in organizatorjem ali pa poplačilo 

določenih računov za organizatorja posamezne prireditve in strošek dela zaposlenih v DDT, ki so delali na 

projektu. To specificirajte pri prireditvi v razpredelnici pod opombami. 

1. Festival Noisefest; gre za vsakoletni festival glasbe, ki se odvija v Vašhavi v Trbovljah. DDT pri tej prireditvi 

pomaga tako, da organizatorju da v izposojo mize in stole, nekaj ozvočenja (kabli in priključki), v 

dopoldanskem času, če je to potrebno, pomaga pri pripravi prireditvenega prostora ter nakaže donacijo, kot 

podporo alternativni kulturi, v višini 700 € za ostale stroške, ki jih ima organizator s prireditvijo.  

2. Ex-tempore; vsako leto se, na Kumu Trbovlje, organizira tudi projekt Ex-tempore. DDT pomaga pri prireditvi 

tako, da s svoji prevozom odpelje umetnike na Kum ter s Kuma, organizira prevoz slik na razstavni prostor, če 

ni dogovorjeno drugače, ter nakaže društvu 800 € donacije, ki je namenjena za omenjeni dogodek. 

3. Proslava ob dnevu žena; organizatorja te prireditve sta SD in ZB NOB, ki skupaj vsako leto pripravita 

prireditev ob prazniku žena. Vložek DDT pri tej prireditvi je, da krije stroške nastopa skupine Un´Trboul ter 

SAZAS.  

4. *Prvi projekt na projektu inspiracije, kjer so delali zaposleni v DDT je bil Otvoritev parka pred pošto; priprave, 

dokumentacija za slikanje, slikanje, pomoč pri postavitvi monolita, otvoritev Monolita pri pošti. 

Drugi projekt na projektu inspiracija, kjer so delali zaposleni v DDT je bil gradnja Sobe pobega v virtualnem 

muzeju rudarstva 4.dritl. Zaposleni v DDT so organizirali vse potrebno za začetek dela v prostorih, organizirali 

izvedbe del, usklajevali delo z vodjo projekta, pripravili promocijski material za projekt in otvoritev, poskrbeli za 

samo otvoritev (strošek SAZAS in nastopa za Nuše Derenda – 578,49 €) ipd.   

DDT je prav tako pomagal in skupaj z Občino Trbovlje izvajal delavnice, ki so bile potrebne za projekt Inspiracija. 

5. Svetovni pohod z rdečimi baloni; DDT je omogočil ozvočenje v parku pred občino Trbovlje ter dve uri našega 

tehnika. 

6. Anduht in Nohšiht; DDT omogoči dostop do elektrike, dežurno osebo s strani DDT, ki je prisotna oba večera 

na prireditvi, čiščenje po prireditvi, saj se uporabljajo tudi naši sanitarni prostori, delo naše zaposlene v 

sodelovanju z zaposlenimi na občini Trbovlje, pri organizaciji in koordinaciji same prireditvi, priprava naših 

prostorov za glasbenike (garderoba), izpolnjevanje določene dokumentacije za prireditev (npr. zapora 

parkirišča, SAZAS)… 
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4 Brezplačno oddajanje prostorov DDT v najem 
 

Vsako društvo ima možnost uporabljati prostore v DDT, za izvajanje njihove dejavnosti. Društvo, ki ima domicil v 

Občini Trbovlje in najame prostor v DDT, ima možnost, v skladu s cenikom DDT, uporabiti prostore in opremo za 

svojo dejavnost en krat letno, brezplačno. Če se dogodek odvija v dopoldanskem času oziroma v času, ko je vsaj 

eden od zaposlenih v svojem rednem delovnem času v službi, in ni potrebno za to nobenega dodatnega našega 

delavca, se za prireditev ne obračunajo dodatni stroški. V primeru, da pa je potrebno, da je še kdo od naših 

zaposlenih prisotnem na prireditvi, pa se to seveda zaračuna v skladu s cenikom DDT.  

Ime prireditve Naziv 
organizatorja 

Višina prihodka, ki 
se mu je DDT 
odrekel zaradi 
brezplačnega 
najema (najemnina), 
v EUR 

Strošek storitev 
(zaposlenih, ur), ki 
jih je kril naročnik, 
v EUR 

Strošek storitev 
(zaposlenih, ur), ki 
jih ni kril naročnik 
in je bil to tudi 
strošek DDT, v 
EUR 

PREDAVANJE  DPM 91,5 0 0 

RUMENA NA 
OBROKE, 
POTOPISNO 
PREDAVANJE 

VIA ALPINA 115,5 0 20 

ZBOR ČLANOV KARATE KLUB 91,5 0 20 

ZBOR ČLANOV DRUŠTVO 
DIABETIKOV 
TRBOVLJE 

91,5 0 20 

ZBOR ČLANOV PD KUM 91,5 0 20 

SVETOVNI DAN 
LUTK 

LS LUČKA 152 0 30 

ZBOR ČLANOV ZB  NOB 91,5 0 0 

ZBOR ČLANOV DIT 292,8 0 70 

ZBOR ČLANOV U3 134,2 0 0 

NASTOP UČENCEV VESELA 
GLASBENA ŠOLA 

91,5 0 20 

PREDAVANJE TEJE 
LOPAN-ZASAVSKE 
KLETVICE 

MATKURBA 91,5 0 20 

SEMINAR ZA 
UČITELJE 

JSKD 91,5 0 0 

PREDAVANJE IN 
VPIS VOJAKOV 

MIN. ZA OBRAMBO 91,5 0 0 

TOLKALNI KROG JSKD 488 0 0 

DRUŠTVENE IGRE DVI TRBOVLJE 475,8 0 0 

PREDAVANJE REMS DRUŠTVO ZA 
AVTIZEM 

91,5 0 0 

TOLKALNI KROG JSKD 488 0 0 

BESEDA BRANA IN 
PETA 

KNJIŽNICA IN 
GLASBENA ŠOLA 

488 0 50 

PREDAVANJE O 
TURIZMU 

ZLU 91,5 0 0 

80. LET GLASBENE GLASBENA ŠOLA 1544 80 80 
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ŠOLE TRBOVLJE 

NASTOP SKUPINE 
VGC 

VGC 488 0 0 

VRTIMO ČASOVNI 
STROJ 

VGC 183 0 0 

VALETA  OŠ TRBOVLJE 488 0 20 

PODELITEV 
SPRIČEVAL 

GESŠ 488 0 40 

SEMINAR O PLESU JSKD 488 0 0 

LETNO SREČANJE DUT 528 0 40 

SEMINAR O PLESU JSKD 488 0 0 

SKUPINA ZA 
SAMOPOMOČ 

DRUŠTVO 
ONKOLOŠKIH 
BOLNIKOV 

488 0 20 

PREDAVANJE ZA 
BOLNICE Z RAKOM 
DOJK 

DRUŠTVO 
ONKOLOŠKIH 
BOLNIKOV 

91,5 0 0 

PREDAVANJE O 
PRVI POMOČI 

U3 IN ZLU 91,5 0 0 

LETNI KONCERT 
PEVSKEGA ZBORA 

GESŠ 528 0 40 

OBDAROVANJE 
OTROK IZ 
SOCIALNO-
OGROŽENIH 
DRUŽIN 

RDEČI KRIŽ, DPM 
IN CSD 

384,3 0 0 

GALA PRIREDITEV 
OB ZAKLJUČKU 
PROJEKTA 

KUD ZASAVJE 528 30 30 

SKUPAJ / 10.447,1 80 550 
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5 Prihodek iz naslova oddajanja prostorov v 

najem in strošek objekta 
 

DDT oddaja v najem prostore kot so Lovski gradič, gledališka dvorana, kino dvorana, predavalnica, slavčkova 

soba, avla, rudarski dom ter obe galeriji. Najemniki najamejo prostore za različne prireditve, bodisi gre za 

predstave, koncerte srečanja, okrogle mize, predavanja ipd. V spodnji tabeli je prikazano število najemov v letu 

2019, skupaj s prihodki ter stroški objeta.  

 

 
*1000 € za potrošni material ter 250 € za čiščenje steklenih površin 

** Stroški dela študentov 478,76 € + 1.040 € (delo zaposlenih v DDT za delo ob sobotah)  

 

5.1 Prihodek iz naslova drugih virov 
 

5.1.1 Razni razpisi 
 

Za izvedbo programa in projektov v DDT, se prijavljamo na razpise vladnih kot nevladnih institucij in organizacij 

kot tudi poslovnih subjektov. Zbrana sredstva se namensko potrošijo v skladu s prijavljenimi vsebinami v razpisni 

dokumentaciji. Sredstva ni mogoče porabiti za financiranje drugih vsebin, ki niso predmet razpisa. Sredstva, ki jih 

je DDT pridobil v letu 2019 so: 

• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018-2021 za SA, 34.008,00 € / leto 

• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018-2021 za DBS, 12.970,00 € / leto 

 Št. najemov Višina letnega prihodka 
v EUR 

Strošek objekta v EUR 
letno 

Gradič 122 3.704,7 *1.250,00 

Velika dvorana 

(gledališka) 

54 16.659,3 4.241,62 

 

Kinodvorana 11 5.419,06 390,00 

Mala dvorana 

(Slavčkova soba) 

20 1.052,1 60,00 

Mala dvorana  

(predavalnica) 

40 1.154,75 110,00 

Avla 32 6.878,96 872,40 

Galerija 20 0 1.250,00 

Rudarski dom  2 97,6 0 

4. dritl / 7.778,02  1.518,76** 

Pobeg iz rudnika Samo testne 
skupine (4 
skupine/19 
oseb) 

0 150 € 

SKUPAJ 301 42.753,49 9.842,78 
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• Ministrstvo za kulturo, Projektni razpis 2019 za projekt Drevo/Tree, 2.500,00 € 

• Ministrstvo za kulturo, Digitalne kompetence v kulturi, 36.000,00 € (v letu 2019 je bilo počrpano 18.000,00 €) 

• Ministrstvo za kulturo, Projekt art kino program, 7.777,78 € 

• Ministrstvo za kulturo, Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture (RUK), 4.500.000,00 (v letu 2019 je 

bilo prejetih 100.000 € od tega je DDT je prejel 33.334 €, ostala razlika se je nakazala partnerjema v enakem 

znesku)   

• Ministrstvo za gospodarstvo, Lokalna akcijska skupina, Projekt Zagon in razvoj vsebin 4.Dritla, 8.649,46 € 

• Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  Lokalna akcijska skupina, Projekt interaktivni turizem za 

vse, 28.826,41 € (v letu 2019 je zapadlo 3.480,28 €) 

• Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji, Podpora projektom kulturne izmenjave, SA, 3000 $ 

• Festival Velenje, Program Europa Cinemas, 5.585,00 € 

• Šolski center Velenje, 1.310,00€ (opravljanje študijske prakse) 

 

5.1.2 Prihodek iz naslova 4. dritla in promocija 
 

 Št. 
obiskovalcev 

Vrednost 
vstopnice v EUR 

Št. prodanih 
vstopnic 

Prihodek v 
EUR 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

4. dritl 1.306 10; 8; 7; 5; 4,5; 4; 
3; 2,5  

1.181 7.778,02 11.832,92 

 

Če so bile podarjene tudi brezplačne vstopnice, prosimo, pod razpredelnico to napišite, koliko jih je bilo, komu in 

zakaj. 

Število 
brezplačnih 
vstopnic 

Prejemniki brezplačnih vstopnic Razlog za prejem 

13 osnovnošolci iz Idrije  nagrada za zmagovalni prispevek v natečaju KoRaketa v 
sklopu projekta Filmskega vlaka 

14 osnovnošolci iz Kočevja nagrada za zmagovalni prispevek v natečaju KoRaketa v 
sklopu projekta Filmskega vlaka 

35 udeleženci Jamatlona del spremljevalnih aktivnosti ob prireditvi 

19 udeleženci Poletne muzejske noči brezplačna prireditev v sklopu vseslovenskega projekta 
Poletna muzejska noč 

32 gostje mladinske izmenjave iz 
Lazarevca in Valandova 

po navodilu Občine Trbovlje 

7 filmska ekipa na premieri filma 
Košarkar naj bo 2 

medtem ko so si obiskovalci ogledali film, smo člane 
filmske ekipe, ki so izvajali promocijske aktivnosti pred in 
po ogledu filma, odpeljali na ogled muzeja 

5 turistični novinarji promocija muzeja 
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̶ Kakšen je bil »media plan« za promocijo 4. dritla in Pobega iz rudnika? Kje se je oglaševalo, koliko sredstev 

je bilo namenjenih promociji turističnih produktov zavoda? 

Turistične produkte zavoda vključno s 4. dritlom in Pobegom iz rudnika smo v letu 2019 oglaševali: 

- v okviru celoletnih pogodb, ki jih je zavod sklenil z različnimi lokalnimi mediji; 

- na oglasnih panojih v ljubljanskih mestnih avtobusih; 

- s plakati in letaki na različnih frekventnih točkah v Trbovljah; 

- v reviji Napovednik in na spletni strani napovednik.com; 

- z udeležbo na različnih promocijskih predstavitvah Trbovelj (npr. na sejmu Alpe-Adria); 

- z reportažami turističnih novinarjev, ki delujejo v različnih medijih; 

- na družbenih omrežjih; 

- z udeležbo na mednarodnih strokovnih srečanjih; 

- z udeležbo v državnih promocijskih akcijah. 

Promocija 4. dritla in Pobega iz rudnika je bila prilagojena zmogljivostim muzeja, ki je moral biti zaradi del ob 

vzpostavitvi Pobega iz rudnika tri mesece zaprt, več mesecev pa je bilo njegovo delovanje močno omejeno.  

Promocijo turističnih produktov zavoda izvajamo tudi v okviru celoletnih pogodb, ki jih sklenemo z mediji, zato je 

točno število sredstev, namenjenih za promocijo, nemogoče navesti. Za promocijo, ki se je izvedla poleg 

oglaševanja v sklopu celoletnih pogodb, smo namenili 1.419,31 EUR. 

̶ Kolikšen je bil prihodek iz naslova prodaje spominkov in drugih produktov zavoda? 

747,61 EUR. 

̶ Opišite, katerih promocijskih orodij se pri promoviranju svojih prireditev poslužuje zavod. 

Oglaševanje na radiu, televiziji, družabnih omrežjih, spletnih straneh zavoda in drugih ponudnikov, oglasnih 

panojih v ljubljanskih mestnih avtobusih, v tiskanih in spletnih časopisih, izobešanje plakatov, razdeljevanje 

letakov, predstavitve na turističnih dogodkih, sodelovanje s turističnimi novinarji in blogerji, povezovanje z 

izobraževalnimi ustanovami, obveščanje preko elektronskega poštnega seznama.  

 

5.1.3 Prihodek iz naslova oddajanja poslovnih prostorov v najem 

 

Prostor Kvadratura Najemnik Kdaj je 
bila 
sklenjena 
najemna 
pogodba?* 

Mesečna 
najemnina** 

Kdo plačuje 
stroške 
(elektrika, 
voda, 
ogrevanje)? 

Letni 
prihodek iz 
naslova 
najemnine 

38 20.50 AKIS D.O.O. 2008 200,08 DDT 2.400,96 

51 20,53 RTV SLOVENIJA 1982 140,41 DDT 1.684,92 

37 15,03 KUD ZASAVJE 2019 80,50 DDT 161,00 

114 101,55 RADIO KUM 1999 574,85 SAMI 6.898,20 

111  ZLU 2016 619,67 DDT 7.436,04 

113 38,57 U3 2019 160,00 DDT 1.920,00 

RUDARSKI 50,70 DPM 2009 333,60 DDT 4.003,20 

KAVARNA 110 BARBKA 
ZAKRAJŠEK S.P. 

2019 600,00 DDT 4.722,82 

BANKOMAT  NLB 2000 / / 864,00 

SKUPAJ  / / 2.709,83 / 30.091,14 
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*Vse pogodbe so bile spremenjene 2020 na osnovi novega poročila o oceni vrednosti primerne najemnine 

(poročilo z dne 9.12.2019). V prejšnjih pogodbah so nekateri imeli stroške vštete že v najemnino, drugi so jih 

plačevali ločeno, glede na letni pavšal, ki se je obračunal vsako leto začetek leta. To smo sedaj, na osnovi 

novega poročila o oceni višine mesečne najemnine in revizijskega poročila uredili tako, da ima vsak najemnik 

ločeno stroške za najemnino in ločene tekoče stroške (elektrika, komunala).  

V preteklem letu je bil objavljen javni poziv za zbiranje ponudb za Kavarno DDT. Razpis je bil objavljen na naši 

spletni strani ter na spletni strani Občine Trbovlje. 

 

5.1.4 Pridobljena sponzorska sredstva za dogodke ali delovanje 
 

RUDIS, Podpora za festival SA, 250 €  

Japan fundation, Podpora projektom kulturne izmenjave, SA, 800 € 

Steklarna Hrastnik, Podpora za festival SA, 500 € 

Disbursing Officer, Podpora za festival SA, 2.733 €  
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5.1.5 Terjatve 

 
Priložen je seznam odprtih terjatev na dan 31.12.2019. Terjatve usklajujemo z IOP obrazci. Večina ter terjatev še 

ni zapadlo na dan 31.12.2019. Sporne oz. zapadle terjatve pa so navedene pod točko 13 odprte terjatve. 
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6 Število obiskovalcev letno  
 

Prireditve, ki so upoštevane pod prireditve, kjer se je plačala vstopnine so prireditve, ki se nahajajo pod točko. 

2.1.1., 2.2.1, 2.3., 2.4.1. 

K prireditvam, kjer ni bilo potrebno plačati vstopnine smo upoštevali prireditve naštete pod točko 2.1.2., 

2.2.2.,2.4.2., 2.6.2. ter 2.7. 

Pod zadnjo postavko so upoštevane prireditve še pod točko 2.5.1. ter vse ostale prireditve, ki so se odvijale v 

prostorih DDT. Se pravi vse prireditve, kjer je bil prostor oddan v najem 

 Št. prireditev v 
letu 

Št. obiskovalcev Strošek prireditev Prihodek prireditev 

Prireditve v 
organizaciji DDT, 
na katerih je 
obiskovalec plačal 
vstopnino 

638 21.886 50.051,9 89.768,1 

Prireditve v 
organizaciji DDT, 
na katerih 
obiskovalec ni 
plačal vstopnine 

29 5.215 51.962,1 48.775,00 

Prireditve, ki so jih 
organizirali tisti, ki 
so najeli prostore v 
upravljanju DDT 

299 27.303 8.563,95 34.840,9 

     

     

     

SKUPAJ 945 54.404 110.577,95 173.384,00 
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7 Človeški vidik dela in svet zavoda 

 
Kadrovski načrt na dan 31. 12. 2019 je 21 delovnih mest. 

- direktor (mandat)       1 (do 30.11.2024) 

- za nedoločen čas              11 – od tega 9 oseb za polni delovni čas od tega 1oseba nadomešča dolgotrajno 

bolniško; 1 oseba za polovični delovni čas; 1 oseba skrajšani delovni čas 

- za določen čas                     9 

• tri delovna mesta iz proračuna občine – 2 delovni mesti do 31.12. 2019; 1 delovno mesto do 29.7.2020 

• tri delovna mesta pa iz sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna – do 31.5.2020 

• Tri delovna mesta iz sredstev pridobljenih na razpisu Mreža centrov raziskovalne umetnosti in kulture – 

do 30. 9. 2022  

 

7.1 Ocene zaposlenih 
 

V letu 2019 je bilo za leto 2018 ocenjenih 13 delavcev in vsi so prejeli odlično oceno 5. Neocenjeni so bili štirje 

delavci od teh je ena delavka že dalj časa v bolniškem staležu, ostali trije so bili v DDT zaposleni manj kot pol 

leta, da bi bili lahko ocenjeni. 

 

Ocena Št. zaposlenih z 
določeno oceno 

Delež zaposlenih (%) z določeno 
oceno 

Odlično 5 13 100 % 

Zelo dobro 4   

Dobro 3   

Zadostno 2   

Nezadostno 1   

SKUPAJ  100 % 

 

7.2 Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih nadur 
 

V letu 2019 so bili zunanji izvajalci prek pogodb in drugih oblik dela naslednji: 

1. Podjemne pogodbe; 9 oseb, strošek je bil 19.917,46 € bruto-bruto 

2. Avtorske pogodbe; 8 oseb, 6.831,16 € bruto-bruto 

3. Občasno delo upokojenca; 3 osebe, 4.412,65 € bruto-bruto 

4. Nagrade dijakom ali študentom; 5 oseb, 627,42 € bruto-bruto 

5. Družbeno koristno delo; 1 oseba, 12,06 € bruto-bruto 

Nadure so se po sprejemu novega pravilnika o delovnem času izplačevale po deležu 0,3 ure za izplačilo, 1 ura 

koriščenja.  
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Naziv delovnega mesta 

 
Št. del 
mest 

Določen/nedolo
čen čas 

 
Ure v dobro na dan 

31.12.2019 

Direktor 1 DOL 0 

Strokovni sodelavec VII/2 1 NED 36 

Glavni računovodja VII/1 1 NED -2 

 1 NED -5 

Strokovni delavec V 1 NED 14 

Finančno računovodski delavec V 1          NED                     2 

Organizator kulturnega programa 1 NED 0 

 1 NED -3 

Odrski mojster  1 DOL 65 

Kinooperater  1 NED 24 

 1 DOL 4 

Oskrbnik IV 1 DOL 0 

Prodajalec IV 1 NED 0 

 1 NED/4 ure 14 

Manipulant III 1 NED 
 

24 

 1 DOL 22 

 1 DOL -7 

Koordinator VII/1 1 NED 18 

Vodja oddelka 1 DOL 0 

Samostojni referent VI. 1 DOL 0 

Tehnik laboratorija V. 1 DOL 0 

Referent za prevoze in tehnično vzdrževanje V. 1 DOL 8 

 

 

7.3 Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti 
DDT je imel do 2.8.2019 v lasti eno službeno vozilo in sicer Ford Tranzit, ki je bil letnik 2008, uporabljal pa se je 

izključno za službene namene. Kombija nismo dajali v najem zunanjim uporabnikom. Zaradi okvare omenjenega 

vozila, in odjave le tega iz prometa, smo v dogovoru z ustanoviteljico, dobili v uporabo Subaru Forester, ki smo 

ga uporabljali v vmesnem času, dokler nismo kupili novega službenega vozila. Sedaj imamo eno službeno vozilo 

in sicer Renault Trafic, ki je bil kupljen 22.10.2019.  

Zaposlenim v DDT se izplačujejo stroški za službeno pot, če gredo s svojim avtomobilom oziroma javnim 

prevozom na izobraževanje, promocijo, ipd. in hkrati to ni mogoče opraviti s službenim vozilom. Za vsako 

službeno pot se izda potni nalog, na podlagi katerega se potem izračuna višina potnih stroškov, povrne karta za 

vlak, karta za vlak, ipd. Višina cene goriva za službeno pot, se usklajuje sproti z višino naftnih derivatov na trgu.     

 

Znamka 
avtomobila 

Letnik 
avtomobila 

Dizel/Bencin Letni strošek 
avtomobila 
(popravila, 
vlaganja 
vanj; brez 
goriva) 

Strošek 
porabe 
goriva v 
enem letu 

Prihodek iz 
naslova 
oddajanja 
vozila v 
najem 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu 

FORD TRANZIT 

(DO 2.8.2019) 

2008 DIZEL 1636,46* 1114,14 € 0 0 

SUBARU 
FORESTER (V 
BREZPLAČNI 

 BENCIN 95 402,71  0 0 0 
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UPORABI) 

RENAULT 
TRAFIC (OD 
22.10.2019) 

2019 DIZEL 445,07** 675,99 € 122,00 0 

       

       

       

SKUPAJ   2.484,24 1.790,13 122,00  

 

*175,22 € za avtokleparska dela, 12 € odjava, 1044,23 € distančnik, steklo,  405,01 € zavarovanje 

** gume 

 

7.4 Svet zavoda 
 

DDT ima sedem članov sveta zavoda med katerimi so: 

- predstavniki ustanoviteljice: Aleš Gulič, Janja Drnovšek, Katarina Pajer Povh in Gašper Princ,  

- predstavnici lokalne skupnosti: Stanka Kink in Nina Guna ter  

- predstavnica delavcev: Klavdija Cestnik.  

 

Članom Sveta zavoda za kulturo DDT je potekel mandat 17.2.2020. 

V letu 2019 je bilo 9 sej od tega 5 rednih in 4 korespondenčne seje.  

Udeležbe na sejah sveta zavoda v letu 2019 je prikazana spodaj: 

Člani Število udeležb Udeležba v % 

Aleš Gulič 9 100  

Janja Drnovšek 1 11 

Katarina Pajer Povh 7 78 

Gašper Princ  3 60 

Stanka Kink 6 67 

Nina Guna 8 89 

Klavdija Cestnik 9 100 
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8 Vlaganja v infrastrukturo (tudi iz tržnih 

dejavnosti) 
 

(Tukaj naštejte, kaj vse je bilo popravljeno, na novo kupljeno in sanirano v DDT v preteklem letu ter kolikšen 

delež sredstev, pridobljen s pridobitno dejavnostjo, je bil vložen nazaj v stavbo, infrastrukturo, opremo.) 

Vrsta vlaganja, saniranja, popravil stavbe Vrednost 
vlaganja v EUR 

Sanacija kanalizacijske cevi 2.416,70 

Postavitev opornega zidu 578,00 

Sanacija kanalizacijskega jaška 200,00 

Obnova sanitarij - uprava 25.969,27 

  

  

SKUPAJ  

 

8.1 Odpis sredstev in osnovna sredstva 
 

O odpisu terjatev je sestavljen posebni zapisnik z obrazložitvijo: 

 

Predlog odpisov terjatev na dan 31.12.2019 

Inventurna komisija  za popis obveznosti in terjatev v sestavi 

1. Forte Mihaela – predsednik 
2. Ibrakić Sedija – član 
3. Uduč Andrej – član 

 

 je pri pregledu terjatev ugotovila, da sta dve  terjatvi, ki sta starejši od enega leta neizterljivi, zato se je odločila, 

da predlaga njen odpis. Odpisana vrednost znaša 726,74 €. 

 

Obrazložitev:  

Kupcu Špela Grivec s.p. Trbovlje je bil leta 2016 izdan račun za opravljeno storitev v višini 574,24 €. Odvetnika 

smo tudi pooblastili, da je sprožil postopek izvršbe. V letošnjem letu pa nam je poslal sklep sodišča, da se 

postopek izvršbe ustavi zaradi osebnega stečaja zgoraj navedena kupca. Drugi kupec Siplast Trbovlje, kateremu 

smo v januarju 2018 izdali račun za opravljeno storitev v višini 152,50 €, pa je bil v stečajnem postopku, sedaj pa 

je tudi izbrisan iz poslovnega registra na spletni strani AJPES, zato naše terjatve ne bo mogoče izterjati. 

Komisija za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja je opravila popis v času od 10.12.2019 do 

25.01.2020 po stanju na dan 31.12.2019. Komisija je opravila popis skladno z navodili za popis sredstev ter 

sklepom o imenovanju komisije za popis, ki ga je dne 29.11.2019 izdala direktorica. V zapisniku so navedena OS 

in DI, ki so bila odpisana ter obrazložitev. 
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ZAPISNIK 

 

o popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja na dan 31.12.2019. 

Inventurna komisija v sestavi: 

1. Predsednik: Robert Ahlin 

2. Član: Dejan Bregar 

3. Član: Metka Hauptman 

imenovana s strani direktorja dne 29.11.2019 je z naturalnim popisom pričela 10.12.2019 in končala 25.1.2020 po 

stanju na dan 31.12.2019. 

 

1. OSNOVNA SREDSTVA 

Popis obsega 43 listov. Osnovna sredstva so razvrščena po lokacijah. 

Komisija zaradi dotrajanja predlaga za odpis naslednja osnovna sredstva: 

Invent. 

številka 

Naziv OS Zač. 

uporabe 

Nabavna 

vrednost 

Odpisana 

vrednost 

Sedanja 

vrednost 

1000176 1 kom stojalo za mikrofone namizno 1994 45,23 45,23 0,00 

1001422 Predvajalnik dvd, mp3, dvx – predaval. 2006 124,28 124,28 0,00 

1001255 Omara z nadviškom in policami 1996 59,89 59,89 0,00 

 Skupaj:  229,40 229,40  

 

2. DROBNI INVENTAR 

Popis drobnega inventarja obsega 47 listov. Drobni inventar je razvrščen po lokacijah. 

Predlagana oprema je zastarela, dotrajana oz. poškodovana, popravilo pa ekonomsko ni več smotrno. 

Komisija je predlagala za odpis naslednji drobni inventar: 

 

Invent. 

številka 

Naziv DI Zač. 

uporabe 

Nabavna 

vrednost 

Odpisana 

vrednost 

8000382 Zavesa za konferenčno mizo - rdeča 2006 110,07 110,07 

8000383 Zavesa za konferenčno mizo – modra žamet 2006 110,07 110,07 

8000412 Mikrofon – AT TR3M Gooseneck dyn mic 2007 50,02 50,02 

8000413 Adapter za mikrofon 2007 81,31 81,31 

8000429 Stojalo za mikrofon 2007 81,31 81,31 

8000341 Luknjač sax 608 - Spomenka 2005 26,30 26,30 

8000568 Računalnik - Dija Spomenka 2009 356,27 356,27 

8000768 UMTS-LTE aparat Galaxy core - Dija 2013 138,81 138,81 



Poročilo DDT 27 

8000173 Ampula Bonpet 2001 103,32 103,32 

8000187 Bojler – Tiki TG80 – Tuš kabina 2002 107,10 107,10 

8000188 Toaletna omarica – Tuš kabina 2002 31,71 31,71 

8000189 Tuš kad 80x80 2002 53,97 53,97 

8000209 Nizka omarica za reg. D-OM 07 Javor F. 1 kos 2002 142,50 142,50 

8000210 Srednja omarica za reg. D-OM 15 Javor F. 1 kos 2002 215,84 215,84 

8000529 Miza – alu bistro - kavarna 2009 23,93 23,93 

8000171 Ampula Bonpet 2001 103,32 103,32 

8000174 Diktafon – 1 kos 2002 58,65 58,65 

8000452 Tisklanik Epson DX8450 – dir. Poznič 2008 145,12 145,12 

8000566 Tiskalnik Xerox – barvni - direktor 2009 153,46 153,46 

8000809 LTE aparat Huawei PG - Andrej 2016 415,25 415,25 

8000742 Tablični računlanik Go clever A971 2012 174,30 174,30 

8000814 Samsung Galaxy S6 edge - direktor 2016 415,25 415,25 

8000366 Tiskalnik HP Laserjet 1320-Mihaela 2005 377,25 377,25 

8000430 Tiskalnik Laserjet M1005-Spomenka arhiv 2007 233,95 233,95 

8000885 Modul za zaslon-Raspberry-reverz 2017 101,02 101,02 

8000892 Akrilna piramida 2018 146,18 146,18 

8000893 Akrilna piramida 2018 146,18 146,18 

8000807 LTE aparat Samsung Galaxy - Boris 2016 137,64 137,64 

8000603 Slikarsko stojalo 2010 73,67 73,67 

8000738 Prenosni DLP projektor infocus 2012 489,45 489,45 

8000579 DVD predvajalnik dvx 2009 75,70 75,70 

8000580 DVD predvajalnik dvx 2009 75,70 75,70 

8000581 DVD predvajalnik dvx 2009 75,69 75,69 

8000582 DVD predvajalnik prenosni 716 2009 95,82 95,82 

 Skupaj:   5126,13 5126,13 

 

UGOTOVITVE – ZAKLJUČKI – PREDLOGI 

Komisija je delo opravila s štetjem in merjenjem in pri popisu ni ugotovila nepravilnosti.  
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9 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po vrstah dejavnosti za obdobje 

01.01.2019 – 31.12.2019 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1.1.2019 – 31.12.2019 

 
Pri razmejevanju prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje na trgu smo upoštevali 
Pravilnik o sodilih ki določa, da se razmejujejo glede na delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v 
celotnih prihodkih zavoda. Stroški amortizacije pa se razmejujejo glede na vire financiranja. 
 
V letu 2019 beležimo 760.081 € poslovnih prihodkov od tega 581.366 €  oz. 76,4 % prihodkov za izvajanje javne 
službe ter 178.715 € oz. 23,6 % prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

Prihodki za izvajanje javne službe: 

- prihodki proračuna občine za BOD v višini 335.530 € 

- prihodki proračuna občine za MS v višini 114.689 € 

- prihodki Ministrstva za kulturo RS v višini 108.590 € 

- prihodki Ministrstva za gospodarstvo RS v višini 8.649 € 

- prihodki od Festivala Velenje v višini 5.585 € 

- prihodki od donacij v višini 3.533 € 

- prihodki od Ministrstva za kmet., gozd. in prehrano v višini 3.480 € 

- drugi prihodki za izvajanje javne službe  v višini 1.310 € 
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Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pridobivamo z oddajanjem prostorov v uporabo, prodajo popcorna in 

napitkov, prodajo vstopnic za kino, muzej rudarstva, abonma, gledaliških predstav, glasbenih nastopov, lutk, 

oddaje prostorov v najem ter drugih storitev. 

Stroški so opredeljeni v obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti: 

 

          leto 2017     leto 2018  leto 2019 

 

prihodki za izv. javne službe         504.827 €  515.874 €  581.366 €  

prihodki od prodaje na trgu             156.807 €              184.018 €    178.715 €    

 

odhodki za izv. javne službe              515.355 €  513.301 €          580.736 €             

odhodki od prodaje na trgu                160.077 €             184.529 €  178.479 € 

 

Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2019 v primerjavi s preteklim letom višji za 2,2 % 

predvsem zaradi višjih sredstev za BOD zaradi zvišanja plač direktorjev ter javnih uslužbencev do vključno 26. 

plačnega razred (Uredba o plačah direktorjev, Aneks k kolektivni pogodbi za kulturne dejavnost). Posledično so 

višji tudi stroški. 

Prihodki od prodaje na trgu so v letu 2019 višji za 17,3 % v primerjavi s preteklim letom, kar pomeni, da uspešno 

povečujemo in izboljšujemo storitve, posledično pa tudi prihodke. 

Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 višji za 12,7 % predvsem zaradi višjih 

prihodkov Ministrstva RS za kulturo zaradi financiranja projekta MCRUK in projekta Digitalne kompetence v 

kulturi. Posledično so višji tudi stroški. 

Prihodki od prodaje na trgu so v primerjavi z letom 2018 nižji za 2,9 % zaradi nižjih prihodkov od vstopnic muzeja 

rudarstva in kino predstav, kar je posledica manjšega števila predstav. 

Zavod je v letu 2019 ustvaril 866 € presežka prihodkov nad odhodki, od tega 630 € iz naslova izvajanja javne 

službe ter 236 € iz naslova tržne dejavnost. Presežek prihodkov nad odhodki je ostal nerazporejen. 
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10 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov v obdobju 01.01.2019 – 31.12.2019 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV OD 1.1.2019 – 31.12.2019 
 

V letu  2019 smo ustvarili 760.081 € prihodkov kar je za 8,6 % več kot v letu 2018. 
 
Prihodki iz naslova javnih sredstev znašajo 581.366 € in predstavljajo 76,4 % vseh poslovnih prihodkov. Prihodki 

iz naslova prodaje na trgu znašajo 178.715 €  oz. 23,6 % vseh poslovnih prihodkov. Sestava je podana v 

Obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2019.   

Poslovni odhodki  v letu 2019 znašajo 759.215 € in so  za 8,8 % višji kot v letu 2018.   

Stroški materiala znašajo 53.412 € in so za 2 % nižji kot v preteklem letu. Stroški materiala predstavljajo stroške 

pisarniškega materiala, strokovne literature in časopisov, čistil in sanitarnega materiala, električne energije, 

goriva, drobnega inventarja, materiala za popcorn in napitke ter stroške splošnega in posebnega materiala. 

Stroški storitev znašajo 252.728 € in so v primerjavi z letom 2018 nižji za 3,8 %. Najvišji strošek predstavljajo 

stroški komunalnih storitev, najemnin za filme, stroški abonmaja, stroški oglaševanje, stroški intelektualnih 

storitev (SA) in plačila po podjemnih pogodbah ( 68 %). Med ostale stroške storitev štejemo tudi stroške 
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zavarovanja in vzdrževanja objektov in opreme, tiskarske storitve, računalniške storitve, reprezentanca, storitev 

varovanja zgradb in prostorov, gledališke in lutkovne predstave, glasbeni nastopi, telefonske storitve, stroški 

službenih potovanj,  avtorske pogodbe… 

Amortizacija za leto 2019 je bila obračunana v višini 52.660 € in zmanjšana v breme neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih OS za 11.225 €. Iz sredstev amortizacije smo v letu 2019 nabavili klima napravo, kombinirano 

vozila ter računalnike in računalniško opremo (MCRUK). 

Stroški dela znašajo 401.207 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 12,5 %. Stroški dela zajemajo stroške 

plač zaposlenih, regres za LD, stroške prehrane med delom, stroške prevoza na delo in iz dela, dodatek za 

uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, nadurno delo, prispevke delodajalca ter premije KDPZJU. Stroški 

so v primerjavi s preteklim leto višji delno zaradi zvišanja plačnih razredov zaposlenim (Dogovor o plačah in 

drugih stroških dela v JS), glavni razlog zvišanja stroškov plač pa predstavljajo nove zaposlitve na projektu 

MCRUK in projektu Digitalne kompetence v kulturi, ki sta financirana iz strani Ministrstva RS za kulturo. 

Drugi odhodki v višini 10.433 € predstavljajo stroške popravkov vrednosti terjatev do kupcev, članarine v 

neprofitnih inštitucijah, donacije, delo dijakov in študentov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse, 

stroške razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem DDV ter odhodke od prodaje osnovnih sredstev. 

Zavod je v letu 2019 ustvaril 866 € presežka prihodkov nad odhodki. 
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11 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka v 

obdobju 01.01.2019 – 31.12.2019 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1.1.2019– 31.12.2019 

 

V letu 2019 je bilo 769.276 € plačanih prihodkov, kar je za 9,6 % več kot v letu 2018. 

Od tega je bilo 618.167 € oz. 80,3 % plačanih prihodkov za izvajanje javne službe. Plačani prihodki za izvajanje 

javne službe vključujejo prihodke proračuna občine za BOD in MS, prihodke Ministrstva za kulturo RS za 

sofinanciranje projektov, prihodki Ministrstva za gospodarstvo RS za sofinanciranje projekta LAS, prihodke 

Ministrstva RS za kmet., gozd. in prehrano za sofinanciranje projekta Interaktivni turizem za vse, prejete donacije 

ter prihodki od Festivala Velenje. 

Prihodki od prodaje na trgu so bili plačani v višini 151.109 € kar je za 18,3 % manj kot v preteklem letu. 

Vključujejo plačane prihodke od uporabe prostorov, prodaje popcorna in napitkov, prodaje vstopnice za koncerte, 

muzej rudarstva, kino vstopnic, abonmaja  in drugih storitev. Znižanje prihodkov beležimo predvsem zaradi 

spremembe pravilnika o sestavljanju bilanc, ki določa, da se v letu 2019 najemnine od poslovnih prostorov v 

bilanci denarnega toka vpisujejo kot prihodki za izvajanje javne službe in ne več kot prihodki od tržne dejavnosti. 

Skupni odhodki plačani v letu 2019 znašajo 761.184 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 9,5 %. Odhodki 

za izvajanje javne službe plačani v letu 2019 so za 19,4 % višji kot v letu 2018, kar je posledica višjih prihodkov, 

odhodki plačani iz naslova prodaje na trgu pa so nižji za 18,2 %  kar je posledica nižjih  prihodkov. 

Plačane odhodke za izvajanje javne službe in tržne dejavnosti določimo na osnovi pravilnika o sodilih, ki določa, 

da se razmejujejo glede na delež prihodkov od tržne dejavnosti v celotnih prihodkih. 

Zavod je v letu 2019 ustvaril 8.092 € presežka prihodkov nad odhodki v bilanci denarnega toka. 

 

 

 



Poročilo DDT 38 

12 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2019 

 



Poročilo DDT 39 

 



Poročilo DDT 40 

 

OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2019 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini 384.737 € so v primerjavi s preteklim letom višji za 3,3 % 
zaradi nabave novih osnovnih sredstev. 
 

Kratkoročna sredstva v višini 123.557 € so v primerjavi s preteklim letom višja za 24,6 % predvsem zaradi višjih 

sredstev na podračunu  UJP. Kratkoročna sredstva predstavljajo kratkoročne terjatve  do proračuna občine za 

sredstva za plače za mesec december 2019, terjatve do kupcev na podlagi izdanih računov, terjatve za sredstva 

na podračunu EZR, kratkoročne terjatve za dane predujme, kratkoročne terjatve do ZZZS za refundacijo boleznin 

ter sredstva v blagajni.  

Kratkoročne obveznosti v višini 100.923 €  so v primerjavi s preteklim letom višje za 24,7 %. Predstavljajo 

predvsem kratkoročne obveznosti do zaposlenih za sredstva za plače za mesec december 2019, kratkoročne 

obveznosti do dobaviteljev na podlagi prejetih računov, kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN na podlagi 

prejetih računov ter kratkoročne obveznosti iz poslovanja, ki izhajajo predvsem iz naslova obveznosti za plačilo 

prispevkov za plače za mesec december 2019. Višje obveznosti v primerjavi s preteklim letom beležimo 

predvsem višjih obveznosti do zaposlenih zaradi večjega števila zaposlenih (MCRUK in Digitalne kompetence v 

kulturi) ter višje obveznosti do dobaviteljev katere zapadejo v plačilo v letu 2020.  
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Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 407.371 € in so v primerjavi z letom 2018 višji za 4,3 % zaradi 

prejetih sredstev za nakup novih osnovnih sredstev oz. obnove. 

Zavod ima na dan 31.12.2019 v bilanci stanja 15.565 € presežka prihodkov nad odhodki. 

Na kontih izvenbilančne evidence imamo knjižen znesek odobrenega limita s strani NLB za kartično porabo. 

Aktiva oz. pasiva skupaj sta za 7,8 % višji od predhodnega leta. 

 

13 Odprte terjatve 
 

Katera terjatev je najstarejša, kako poteka postopek izterjav, koliko je terjatev do zunanjih … kako stare so … 

predlogi za izterjavo dolga v prihodnjem letu. 

Koliko terjatev je nastalo v preteklem letu? 

Na dan 31.12. 2019 smo imeli  2.527,94 € PV terjatev do kupcev. Najstarejša terjatev je od kupca Ana Tušek s.p. 

iz leta 2009 v višini 1.239,24 € , ki je v  postopku izvršbe. Polet te terjatve imamo na PV terjatev do kupcev tudi 

Kulturno umetniško društvo zagorski biser v višini 200 € iz leta 2016 ter Barbka Zakrajšek s.p. v višini 1.008,70 € 

iz leta 2019 kateri sta tudi v postopku izvršbe. Na tem kontu imamo še terjatev v višini 80 € - Športno terapevtski 

klub Shiva, ki je zapadla v plačilo  konec leta 2018. 
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14 ZAKLJUČEK 
 

KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST 

 

Redne kino predstave potekajo celo leto vsak dan ob 18.00 in 20.00, vsako soboto ob 16.00 so predvajani 

družinski filmi, matineje ob sobotah in nedeljah pa ob 10.00 ter med šolskimi počitnicami. Dopoldanske predstave 

se od jeseni dalje izvajajo le med počitnicami in ne ob sobotah in nedeljah. V letu 2019 je bilo predvajanih 623 

projekcij filmov katere je obiskalo 18.349 obiskovalcev, kar pomeni 29,5 obiskovalcev na projekcijo (lani 28 na 

projekcijo). 

V letu 2019 je bilo skupaj 23 šolskih kino predstav, katere je obiskalo 3.449 obiskovalcev, v letu 2018 pa 22, 

katere je obiskalo 3.482 obiskovalcev.  

Matinej, matinej z delavnico in družinskih filmov je bilo 81 (leto prej 56) katere je obiskalo 3.609 obiskovalcev (leto 

prej 3.559 obiskovalcev). 

V kinodvorani je izveden mednarodni video festival Digitalbigscren (DBS). Letni kino z imenom Zvezdni utrinki na 

stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 2011 v zadnjih dnevih avgusta. Od leta 2018 poteka v skupni 

organizaciji z MCT in Klubom B, vsak četrtek v mesecu avgustu, z naslovom Četrkovi filmski utrinki. Ogled filmov 

je brezplačen. 

 

GLEDALIŠKI ABONMA 

 

V letu 2019 so bile 3 predstave gledališkega abonmaja sezone 2018-2019, katere je obiskalo 1026 obiskovalcev 

in 3 predstave abonmaja sezone 2019-2020 katere je obiskalo 963 obiskovalcev vsega skupaj 6 predstav in 

2.034 obiskovalca (leto poprej 6 predstav in 1.976 obiskovalcev).  

V gledališkem abonmaju 2019-2020 je vpisanih 295 abonentov (sezono prej 329 abonentov). Za izven je DDT 

pripravil še 2 gledališki predstavi, katere je obiskalo 850 obiskovalcev. 8 predstav pa je bilo izvedenih v 

organizaciji drugih, obiskalo pa jih je 1.704 obiskovalcev. Skupaj tako 10 predstav za izven, katere skupaj je 

obiskalo 2.554 obiskovalcev. 

 

LUTKOVNE MATINEJE 

 

V sezono 2019-2020 lutkovnih matinej je vpisanih 11 abonentov. Večina obiskovalcev obiskuje predstave za 

izven, tako je v letu 2019, lutkovne abonmajske predstave obiskalo 516 obiskovalcev (leto poprej 6 predstav 399 

obiskovalcev).  

Ostalih lutkovnih matinej v organizaciji drugih organizatorjev je bilo 6, katere je obiskalo 2.124 obiskovalcev (leto 

prej 5 predstav, 2.193 obiskovalcev). 

 

GLASBENE PRIREDITVE 

 

V sezoni 2019 je bilo v organizaciji ali soorganizaciji  DDT izvedeni 4 koncerti (brez revij PZ). To so bili koncerti 

Serenada – Vlado Kreslin in Balkan Boys, Duo Ponte, Jason Cole Band in Nuša Derenda. Koncerti so bili 

izvedeni v gledališki dvorani, spodnji avli, predavalnici in kavarni. Skupaj si je koncerte ogledalo 337 

obiskovalcev. 
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MALI DVORANI (PREDAVALNICA IN SLAVČKOVA SOBA) 

Ti dvorani se uporabljata za razna predavanja, literarne večere, lutkovne predstave, srečanja, razstave, koncerte, 

delavnice, okrogle mize in tečaje. Organiziranih je bilo 60 prireditev, katere je obiskalo 1.870 obiskovalcev (leto 

prej 61 prireditev, 2.118 obiskovalcev). 

 

RAZSTAVNA DEJAVNOST 

 

V letu 2019 so pripravili 20 razstav, v skupnem trajanju  265 dni katere je obiskalo 5.115 obiskovalcev. Kot 

razstavni prostori so uporabljeni, nova galerija, stara galerija, predavalnica ter avla. Med razstavami so se zvrstile 

likovne, fotografske, intermedijske, slikarske, kiparske, razstave ročnih del društev ter slike učencev osnovnih šol.  

 

OSTALE KULTURNE PRIREDITVE 

 

V ostale kulturne prireditve sodijo plesno zabavne prireditve, obletnice, sejmi, proslave, festivali, razstave, literarni 

večeri, okrogle mize, simpoziji, kongresi, predavanja, prireditve ob spominskih dnevih, prireditve občinskega 

pomena, katere so se odvijale v avli ali dvema malima dvoranama. 

 

GRADIČ TRBOVLJE 

 

V letu 2019 je bilo v organizaciji DDT oziroma skupaj z drugimi organizatorji, organiziranih 122 prireditev 

(koncerti, literarni večeri, srečanja, delavnice,  izobraževanja, praznovanja,  razstave in drugi kulturni dogodki, 

vaje društev),  katere je obiskalo 980 obiskovalcev. 

 

DRUGI DOGODKI 

 

- proslave v organizaciji Občine Trbovlje,  
- proslave in spominske slovesnosti, ki so jih organizirala različna društva, ki se ukvarjajo s kulturo v 

Občini Trbovlje  
- vse prireditve, ki sta jih organizirala JSKD OI Trbovlje in ZKD Trbovlje 
- vse prireditve, ki so jih skupaj pripravili z različnimi javnimi zavodi s področja kulture in izobraževanja 

(Glasbena šola Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja, MCT, Zavod za šport Trbovlje). 
 

OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE FIZIČNE, FINANČNE IN 

OPISNE KAZALCE  

 

Cilji, opredeljeni v programu dela DDT za leto 2019 so bili večinoma izpolnjeni. Finančni index prihodkov od 

prodaje storitev na trgu v primerjavi s preteklim letom je 97,12 (in sicer: oddaja poslovnih prostorov v najem, 

oddaja drugih prostorov v najem, prodajo kokic in napitkov, organizacija vseh kulturnih prireditev v dvoranah). 

Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa ni bilo. 

DDT kot javni zavod izvaja javno službo, ki je opazna v javnosti na lokalnem in širšem slovenskem prostoru.  

DDT sodeluje z velikimi ustanovami v cilju ponudbe in realizacije raznovrstnega programa, ki obiskujejo vse 

generacije, iz lokalnega in širšega slovenskega prostora in tujine. 

Ocenjujem, da je bil učinek izvajanja javne službe zelo opazen v javnosti. 

 

OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI 

 

V letu 2019 smo objavili javno zbiranje ponudb za oddajo Kavarne DDT v najem, vendar se na takratni razpis, ki 

je bil objavljen na naši spletni strani in spletni strani občine Trbovlje, ni nihče odzval. 

Druga zadeva, ki smo jo opravili z javnim zbiranjem ponudb je bila preureditev sanitarnih prostorov WC -uprava.  
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Na javno zbiranje ponudb so se prijavila štiri podjetja, med katerimi je bil izbran R-RSD Trbovlje, ki je do konca 

leta 2019 tudi uspešno izvedel projekt.   

Tretje zbiranje ponudb pa je potekalo za nakup kombiniranega vozila. Povpraševanje je potekalo po elektronski 

pošti, v predpisanem roku pa je prispelo 5 ponudb. Izbrana je bila Avtohiša Malgaj d.o.o., ki je med vsemi 

ponudniki imela najugodnejšo ponudbo glede na ponujeno ceno in opremo kombiniranega vozila. Vozilo je bilo 

izročeno 22. oktobra 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo so pripravili: 

Klavdija Cestnik 

Ibrakić Sedija 

Hajdarević Seida 

                                                   Odgovorna oseba 

               mag. Špela Pavli Perko 

    Žig 

Aleš Gulič 

Podpis predsednika sveta zavoda: 

 

_________________________________ 

Datum, kdaj je svet zavoda potrdil poročilo: ____________________ 
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DODATNO 
 

Zaposleni 
 

 

Naziv 
delovnega 
mesta 

Št. 
zaposlenih 
na tem del. 
mestu v 
tekočem letu 

Št. zaposlenih 
na tem del. 
mestu v 
predhodnem 
letu 

Za določen ali 
nedoločen 

čas 

Kdaj poteče 
pogodba o 
zaposlitvi 
pri del. 
mestih za 
določen čas 

Vir 
financiranja 
plače 

Plačni 
razred 

Direktor 1 1 DOL 30.11.2024 Občinski 
proračun 

49 

Strokovni 
sodelavec VII/2 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

31 

Glavni 
računovodja 
VII/1 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

39 

 1 1 NED  Občinski 
proračun 

38 

Strokovni 
delavec V 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

21 

Finančno 
računovodski 
delavec V 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

31 

Organizator 
kulturnega 
programa 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

32 

 1 1 NED  Občinski 
proračun 

23 

Odrski mojster  1 1 DOL 31.12.2019 Občinski 
proračun 

22 

Kinooperater  1 1 NED  Občinski 
proračun 

25 

 1  DOL  Državni 
proračun 

 

Oskrbnik IV 1 1 DOL 31.12.2019 Občinski 
proračun 

19 

Prodajalec IV 1 1 NED 

DOL-
nadomeščanje 

bolniške 

 Občinski 
proračun 

24 

 

 

17 

 1 1 NED/4 ure  Občinski 
proračun 

19 
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Manipulant III 1 1 NED  Občinski 
proračun 

22 

 1  DOL 31.5.2020 Državni 
proračun 

13 

 1  DOL 31.5.2020 Državni 
proračun 

13 

Koordinator 
VII/1 

1 1 NED  Občinski 
proračun 

30 

Vodja oddelka 1  DOL 30.9.2022 Državni 
proračun 

42 

Samostojni 
referent VI. 

1  DOL 30.9.2022 Državni 
proračun 

23 

Tehnik 
laboratorija V. 

1  DOL 30.9.2022 Državni 
proračun 

23 

Referent za 
prevoze in 
tehnično 
vzdrževanje V. 

1  DOL 29.7.2020 Občinski 
proračun 

23 

       

SKUPAJ 22 15  / / / 

 


