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1 Uvod – osnovni podatki zavoda 
 

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

Njegov namen in poslanstvo ne obsegata samo nudenje prireditvenih prostorov različnim kulturnim dejavnostim 

ter nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, temveč tudi spodbujanje in produciranje različnih kulturnih 

projektov in dogodkov z vseh področij 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. 

Od leta 2019 je del DDT tudi projekt Mreža centrov raziskovalnih umetnosti (v nadaljevanju RUK). Gre za 

prelomen projekt na področju povezovanja kulture, znanosti in gospodarstva v Sloveniji, ki ga s kohezijskimi 

sredstvi podpirata Republika Slovenija in Evropska unija. V tem času je laboratorij RUK izvedel več raziskovalnih 

projektov in inovacij. Laboratorij se je v tem kratkem času uspel povezati z uglednimi raziskovalnimi ustanovami 

doma in po svetu, hkrati pa je svoja vrata odprl tudi širši javnosti, s čimer tako v občini kot širše skrbi za 

popularizacijo umetnosti in znanosti. 

 

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? 

DA 

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? DA 

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  

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 
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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. 

̶ 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 2020 
 

DDT izvaja program na področju kulture, umetnosti, izobraževanja in turizma. 

Njegov namen in poslanstvo ne obsegata samo nudenje prireditvenih prostorov različnim kulturnim dejavnostim 

ter nemoteno zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, temveč tudi spodbujanje in produciranje različnih kulturnih 

projektov in dogodkov z vseh področij 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. 

V prostorih zavoda delujeta tudi virtualni muzej rudarstva 4. dritl ter soba pobega Pobeg iz rudnika.  

 

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 ponuditi širok izbor filmov za vse okuse 

in vse generacije. Na spored uvršča filme, nagrajene na svetovnih filmskih festivalih, posebno pozornost pa 

posveča filmom slovenske produkcije. Zavedajoč se, kako pomembna je povezanost, je Kino Trbovlje ustanovni 

član Art kino mreže Slovenije ter član združenja prikazovalcev evropskega filma Europa Cinemas. 

PROGRAMI 
Redni filmski program poteka celo leto. Poleg komercialnih filmov na rednem programu ponuja ogled 
kakovostnih, umetniških, festivalskih in nagrajenih filmov. 
Filmski abonma je sestavljen iz 6 filmov in poteka enkrat mesečno. V njegovem programu so izpostavljeni 
največji dosežki aktualne svetovne filmske produkcije.  
Poletni kino z imenom Filmski utrinki na stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 2011. Ogled filmov je 
brezplačen. 
Filmski pogovorni večeri se odvijajo po premiernih projekcijah slovenskih izbranih filmov v družbi ustvarjalcev 
filma in drugih gostov.  
Filmska kava je program, ki je v prvi vrsti namenjen upokojencem, brezposelnim, članom društev in vsem 
ostalim, ki imajo nekaj prostega dopoldanskega časa.  
Družinski dan (v soboto ali nedeljo) je namenjen družinskemu obisku kina in kakovostnemu skupnemu 
preživljanju prostega časa.  
Počitniške matineje so poseben sklop filmskih projekcij, ki je namenjen druženju in zabavi šoloobveznih otrok.  
S programom Teden filma za teden otroka se v Kinu Trbovlje pridružujemo praznovanju tedna otroka in skupaj 
z lokalnimi osnovnimi šolami pripravimo izbor in ogled filmov za osnovnošolce, ob katerih se izvaja še filmska 
vzgoja.  
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, sedaj 
pa se festival usmerja v nove oblike 360° videa. 
Drugi projekti: sodelujemo tudi v projektih: 
- Novi novi filmi AGRFT 
- Noč kratkih filmov 
- Evropski art kino dan 
- dan 1, 2, 3, cine! Po francosko v kinu 
- Filmski teden Evrope 
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- Slovenski teden filma 
 

2.1.1 Prikaz kino predstav 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 

1. 

izven, 

izven + pogovori, 

premiere 
 
razdelitev po ceni 

 

154 

 

1.992 

 
 

1884 

42 

66 

 

2,00; 4,00 

 
 

4,00 

2,00 

0,00 

 

7.620,00 

 
 

7.536,00 

84,00 

0,00 

 

2.810,07 

 

4.809,93 

 

39.858,88 

 

2. 

matineje, 

matineje + delavnica 

družinski 

 
razdelitev po ceni 

 

38 

 

1.314 

 

 
160 

61 

643 

450 

 

 3,00; 3,50; 4,00 

 

 
0,00 

3,00 

3,50 

4,00 

 

4.233,50 

 

 
0,00 

183,00 

2.250,50 

1.800,00 

 

1.562,48 

 

 

2.671,02 

 

12.456,50 

3. 

šolske, 

šolske + FV 

 
razdelitev po ceni 

 

10 

 

1.411 

 
1295 

80 

36 

 

2,50; 3,00; 3,50 
 

2,50 

3,00 

3,50 

 

3.603,50 
 

3.237,50 

240,00 

126,00 

 

1.268,41 

 

2.335,09 

 

6.960,21 

4. 

Filmski abonma 

Filmska kava 

Letni kino 

 
razdelitev po ceni 

 

16 

 

367 
 

221 

107 

24 

15 

 

2,00;3,14; 4,00 
 

0 

2,00 

3,14 

4,00 

 

349,36 
 

0 

214,00 

75,36 

60,00 

 

274,18 

 

75,18 

 

1.276,00 

SKUPAJ 218 5.084  15.806,36 5.915,14 9.891,22 60.551,59 

 

2.1.2 Brezplačne kino predstave 

 
V letu 2020 smo predvajali 7 brezplačnih filmskih projekcij, od tega 3 filmske projekcije v okviru poletnega kina, 2 
projekciji ob kulturnem prazniku in 2 projekciji ob občinskem prazniku. 
 
Poletni kino z imenom Filmski utrinki na stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 2011. Od leta 2018 
poteka v skupni organizaciji z Zavodom za mladino in šport Trbovlje (v nadaljevanju: ZMŠT) in Klubom B. V 2020 
smo program obogatili s pravljično uro Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in delavnico Društva prijateljev 
mladine Trbovlje (v nadaljevanju: DPMT). 
 
Kulturni praznik: V DDT smo pripravili program ob kulturnem prazniku, v katerem smo predvajali dve brezplačni 
filmski projekciji, filma Butalci in Koyaa in nagajivi predmeti 2. 
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Občinski praznik: v počastitev občinskega praznika smo predvajali 2 filma oz. 2 projekciji, eno za otroke in eno 
za odrasle. 
  
 

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

Poletni kino: Ne pozabi 
dihati, Poletje v školjki 2,  
Kekčeve ukane 

3 213 (1/2 najema 3 filmov)             146,40 

Kulturni praznik: Butalci – 
Aljaž Bastič 

1 23 0 

Kulturni praznik: Koyaa in 
nagajivi predmeti 2 

1 22 61,00 

Občinski praznik: Naprej, 
Jadralke  

2 109 124,11 

SKUPAJ 7 367 331,51 
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2.2 Gledališče 
 

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

del. DDT poleg rednega gledališkega programa (gledališki abonma), ki zajema 6 gledaliških predstav, organizira 

še gledališke predstave za izven in gledališke predstave v izvedbi drugih organizatorjev (najem prostora). 

Vpis abonmajev za sezono 2020-2021 je sicer končan, vse predstave bodo zaradi razmer v letu 2020 na sporedu 

v letu 2021. 

  

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 

3 907 15 6.706,55 5.859,29 847,26 15.796,26 

DDT / / / / / / / 

Izven / / / / / / / 

        

SKUPAJ 3 907 15 6.706,55 5.859,29 847,26 15.796,26 

 

2.2.2 Morebitne brezplačne gledališke predstave 

 
V letu 2020 ni bilo organiziranih brezplačnih gledaliških predstav.  

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

/ / / / 

    

SKUPAJ    

 

2.3 Lutkovne matineje 
 

V rednem programu DDT se izvaja otroški abonma, ki ga sestavlja 6 lutkovnih in igranih predstav različnih 

slovenskih gledališč. Predstave, ki jih izberemo za abonma, so primerne za otroke od 2. do 8. leta. Poleg rednega 

abonmaja DDT in ZKD se izvajajo tudi predstave za izven v naši organizaciji ali v organizaciji drugih 

organizatorjev. 
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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 

3 233 4 909,89 808,25 101,64 2.039,21 

Izven 1 434 01 244,00 302 214,00 976,00 

        

SKUPAJ 4 667 4 1.153,89 838,25 315,64 3.015,21 

 

2.3.2 Brezplačne lutkovne predstave 

 
Brezplačnih lutkovnih predstav v letu 2020, katerih organizator bi bil DDT, ni bilo. 

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

/ / / / 

SKUPAJ    

 

2.4 Glasbene prireditve 
 

V marcu 2020 je DDT v sodelovanju s Primožem Siterjem priredil brezplačen koncert. V času razglašene 

epidemije smo v sodelovanju z zvočnim umetnikom Nevenom M. Agalmo 30. decembra priredili koncert, ki si ga 

je bilo možno ogledati preko live stream-a. V decembrskem času smo 23. decembra izvedli spletno prireditev 

Praznični oder DDT, na katerem so nastopili glasbeniki Primož Siter, Rok Hvala, Blaž in Eva Rojko ter Katra 

Hribar Frol iz Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje. Skupaj z Delavsko godbo Trbovlje smo 26. decembra 

omogočili pretočno predvajanje tradicionalnega koncert Delavske godbe Trbovlje.   

 

 

 

 

 

 
1 Cene vstopnic za predstave določajo najemniki sami. 

2 Strošek dela. 
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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 

Božično-novoletni 
koncert Delavske 
godbe Trbovlje 

1 253 0 0 40,00 -40,00  

        

SKUPAJ 1 253 0 0 40,00 -40,00 1.196,00 

 

2.4.2 Brezplačne glasbene prireditve v organizaciji DDT 

 

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

Čist solo, Primož Siter 1 30 20,00 

Sound Chambers Series 
vol. X, Neven M. Agalma 

1 5773 0 

Božični oder DDT 1 180 20,00 

SKUPAJ 3 787 40,00 

 

2.5 Razstavna dejavnost 
 

Za razstavno dejavnost se uporabljajo Galerija, Mobilna virtualna galerija (Black Box), Spodnja avla in 

Predavalnica, v katerih so postavljene likovne, fotografske, intermedijske razstave in različne druge vizualne 

razstave. 

Leto se je začelo s tradicionalnimi vsakoletnimi razstavami, nato pa od sredine marca do začetka septembra in 

od sredi oktobra do meseca decembra 2020 na žalost ni bilo mogoče opravljati nikakršne razstavne dejavnosti. 

DDT je v začetku decembra prvič uprizoril virtualno razstavo na temo rudarskega praznika Svete Barbare. Sledili 

sta ji še dve razstavi, ki sta bili organizirani na enak način.  

 

2.5.1 Seznam razstav in osnovni podatki 

 

Ime razstave Št. dni odprtja 
razstave 

Št. Obiskovalcev Strošek razstave v EUR 

Osnove tehnike in grafike, ZDLS 
Trbovlje 

20 

 

120 20,00 

 

 
3 Število obiskovalcev je merjeno glede na število ogledov dogodka.  
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25 let slikarskega ustvarjanja, Bogdan 
Barovič 

15 350 250,77 

Umetnost v izolaciji, Društvo RELIK 10 50 20,00 

Zlata paleta, ZDLS 10 304 0 

Razstava za izbor nagrajencev, JSKD 
izpostava Trbovlje 

11 50 0 

Razstava portretiranci in portretist, 
Darko Crnkovič 

10 50 20,00 

 

VIRTUALNE 

   

    

Slavnostna obeležitev rudarskega 
praznika Svete Barbare, DDT 

2 218 60,00 

Koulmografija, Pika Gačnik 14 152 100,00 

Dust, Michael Saup in Matevž Kolenc 15 43 3.689,795 

    

SKUPAJ 107 1.063 4.160,56 

 

2.6 Druge prireditve 
 

Poleg gledaliških, lutkovnih in glasbenih prireditev se v DDT odvijajo tudi druge prireditve kot so literarni večeri, 

simpoziji, občni zbori, predavanja in podobno. DDT pri teh prireditvah nastopa kot organizator ali soorganizator, 

večinoma pa daje prostore v najem, kjer druga društva in podjetja prirejajo različne prireditve. V letu 2020 so bile 

v organizaciji DDT tri takšne prireditve, ki so bile seveda brezplačne za obiskovalce.  

 

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 

/ / / / / / / / 

        

        

 

 

 

 
4 Sodniki so samo ocenili razstavna dela.  

5 Finančna sredstva pridobili na razpisu Ministrstva za kulturo. 
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2.6.2 Druge brezplačne prireditve v organizaciji DDT 
 

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

Speculum Artium in DBS 1 382 48.443,006 

Predstavitev knjige 
Želvice 

1 60 40,00 

Skupščina AKMS 1 75 0 

    

SKUPAJ 3 517 48.483,00 

 

2.7 Prispevek lokalne skupnosti k brezplačnim prireditvam 
 

Prireditve, ki so upoštevane pri prispevku k lokalni skupnosti, so prireditve, ki jih je DDT pripravil v sodelovanju z 

ustanoviteljico Občino Trbovlje ter drugimi partnerji na lokalni ravni.  

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

OPOMBE 

Godalkanje: Specialke z 
oprodoma v Trbovljah 

JSKD izpostava Trbovlje ozvočenje, oprema, delavci koncert na parkirišču 

Zasavski kulturniki za naše 
»Salamončke« 

JSKD izpostava Trbovlje sodelovanje pri projektu v času 
epidemije (tehnična izvedba, po 
potrebi prevozi) 

za starejše občane pri 
domu upokojencev 
Franca Salamona 

Pustni sprevod DPMT prostor, pomoč pri ustvarjanju in 
organizaciji 

 

Teden slovenskih knjižnic Knjižnica Toneta Seliškarja prostor, tehnična pomoč  

Počitniško dogajanje DPMT tehnična pomoč, oprema  

Virtualna proslava ob rudarskem 
prazniku, dnevu Svete Barbare 

RMED Perkmandeljc 
Trbovlje 

tehnična podpora virtualni 
proslavi in predvajanje prek naših 
kanalov. Društvo je pripravilo 
scenarij proslave in jo tudi 
izvedlo. Naslednjega dne je DDT 
pripravil praznični program, ki se 
je z 10- do 20-minutnimi prispevki 
na temo rudarjev in njihove 
dediščine predvajal preko celega 
dneva. 

snemanje v prostorih 
društva in RTH. 

Film za upokojence Franca 
Salamona 

DDT, Vrtec Trbovlje in 
DPMT 

Snemanje filma   

V SODELOVANJU Z USTANOVITELJICO 

Pohod z rdečimi baloni Zavod 13 tehnična pomoč  

Akademija znanja Občina Trbovlje prostor, oprema, tehnična pomoč  

Osrednja slovesnost od 
kulturnem prazniku, 6. 2. 2020 

Občina Trbovlje tehnična pomoč, organizacija 
same proslave, vsebinski del 

 

Osrednja slovesnost od Občina Trbovlje tehnična in druga pomoč  

 
6 Finančna sredstva pridobili na razpisu Ministrstva za kulturo. 
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občinskem prazniku, 11. 6. 2020 

Sprejem odličnjakov Občina Trbovlje tehnična in druga pomoč  

Miklavž v avli DDT- snemanje Občina Trbovlje tehnična in druga pomoč virtualno 

Prihod Dedka Mraza Občina Trbovlje tehnična pomoč virtualno 

Hitro testiranje Zdravstevi dom Trbovlje prostor, oprema večkratni dogodek 

SKUPAJ 15 prireditev   
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3 Sofinanciranje drugih dejavnosti 
 

Razpredelnica: Sofinanciranje v obliki nakazila denarja ali poplačila računov 

Ime prireditve Naziv organizatorja Znesek v EUR, ki ga je 
DDT nakazal posredno ali 
neposredno za prireditev 

OPOMBE 

/ / / / 
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4 Brezplačno oddajanje prostorov DDT v najem 
 

Društvo, ki ima prijavljen sedež v Občini Trbovlje, lahko, v skladu s cenikom DDT, uporabi prostore in opremo za 

svojo dejavnost enkrat letno brezplačno. V letu 2020 takšnih najemov ni bilo veliko, saj je bil DDT zaprt ravno v 

času, ko naj bi društva imela občne zbore, zaključke, prednovoletne in druge prireditve. Na podlagi tega je bilo 

brezplačnih uporab prostora bistveno manj kot predhodna leta. Lansko leto so bili tako v brezplačen najem 

prostori oddani 8-krat. S Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje smo se dogovorili, da bo le-ta lahko uporabila 

prostor brezplačno v času, ko so veljale stroge omejitve zbiranja, medtem ko bo lahko DDT v sodelovanju z njo 

pripravil predbožične prireditve.  

 

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 

Oživljanje s 
pomočjo 
defibrilatorja 

Rdeči križ Trbovlje 
in U3  

128,10 0 07 

Predavanje o 
demenci 

U3 91,50 0 08 

Koordinacijski 
sestanek 

JSKD izpostava 
Trbovlje 

91,50 0 09 

Občni zbor ZBNOB 91,50 0 20,00 

Zaključni seminar JSKD izpostava 
Trbovlje 

488,00 0 0 

Športne igre Društvo vojnih 
invalidov 

171,50 80,00 0 

Občni zbor ZBNOB 91,50 0 20,00 

Recitacija Jureta 
Torija 

Knjižnica Toneta 
Seliškarja 

536,80 0 40,00 

Pogovorni večer z 
Urošem Zupanom 

Knjižnica Toneta 
Seliškarja 

536,80 0 40,00 

Pogovorni večer z 
Mašo Jazbec 

Knjižnica Toneta 
Seliškarja 

536,80 0 40,00 

Božično-novoletni 
koncert 

Delavska godba 
Trbovlje 

536,80 0 40,00 

SKUPAJ  3.300,80 80,00 200,00 

 

 
7 Prireditev je bila v dopoldanskem času. 

8 Prireditev je bila v dopoldanskem času. 

9 Prireditev je bila v dopoldanskem času. 
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5 Prihodek iz naslova oddajanja prostorov v 

najem in strošek objekta 
 

DDT oddaja v najem naslednje prostore: Lovski gradič, Gledališko dvorano, Kino dvorano, Predavalnico, 

Slavčkovo sobo, Avli, 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 2020 skupaj s prihodki ter stroški objekta.  

 

 
Poleg zgoraj naštetih najemov pa imajo v DDT društva tudi vaje oziroma delavnice. Večinoma gre za društva, ki 

imajo svojo dejavnost prijavljeno na naslovu DDT. Društva za najem plačujejo mesečno uporabo prostorov 

skladno s cenikom DDT. Spodaj je prikazana še tabela letne uporabe prostorov teh društev.  

 

 

 

 Št. najemov Višina letnega prihodka 
v EUR 

Strošek objekta v EUR 
letno 

Lovski gradič 70 1.897,10 1.000,00 

Gledališka dvorana 47 6.078,00 V stroške objekta so 

upoštevani mesečni redni 

stroški objekta (komunala 

in elektrika).  

54.545,21  

Kino dvorana 4 0 

Slavčkova soba 24 880,50 

Predavalnica 17 589,00 

Avla 21 6.260,87 

Galerija 9 4.160,56 

Rudarski dom  2 61,00 

    

SKUPAJ 194 19.927,03 55.445,21  

 Št. Najemov Višina letnega 
prihodka v EUR 

Gledališka dvorana 45  

Slavčkova soba 44  

Predavalnica 80  

Soba 91 111  

Zarjanska soba 44  

Rudarski dom  66  

   

   

SKUPAJ 390 1.362,40 
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5.1 Prihodek iz naslova drugih virov 
 

5.1.1 Razni razpisi 
 

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

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

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

je DDT pridobil v letu 2020, so: 

• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018–2021 za SA, 34.008,00 € EUR / leto; 

• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018–2021 za DBS, 9.679,00 EUR / leto; 

• Ministrstvo za kulturo, Projektni razpis 2020 za projekt 4 DUST VR-podatkovni triptih, 3.689,79 EUR; 

• Ministrstvo za kulturo, Digitalne kompetence v kulturi 2019–2020, 36.000,00 EUR (V letu 2019 smo počrpali 

9.000,00 EUR, v letu 2020 pa 27.000,00 EUR); 

• Ministrstvo za kulturo, Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – RUK 2019–2022, 4.500.000,00 (V 

letu 2020 je bilo prejetih 1.645.360,00 EUR od tega DDT 413.474,11 EUR, ostala razlika se je nakazala 

partnerjema v projektu.);   

• Festival Velenje, Program Europa Cinemas 2020, 3.947,02 EUR + predujem v letu 2021 2.452,09 EUR. 

 

5.1.2 Prihodek iz naslova 4. Dritla in promocija 

 

a) Prihodek iz naslova muzeja rudarstva  
 

 Št. 
obiskovalcev 

Vrednost 
vstopnice v EUR 

Št. prodanih 
vstopnic 

Prihodek v 
EUR 

Prihodek 
skupaj v 
predhodnem 
letu v EUR 

4. Dritl 460 10; 8; 5  286 1.975,00 7.778,02 

 

b) Brezplačne vstopnice iz naslova muzeja rudarstva 
 

Število 
brezplačnih 
vstopnic 

Prejemniki brezplačnih 
vstopnic 

Razlog za prejem 

3 novinarji Radia Slovenije promocija 

70 nenajavljeni turisti brezplačen ogled ob kulturnem prazniku Franceta Prešerna 

3 minister za kulturo in ministrica za 
kohezijo 

 

13 predstavniki JSKD  

2 finančni direktor Španske fundacije  
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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 2020 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 spletnih seminarjih in konferencah s področja digitalizacije kulturne dediščine (nrp. Time    

Machine Iniciative). 

- dogovori o vključitvi ponudbe 4. dritla v programe obiskov Trbovelj, z zainteresiranimi agencijami (Kareta, Sajko, 

Brittania Tours, posamezni vodiči). Tu gre za pripravo programov, da so ob ponovnem odprtju že operativni in 

zmožni, da privabijo v prvi fazi domačega gosta.  

Promocija 4. dritla in Pobega iz rudnika je bila prilagojena odprtosti muzeja, saj sta bila tudi ta dva zaradi 

epidemije večino leta zaprta. Promocijo turističnih produktov je sicer zavod izvajal tudi v času zaprtja preko svoje 

spletne strani, sploh v času prednovoletnih praznikov. Ostala promocija se je izvajala okviru celoletnih pogodb, ki 

so jih imeli sklenjene z mediji, zato je točno število sredstev, namenjenih za promocijo, nemogoče navesti.  

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

95,81 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 
v EUR 

38 20.50 AKIS D.O.O. 2008 200,08 DDT 2.000,80 

51 20,53 RTV Slovenija 1982 140,41 RTV Slovenija 1.672,38 

37 15,03 KUD Zasavje 2019 80,50 KUD Zasavje 571,30 

114 101,55 Radio Kum 2019 538,91 Radio Kum 6.568,97 

111  ZLU 2019 635,76 ZLU 5.053,90 

113 38,57 U3 2019 24,40 DDT 257,60 

za promocijo kulture 

15 testne skupine preizkus delovanja sobe pobega 
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Rudarski dom 50,70 DPMT 2019 268,06 DPMT 2.746,14 

Bankomat  NLB 2000 / / 864,00 

Delikomat  Delikomat 2018 Odvisno od 
uporabe 
(provizija) 

DDT 207,68 

SKUPAJ  / / 2.709,83 / 19.942,77 

 

5.1.4 Pridobljena sponzorska sredstva za dogodke ali delovanje 
 

Društvo prijateljev slepih in slabovidnih iz Celja, za izdajo knjige Dušana Jesenška, 250 EUR. 
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5.1.5 Terjatve 

 
Priložen je seznam odprtih terjatev na dan 31. 12. 2020. Terjatve usklajujemo z IOP obrazci. Večina terjatev še ni 

zapadlo na dan 31. 12. 2020. 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, 2.3.1., 2.4.1., 2.6.2 in 2.7. 

K prireditvam, kjer ni bilo potrebno plačati vstopnine smo upoštevali prireditve naštete pod točko 2.1.2., 2.2.2., 

2.3.2.,2.4.2., 2.6.2. ter 2.7. 

Pod zadnjo postavko so upoštevane prireditve še pod točko 2.5.1., 4. in 5. Se pravi vse prireditve, kjer je bil 

prostor oddan v najem. 

 Št. prireditev v 
letu 

Št. obiskovalcev Strošek prireditev 

V EUR 

Prihodek prireditev 

V EUR 

Prireditve v 
organizaciji DDT, 
na katerih je 
obiskovalec plačal 
vstopnino 

224 6.224 12.582,68 23.422,80 

Prireditve v 
organizaciji DDT, 
na katerih 
obiskovalec ni 
plačal vstopnine 

13 1.653 48.884,51 48.443,00 

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

296 5.173 6.131,39 15.766,47 

     

     

     

SKUPAJ 533 13.050 67.504,47 87.632,27 
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7 Človeški vidik dela in svet zavoda 

 
Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2020 v DDT: 

 

- za nedoločen čas                8,5 

• zaposlenih za polni delovni čas (8 oseb); 

• zaposlenih za polovični delovni čas – prodajalec IV. (0,5 ena oseba za polovični delovni čas); 

- za določen čas                     8  od tega: 

• direktor s pet letnim mandatom (1 oseba); 

• javna dela (2 osebi); 

• prerazporeditev na novo sistematizirano delovno mesto (1 oseba); 

• projekt RUK (4 osebe). 

 

7.1 Ocene zaposlenih 
 

V letu 2021 je bilo za leto 2020 ocenjenih 16 delavcev. Neocenjeni sta bili dve delavki, od katerih je ena že dalj 

časa v bolniškem staležu, druga pa je šla na začetku druge polovice leta v pokoj.  

 

Ocena Št. zaposlenih z 
določeno oceno 

Delež zaposlenih (%) z določeno 
oceno 

Odlično 5 11 61,11  

Zelo dobro 4 5 27,78  

Dobro 3   

Zadostno 2   

Nezadostno 1   

Neocenjeno 2 11,11 

SKUPAJ 18 100  

 

7.2 Delo po pogodbah, plačevanje morebitnih nadur 
 

V letu 2020 so bili zunanji izvajalci prek pogodb in drugih oblik dela naslednji:  

Vrsta pogodbe Število oseb Strošek bruto-bruto v EUR 

Podjemna 6 7.713,76 

Avtorska 5 3.298,39 

Občasno delo upokojenca 1 1.629,25 

Dijak ali študent 4 477,32 

Družbeno-koristno delo 2 / 
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Nadure so se po sprejemu novega pravilnika o delovnem času izplačevale po deležu 0,3 ure za izplačilo, 1 ura 

koriščenja.  

Vse nadure in letni dopust iz leta 2019 so delavci porabili v mesecu marcu, ko je bila razglaša epidemija. Po 

navodilih direktorja so delavci najprej izkoristili ure v dobro, nato še lanski dopust. Ko jim je poteklo vse to, jim je 

bilo odrejeno čakanje na delo od doma.  

 
Naziv delovnega mesta 

 
Št. del 
mest 

Določen/nedolo
čen čas 

 
Ure v dobro na dan 31. 

12. 2020 

direktor 1 DOL 0 

strokovni sodelavec VII/2 1 NED 0 

strokovni delavec V 1 NED 0 

organizator kulturnega programa 1 NED 0 

 1 NED 0 

kinooperater  1 NED 0 

tehnični delavec 1 DOL 0 

prodajalec IV 1 NED 0 

 1 NED/4 ure 0 

manipulant III 1 NED 
 

0 

koordinator VII/1 1 NED 0 

vodja oddelka 1 DOL 0 

samostojni referent VI. 1 DOL 0 

tehnik laboratorija V. 1 DOL 0 

koordinator programa 1 DOL 0 

 

 

7.3 Vozni park zavoda in povračilo stroškov poti 
 

DDT ima v lasti eno službeno vozilo, letnik 2019, ki se uporablja izključno za službene namene. Kombija niso 

dajali v najem zunanjim uporabnikom.  

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

prevozom na izobraževanje, promocijo, ipd. in hkrati tega 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 avtobus, 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 

RENAULT 
TRAFIC (OD 
22.10.2019) 

2019 DIZEL 606,6210 689,91 €  0 

       

SKUPAJ   606,62 689,91 €  0 

 
10 Strošek zavarovanja in cestnine 



Poročilo DDT 25 

 

7.4 Svet zavoda 
 

DDT ima sedem članov sveta zavoda med katerimi so: 

- predstavniki ustanoviteljice: Jože Weingartner (predsednik), Barbara Adeeb, Ana Kadunc in Maja Hvala; 

- predstavnici lokalne skupnosti: Nina Guna in Lavra Izgoršek; 

- predstavnik delavcev: Bogdan Šteh. 

 

Člani Sveta zavoda za kulturo DDT so začeli svoj mandat na konstitutivni seji 27. 2. 2020. 

V letu 2020 so bile 4 seje, od tega 2 redni in 2 korespondenčni seji.  

Udeležbe na sejah sveta zavoda v letu 2020 je prikazana spodaj: 

Člani Število udeležb Udeležba v % 

Jože Weingartner 4 100 

Barbara Adeeb 4 100 

Ana Kadunc 3 75 

Maja Hvala  4 100 

Lavra Izgoršek 4 100 

Nina Guna 4 100 

Bogdan Šteh 4 100 
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8 Vlaganja v infrastrukturo (tudi iz tržnih 

dejavnosti) 
 

V letu 2020 so v DDT sanirali sanitarije v spodnji avli in pri kino izhodu. Prav tako so izboljšali oziroma dopolnili 

inventar, kot na primer nadgradnja sistema za javljanje požara. Spodaj so prikazni vsi stroški vlaganja v 

infrastrukturo, tako za DDT kot za projekt RUK.  

Vrsta vlaganja, saniranja, popravil stavbe 
DDT 

Vrednost 
vlaganja v EUR 

popravilo sanitarij v spodnji avli (Grobljar d.o.o.) 466,89 

popravilo sanitarij kino (Barg d.o.o.) 380,00 

puščanje odtočne cevi (Hilman d.o.o.) 488,00 

pregled strehe za popravilo (Lukmar) 305,00 

nakup bojlerja (Grobljar d.o.o.) 466,89 

nakup mikrofona (FTE Tomaž Frelih s.p.) 902,55 

nakup mikrofona (FTE Tomaž Frelih s.p.) 1.206,70 

nakup čistilca oken (Elesprom inženiring d.o.o.) 58,49 

nakup varnostne omare – arhiv (Prosigma plus d.o.o.) 816,47 

nakup mini projektorja 448,96 

nakup klime za RTV (ERTV d.o.o.) 761,60 

nakup javljalnikov (Zarja d.o.o.) 139,41 

nadgradnja sistema javljalnikov požara (Zarja d.o.o.) 1.354,29 

priprava predračunov za popravila v DDT (Marko Polc s.p.) 1.525,00 

elektro material za nadgradnjo električnega sistema (Špik) 81,94 

elektro material za nadgradnjo električnega sistema (EVJ Kisovec) 475,47 

nadgradnja elektrike v DDT (Elektrostik d.o.o.) 5.134,00 

nadgradnja elektrike v DDT (Elektronski sistemi Tilen Korbar s.p.) 4.123,60 

VR naprave za 4. Dritl (Multiversum GMBH) 5.355,00 

Skupaj DDT 19.135,26 

RUK 

  

računalniška oprema (Mimovrste d.o.o.) 202,80  

računalniška oprema (Mimovrste d.o.o.) 310,36  

kapica za merjenje možganskih valov (G.tec neurotechnology GmbH) 3.688,40  

nakup aplikacije (Delightex GmbH) 129,99  

nakup prenosnika (Anni d.o.o.) 5.072,55  

Windows (Mlacom d.o.o.) 277,86  

nakup displeyja (Tech trade d.o.o.) 80,32  

nakup robota (SoftBank robotics) 7.120,00  

nakup 3D tiskalnika (3D Jake - niceshops GmbH) 1.639,34  

nakup multifunkcijskega tiskalnika, prenosnika (Anni d.o.o.) 1.024,69  

USB podaljški (Tech trade d.o.o.) 30,26  

nakup konferenčnih miz (ProSigma d.o.o.) 988,20  

nakup aplikacije za merjenja mož. Valov (G.tec neurotechnology GmbH) 480,00  

nakup robotske roke (Yaskawa Slovenija d.o.o.) 17.982,80  

elektrode za kapico (Droh.de) 59,55  

nakup televiziji (Jagros d.o.o. ) 1.727,68  

drobni material za delavnice (Aliexpress.com) 140,42  

nakup elastik (Lango d.o.o.) 61,00 €  
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Skupaj RUK 41.016,22 

SKUPAJ DDT in RUK 60.151,48 

 

8.1 Odpis sredstev in osnovna sredstva 

 
O odpisu terjatev je sestavljen posebni zapisnik z obrazložitvijo. 

 



Poročilo DDT 28 

 
 

 

 



Poročilo DDT 29 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poročilo DDT 30 

 

 

 



Poročilo DDT 31 

 

 

 

 

 

 

 



Poročilo DDT 32 

9 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po vrstah dejavnosti za obdobje 1. 

1. 2020 do 31. 12. 2020 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020 

 
 

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 2020 beležimo 813.748 € poslovnih prihodkov od tega 733.665 € oz. 90,16 % prihodkov za izvajanje javne 
službe ter 80.083 € oz. 9,84 % prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu.  
 

Prihodki za izvajanje javne službe: 

- prihodki proračuna občine za BOD v višini 298.038 €; 

- prihodki proračuna občine za MS v višini 106.528 €; 

- prihodki Ministrstva za kulturo RS v višini 65.377 €; 

- prihodki Ministrstva za kulturo RS za projekt RUK v višini 243.333 €; 

- prihodki od Festivala Velenje v višini 6.099 €; 
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- prihodki od Ministrstva za kmet., gozd. in prehrano v višini 14.039 €; 

- drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 251 €. 

 

Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pridobivamo z oddajanjem prostorov v uporabo in najem, s prodajo 

pokovke in napitkov, s prodajo vstopnic za kino, muzej rudarstva, abonma, gledališke predstave, glasbene 

nastope, lutkovne predstave ter z drugimi storitvami. 

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

Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti: 

 

                   leto 2018     leto 2019  leto 2020 

 

prihodki za izv. javne službe         515.874 €  581.366 €  733.665 €  

prihodki od prodaje na trgu            184.018 €              178.715 €        80.083 €    

 

odhodki za izv. javne službe               513.301 €  580.736 €          733.373 €             

odhodki od prodaje na trgu                 184.529 €                       178.479 €    80.050 € 

 

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 RUK 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. 

Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 26,2 %  zaradi višjih prihodkov 

Ministrstva RS za kulturo zaradi financiranja projekta RUK. 

Prihodki od prodaje na trgu so v primerjavi z letom 2019 nižji za 55,19 % zaradi nedelovanja zavoda v času 

epidemije covid-19. 

Zavod je v letu 2020 ustvaril 325 € presežka prihodkov nad odhodki, od tega 292 € iz naslova izvajanja javne 

službe ter 33 € iz naslova tržne dejavnost. Presežek prihodkov nad odhodki je ostal nerazporejen. 
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10 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov v obdobju 1. 1. 2020–31. 12. 2020 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV OD 1. 1. 2020 DO 31. 

12. 2020 

 
V letu  2020 smo ustvarili 813.748 € prihodkov, kar je za 7 % več kot v letu 2019. 

 
Prihodki iz naslova javnih sredstev znašajo 733.665 € in predstavljajo 90,16 % vseh poslovnih prihodkov. 

Prihodki iz naslova prodaje na trgu znašajo 80.083 €  oz. 9,84 % vseh poslovnih prihodkov. Sestava je podana v 

Obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2020.   

Poslovni odhodki v letu 2020 znašajo 813.423 € in so za 6,66 % višji kot v letu 2019.   

Stroški materiala znašajo 34.854 € in so za 34,74 % 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 prodajo pokovke in napitkov, materiala za projekt RUK ter 

stroške splošnega in posebnega materiala. 
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Stroški storitev znašajo 295.265 € in so v primerjavi z letom 2019 višji za 14,1 % predvsem zaradi stroškov, 

nastalih na projektu RUK. Najvišji strošek predstavljajo stroški intelektualnih storitev (SA in RUK), stroški 

komunalnih storitev  in stroški najemnin za poslovne prostore  RUK (66 %). Med ostale stroške storitev štejemo 

tudi stroške zavarovanja in vzdrževanja objektov in opreme, tiskarske storitve, računalniške storitve, 

reprezentance, storitev varovanja zgradb in prostorov, gledaliških in lutkovnih predstav, glasbenih nastopov, 

telefonskih storitev, stroške službenih potovanj, avtorskih in podjemnih pogodb, najemnin za filme, abonmajskih 

predstav … 

Amortizacija za leto 2020 je bila obračunana v višini 67.996 € in zmanjšana v breme neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih OS za 15.335 €. Iz sredstev amortizacije smo v letu 2020 kupili VR predvajalnik za muzej 

rudarstva, klimo napravo za kino kabino, uredili zasilno razsvetljavo ter kupili računalnike in ostalo opremo (RUK). 

Stroški dela znašajo 413.192 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2,9 %. 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 ter 

odpravnin ob upokojitvi.  

Drugi odhodki v višini 17.450 € predstavljajo članarine v neprofitnih inštitucijah, delo dijakov in študentov, 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse, stroške razlike med začasnim in dejanskim odbitnim 

deležem DDV ter PV terjatev do kupcev. 

Zavod je v letu 2020 ustvaril 325 € presežka prihodkov nad odhodki. 
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11 Izkaz prihodkov in odhodkov določenih 

uporabnikov po načelu denarnega toka v 

obdobju 1. 1. 2020–31. 12. 2020 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1. 1. 2020 DO 31. 12. 2020 
 

V letu 2020 je bilo 1.917.965 € plačanih prihodkov, kar je za 149,32 % več kot v letu 2019. 

Od tega je bilo 1.861.954 € oz. 97,08 % 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, prihodke Ministrstva RS za kmet., gozd. in prehrano za sofinanciranje projekta 

Interaktivni turizem za vse, prejete donacije ter prihodke od Festivala Velenje. 

Prihodki od prodaje na trgu so bili plačani v višini 56.011 € kar je za 62,9 % manj kot v preteklem letu. Vključujejo 

plačane prihodke od uporabe prostorov, prodaje pokovke in napitkov, prodaje vstopnic za koncerte, muzej 

rudarstva, kino vstopnic, abonma in drugih storitev. Znižanje prihodkov beležimo zaradi neizvajanja tržne 

dejavnosti zaradi epidemije covid-19. 

Skupni odhodki plačani v letu 2020 znašajo 810.632 € in so v primerjavi s preteklim letom višji za 6,1 %. Odhodki 

za izvajanje javne službe, plačani v letu 2020, so za 23,4 % višji kot v letu 2019, kar je posledica višjih prihodkov, 

odhodki plačani iz naslova prodaje na trgu pa so nižji za 62,5 %  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 2020 ustvaril 1.107.333 € presežka prihodkov nad odhodki v bilanci denarnega toka, kar je 

posledica nakazila predplačila Ministrstva za kulturo RS za projekt RUK na dan 31.12. 2020 v višini 1.145.360 €.  

Prenakazilo deleža sredstev partnerjema projekta v višini 899.218,89 € pa je bilo izvršeno naslednji delovni dan, 

kar pa je bilo že v letu 2021. 
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12 Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2020 
 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini 374.466 € so v primerjavi s preteklim letom nižja za 2,67 % 
zaradi višje vrednosti amortizacije od nabave novih osnovnih sredstev. 
 

Kratkoročna sredstva v višini 1.187.945 € so v primerjavi s preteklim letom višja za 861,4 % zaradi višjih sredstev 

na podračunu UJP, kar je posledica nakazila predplačila Ministrstva za kulturo RS za projekt RUK. Prenakazilo 

deleža sredstev partnerjema projekta pa se je izvršil dne 4. 1. 2021. 

Kratkoročna sredstva predstavljajo kratkoročne terjatve do proračuna občine za sredstva za plače za mesec 

december 2020, 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 1.170.049 € so v primerjavi s preteklim letom višje za 1.059 % zaradi obveznosti 

za predujme za projekt RUK. 

Predstavljajo predvsem kratkoročne obveznosti do zaposlenih za sredstva za plače za mesec december 2020, 

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 2020.  
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Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 392.362 € in so v primerjavi z letom 2019 nižji za 3,8 % zaradi 

obračunane amortizacije. 

 

Zavod ima na dan 31. 12. 2020 v bilanci stanja 15.890 € 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 207,4 % višji od predhodnega leta. 
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13 Odprte terjatve 

 
Na dan 31. 12. 2020 smo imeli 1.655,53 € PV terjatev do kupcev. Najstarejša terjatev je do kupca Ana Tušek s.p. 

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

Zvezo likovnih društev Slovenije, izpostava Trbovlje, Kulturno društvo Svoboda center Trbovlje, Društvo Relik, 

Društvo Ars vizija in Kulturno umetniško društvo Zasavje, ki izhajajo iz prve polovice leta 2020 za uporabo 

prostorov v DDT. 
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14 ZAKLJUČEK 
 

Leto 2020 si bo DDT zapomnil predvsem po epidemiji, ki je zagodla po celem svetu. Zaradi razmer, ki so še 
danes v večji meri prisotne, je bil DDT zaprt več kot polovico leta 2020. Onemogočeno delo je v zavodu pustilo 
predvsem finančne posledice, saj smo ostali brez glavnega vira prihodkov (kino in oddaja prostorov v najem). 
Kljub temu da je bil zavod zaprt za javnost, smo za zaprtimi vrati še vedno opravljali določene dejavnosti iz 
svojega letnega programa.  

V času epidemije smo v zavodu izkoristili priložnost in se usmerili v izpolnjevanje tistih strateških ciljev, ki niso 
močno povezani s sodelovanjem javnosti. Eden od ciljev, ki smo ga dosegli je »povečanje kakovosti oblikovanja 
in razvijanja kakovostnih, žanrsko raznolikih programov vizualne kulture«. Predvsem v novembrskem in 
decembrskem času se je DDT osredotočil na pripravljanje programa v digitalnem formatu, da bi lahko ljudem 
kljub razmeram ponudili kaj drugačnega, kot so bili vajeni do sedaj. Tako smo sami oziroma v sodelovanju z 
drugimi pripravili različne programe, ki so se snemali bodisi v prostorih DDT bodisi kje drugje. Med prvimi 
takšnimi dogodki je bilo sodelovanje Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje z DDT, praznični oder itd. Drugačen 
pristop so ljudje sprejeli zelo pozitivno, zato smo v tem slogu nadaljevali še naprej in pripravili kar nekaj prireditev, 
ki so si jih ljudje lahko ogledali na malce drugačen, vendar zanimiv način.  

Eden izmed strateških ciljev DDT je tudi okrepitev vloge mednarodnega festivala SA. V letu 2020 smo začeli 
razmišljati in počasi tudi pripravljati nov pristop za pripravo mednarodnega projekta SA. Med drugim bo od leta 
2021 festival vključeval več sodelovanja lokalne skupnosti pri soustvarjanju festivala. Namen festivala je privabiti 
mlade perspektivne umetnike, posameznike in organizacije ter jih vključiti v lokalno skupnost in s skupnimi 
inovacijami doprinesti k festivalu, ki bo živel z mestom. Eden izmed strateških ciljev festivala je tudi vključiti 
turistično dejavnost v sam program festivala; v novo podobo bi bilo vključeno tudi povečanje turistične 
prepoznavnosti občine Trbovlje in s tem tudi trboveljskih produktov, kar bi posledično privedlo do povečanje 
promoviranje same turistične dejavnosti in turističnih produktov. 

Zagotavljanje zaposlenim udeležbo na izobraževanjih in strokovno izpopolnjevanje na različnih izobraževalnih 
oblikah za izboljšanje kvalitete dela je bil tudi eden izmed strateških ciljev, ki smo ga v DDT izkoristili prav v času 
zaprtja. Tako smo v letu 2020 namenili 2.500,00 € za izobraževanje kadra.  

Glavni dosežki DDT v letu 2020 se odražajo predvsem v uspešno realiziranih projektih, ki so sofinancirani s strani 
Ministrstva za kulturo. Primerjava z letom 2019 nima pomena glede na situacijo, ki je prevladovala v letu 2020 
(vsi rezultati so za dve tretjini nižji kot pred preteklim letom). V DDT smo ne glede na razmere prikazali nekaj 
razstav, prireditev in koncertov, ki so se odvijali preko internetnih kanalov (live-stream, posnetki razstav, 
prazničnega odra, predvajanje koncerta …).  

Obisk 4. dritla in Rudnika pobega sicer ni bil mogoč, so pa turistične produkte ponudili preko spletne strani. Ena 
izmed dejavnosti DDT je tudi založništvo. V letu 2020 smo v sodelovanju z društvom U3 pripravili knjigo Kulmčki 
ter knjigo Moja pot do zvezd gospoda Dušana Jesenška, slednja je še v pripravi. Prav tako je bila izdana knjiga 
Želvice, ki jo je napisala Metka Dolanc.    

RUK je v času epidemije deloval nemoteno. Poročilo, kaj se je odvijalo v projektu, je priloženo posebej v dodatku 
k temu poročilu.  

Poročilo so pripravili: Odgovorna oseba 

Klavdija Cestnik                                                                                                mag. Špela Pavli Perko 

Ibrakić Sedija 

Hajdarević Seida 

                                                               

Jože Weingartner 

Podpis predsednika sveta zavoda: _________________________________ 

 

Datum, kdaj je svet zavoda potrdil poročilo: ____________________ 
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DODATNO 
 

Zaposleni na dan 31. 12. 2020 
 

 

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 

na 
dan 
31.12. 

2020 

direktor 1 1 DOL 30.11.2024 občinski 
proračun 

49 

strokovni 
sodelavec VII/2 

1 1 NED  občinski 
proračun 

31 

računovodski 
delavec11  

0 1 NED  občinski 
proračun 

 

 0 1 NED  občinski 
proračun 

 

strokovni 
delavec V 

1 1 NED  občinski 
proračun 

21 

finančno 
računovodski 
delavec V12 

0 1 NED  občinski 
proračun 

 

organizator 
kulturnega 
programa 

1 1 NED  občinski 
proračun 

33 

 1 1 NED  občinski 
proračun 

25 

odrski mojster 

(sedaj tehnični 
delavec) 

1 1 DOL  občinski 
proračun 

22 

kinooperater  1 1 NED  občinski 
proračun 

25 

 0 1 DOL  državni 
proračun 

 

oskrbnik IV 

(sedaj tehnični 
delavec) 

0 0 DOL  občinski 
proračun 

 

prodajalec IV 1 1 NED  občinski 
proračun 

24 

 

 
11 Računovodstvo se je preselilo na Občino Trbovlje 

12 Računovodstvo se je preselilo na Občino Trbovlje 
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 1 1 NED/4 ure  občinski 
proračun 

19 

manipulant III 1 1 NED  občinski 
proračun 

23 

 0 1 DOL  državni 
proračun 

 

 0 1 DOL  državni 
proračun 

 

koordinator 
VII/1 

1 1 NED  občinski 
proračun 

30 

vodja oddelka 1 1 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

42 

samostojni 
referent VI. 

1 1 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

23 

tehnik 
laboratorija V. 

1 1 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

23 

referent za 
prevoze in 
tehnično 
vzdrževanje V. 

0 1 DOL  občinski 
proračun 

 

koordinator 
programa 

1 1 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

25 

SKUPAJ 14 21  / / / 

 
 

PRODAJA ARTIKLOV 

Prodajno mesto Količina Prihodek v EUR 

kino blagajna 1.585 2.553,50 

4.Dritl 6 35,81 

Skupaj 1.591 2.589,31 

 


