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1 UVOD – OSNOVNI PODATKI ZAVODA 

 
Javni zavod 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 nudenja prireditvenih prostorov različnim kulturnim dejavnostim ter nemotenega 
zagotavljanja 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 DDT se nahajajo gledališka dvorana, kino dvorana, dve manjši predavalnici, 
dve avli, galerija in studio, ki smo ga uredili v prostorih Nove galerije. 
 
DDT zagotavlja celoleten filmski program, abonmaje (gledališki, otroški in 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 in kulture (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 RUK 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 
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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 

 
Interni predpisi v DDT: 

• Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje; 

• Pravilnik o popisu poslovnih prostorov, dodelitev oznak poslovnih prostorov in 

pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov; 

• Pravilnik prostovoljnega dela; 

• Pravilnik o obliki, vsebini in uporabi pečatov v javnem zavodu Zavod za kulturo 

Delavski dom Trbovlje; 

• Pravilnik o ocenjevanju delovnem uspešnosti javnih uslužbencev v javnem zavodu 

Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje; 

• Pravilnik o organizaciji in izvedbi nagradnih iger;  

• Pravilnik o delovnem času, odmorih in dopustih; 

• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov; 

• Pravilnik o izvajanju notranje kontrole in ugotavljanju alkoholiziranosti ter prisotnosti 

drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc pri zaposlenih; 

• Pravilnik o uvedbi stroškovnih mest; 

• Pravilnik o uporabi in vzdrževanju službenega vozila; 

• Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov; 

• Pravilnik o opravljanju dela na domu; 

• Pravilnik o sodilih za razmejitev prihodkov in odhodkov; 

• Pravilnik o notranjem revidiranju; 

• Poslovnik sveta javnega zavoda; 

• Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin; 

• Navodila za preprečevanje trpinčenja na delovnem mestu ter odpravo njegovih 

posledic; 

• Navodila za oddajo evidenčnih javnih naročil; 

• Katalog informacij javnega značaja; 

• Strateški načrt 2020-2025; 

• Program dela. 
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2 POROČILO O IZVAJANJU DEJAVNOSTI V LETU 2021 
 

DDT izvaja program na področju kulture, umetnosti, izobraževanja in turizma. 
 
Njegov namen in poslanstvo ne obsegata samo nudenja prireditvenih prostorov 
različnim kulturnim dejavnostim ter nemotenega zagotavljanje javnih kulturnih dobrin, 
temveč tudi spodbujanje in produciranje različnih kulturnih projektov in dogodkov z vseh 
področij ustvarjanja. DDT zagotavlja filmski program, abonmaje (gledališki, otroški in 
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 DDT delujeta tudi Virtualni muzej rudarstva 4. dritl ter soba 
pobega Pobeg iz rudnika. 
 
 
2.1 KINEMATOGRAFSKA DEJAVNOST 

 

Kino Trbovlje aktivno deluje na področju širjenja in promocije filmske kulture in filmske 

vzgoje ter promocije in prikazovanja kakovostnega in umetniškega filma v Trbovljah. 

Prizadevamo si ponuditi širok izbor filmov za vse okuse in generacije. Na spored 

uvrščamo kakovostne filme, nagrajene na svetovnih filmskih festivalih, posebno 

pozornost pa posvečamo filmom slovenske produkcije. Kino Trbovlje je ustanovni član 

Art kino mreže Slovenije ter član združenja prikazovalcev evropskega filma Europa 

Cinemas, saj se zavedamo, da je za uspešno delovanje pomembna povezanost. 

 

Zaradi epidemije covid-19 je bil kino od 1. januarja do 28. maja 2021 zaprt za 

obiskovalce. Tudi v obdobju po 28. maju smo se soočali z omejitvami dovoljenega 

števila obiskovalcev na posamezni projekciji. Kinematografska dejavnost je ena izmed 

najbolj prizadetih zaradi epidemije; dolgo zaprtje nam je preprečilo doseganje 

dosedanjih ciljev. Kljub temu so bile projekcije dokaj dobro obiskane: 175 projekcij je 

obiskalo 6.473 obiskovalcev (v povprečju 37 obiskovalcev na projekcijo). 

 

V letu 2021 smo opazili rast števila obiskovalcev na posamezni projekciji. Tako je bilo 

povprečno število obiskovalcev posamezne projekcije v letu 2019 29,45; v letu 2020 

23,32; v letu 2021 pa kar 36,99. Povečanje povprečnega števila obiskovalcev 

posamezne projekcije je posebej opazno pri kakovostnih in umetniških (art) filmih. V letu 

2019 si je projekcijo art filma ogledalo povprečno 25,72 obiskovalcev; v letu 2020 22,28; 

v letu 2021 pa 37,56. 

 

 VSI FILMI  ART FILMI 

leto 
št. 

projekcij 
št. 

obisk 
povpr./ 
proj. 

št. 
projekcij 

št. 
obisk. 

povpr./ 
projekcijo  

2019 623 18.349 29,45 371 9.541 25,72 

2020 218 5.084 23,32 128 2.852 22,28 

2021 175 6.473 36,99 90 3.381 37,56 

             

       

Po ponovnem odprtju se je kino program prilagajal ukrepom ter omejitvam za zajezitev 

virusa covid-19. Iskali smo alternativne oblike predvajanj, da bi se čim bolj prilagodili 

trenutnim razmeram; kot rezultat je bila v letu 2021 vzpostavljena spletna platforma za 
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pretočni ogled filmov. Redni program trenutno poteka od četrtka do nedelje ter vsebuje 

7 projekcij na teden. 

 

PROGRAMI 
 
Redni filmski program poleg komercialnih filmov ponuja tudi kakovostne, umetniške, 
festivalske in nagrajene filme. Od 28. 5. do 30. 9. smo v sklopu rednega filmskega programa 
predvajali 3 projekcije na teden (eno v petek, soboto in nedeljo). V oktobru smo predvajali 
5 projekciji na teden (eno v četrtek, petek in nedeljo ter 2 ob sobotah), v novembru pa smo 
dodali še 2 projekcij na teden (in tako predvajali eno v četrtek in dve v petek, soboto in 
nedeljo). 
 
Filmski abonma je sestavljen iz 6 filmov in poteka enkrat mesečno od novembra do aprila. 
V njegovem programu so izpostavljeni največji dosežki aktualne svetovne filmske 
produkcije. Abonmajskim programom se je začel novembra.  
 
Otroški abonma je v letu 2021 povezal otroške gledališke, lutkovne in filmske predstave. 
Sestavljen je iz petih igranih oziroma lutkovnih predstav in petih filmskih projekcij za 
najmlajše. Projekcije so bile zelo dobro obiskane. 
 
Poletni kino z imenom Filmski utrinki tradicionalno poteka že od leta 2011. Ogled filmov je 
brezplačen. Dogodek smo pripravili v sodelovanju z: Zavodom za mladino in šport Trbovlje 
(v nadaljevanju: ZMŠT), Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje (v nadaljevanju: KTST) in 
Kubom B. V treh dneh so se odvile štiri projekcije. Filmskim projekcijam smo dodali še 
pogovore ob filmih, dva glasbena koncerta, delavnico za najmlajše in pravljico v izvedbi 
KTST. 
    
Filmski pogovorni večeri vključujejo premierne projekcije izbranih slovenskih filmov, po 
katerih v kino dvorani poteka pogovor z ustvarjalci filma in drugimi gosti. Zaradi trenutnih 
razmer je pogovor predvajan tudi v neposrednem prenosu preko Facebook strani DDT. 
 
S knjigo v kino – družinski dan je namenjen družinskemu obisku kina in kakovostnemu 
skupnemu preživljanju prostega časa ob vikendih. Program je pripravljen v sodelovanju s 
KTST; pred projekcijo filma KTST izvede pravljico z delavnico kot uvod v film.  
 
Počitniške matineje so poseben sklop filmskih projekcij, namenjene druženju in zabavi 
šoloobveznih otrok. Med jesenskimi počitnicami sta bili po matinejah izvedeni še delavnici.  
 
Šolske projekcije, Filmska vzgoja in pedagoške dejavnosti. Kino Trbovlje uspešno 
deluje na področju filmske vzgoje in pedagoških dejavnosti za vrtce, osnovne in srednje 
šole. Zaradi epidemije in omejitev v letu 2021 je bilo prilagajanje potrebno tudi pri šolskih 
projekcijah, saj je bilo število učencev, ki so si lahko ogledali posamezno projekcijo, 
omejeno. Poleg predvajanj v kino dvorani smo izvedli tudi 2 pretočni projekciji.  
 
DigitalBigScreen (v nadaljevanju: DBS) je mednarodni festival umetniškega filma, na 
katerem avtorjem ponujamo veliko kinematografsko platno kot prostor za visoko kakovostno 
predstavitev umetniških video del v velikem formatu.  
 
Evropski art kino dan je v novembru 2021 že šestič potekal po kinematografih v celotni 
Evropi, ki so s projekcijami in dogodki slavili raznolikost evropskega filma. Akciji se je že 
tradicionalno pridružil tudi Kino Trbovlje s posebnim programom na ta dan.  
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Slovenski teden filma poteka v začetku novembra v celotni Sloveniji in je namenjen 
promociji nove in starejše slovenske filmske produkcije med mladimi. V Kinu Trbovlje smo 
v tednu slovenskega filma pripravili posebne projekcije slovenskih filmov za osnovnošolce. 
 
Kinovod Kino Trbovlje – DDT je spletna platforma, ki omogoča pretočni ogled skrbno 
izbranega filmskega programa z namenom večje dostopnosti kakovostnih filmov. Filme si 
preko spleta lahko ogledajo vsi, ki ne morejo v kino. Kinovod je bil vzpostavljen v 
sodelovanju z dvajsetimi kinematografi, člani Art kino mreže Slovenije (v nadaljevanju: 
AKMS) in je začel delovati 23. 3. 2021. V letu 2021 je imel Kinovod 162 ogledov. 
 

2.1.1 PRIKAZ KINO PREDSTAV PO ŠTEVILKAH 
 

 

 Št. 
pred

. 

Št. 
obis

k. 

Vsto
pnic
a na 
obis
k.(v 

) 

Prihode
k skupaj 
v enem 
letu v 
EUR 

 

(1) 

Stroše
k 

predva
janja 

predst
av v  
EUR 

(2) 

Razlika  
v  EUR 

(1 – 2) 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhod
nem letu 

v EUR 

1.izven, 150 5167 4,00; 0,00 14.820,00 5.335,20 9.484,80 7.620,00 

izven + pogovori,        

premiere 
DBS 
razdelitev po ceni 

 3705 
1462 

4,00 
0,00 

14.820,00 
0,00 
 

   

2.matineje, 8 529 3,50; 0,00 1.827,00 668,16 1.158,84 4.233,50 

matineje + delavnica        

družinski        

  7 0,00 0,00    

razdelitev po ceni  522 3,50 1827,00    

3.šolske, 9 538 3,00; 
3,50;2,50;
2,00 

1.450,00 527,25 
 

922,75 
 

3.603,50 

šolske + FV  256 3,00 768,00    

razdelitev po ceni  73 
145 
32 
32 
 

3,50 
2,50 
2,00 
0 

255,50 
62,50 
64,00 
     0 

   

4.filmski abonma 
otroški abonma 

8 239 3,5;4,00;3
,00, 0,00 

574,50 241,61 332,89 349,36 

Poletni kino        

  75 
127 

0 
3,5 

0 
444,50 

   

razdelitev po ceni  19 
18 

4,00 
3,00 
 

76,00 
        54,00 
 

   

SKUPAJ 175 6.473 4,00;3,50;
3,00;2,50;
2,00; 0,00 

18.671,50 6.772,22 11.899,28 15.806,36 
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2.1.2 BREZPLAČNE KINO PREDSTAVE 
 
Kino Trbovlje je v letu 2021 predvajal 5 brezplačnih filmskih projekcij v sklopu rednega 
programa; 4 brezplačne projekcije so bile del programa poletnega kina, 1 projekcija pa je 
bila del novoletnega programa. 
 
Poletni kino z imenom Filmski utrinki na stopnišču DDT tradicionalno poteka že od leta 
2011. Pri pripravi poletnega kina sodelujemo z ZMŠT, s KTST in s Klubom B. Filmskim 
projekcijam smo dodali še pogovore ob filmih, dva glasbena koncerta, delavnico za 
najmlajše in pravljico v izvedbi KTST. 
 
V okviru novoletnih prireditev smo predvajali brezplačno projekcijo filma Grinch z obiskom 
dedka Mraza v sodelovanju z Občino Trbovlje in Društvom prijateljev mladine Trbovlje (v 
nadaljevanju: DPM). 
 
V sklopu festivala DBS 2021 smo predvajali 6 programov kratkih filmov na 22 projekcijah.  
 

 Št. predstav  Št. 
obiskovalcev 

Strošek predvajanja 
predstav    v EUR 

Poletni kino: 
Poletje '85; 
Železne stopinje; 
Neverjetna 
zgodba o 
velikanski hruški; 
Nika  

4 75 (najem 4 filmov 292,80 = 1/2  
plača DDT ) 

146,00 

novoletne 
prireditve: Grinch 

1 200 311,97 

 

DBS 
 

22 
 

1.428 
 

300,00 

SKUPAJ 27 1.703 757,97 

 
 
 
2.2 GLEDALIŠČE 

 
Gledališče je skupno ime za uprizoritveno dejavnost, za uprizarjanje dramskih, opernih, 
baletnih in drugih odrskih del. DDT poleg rednega programa gledališkega abonmaja, ki 
zajema 6 gledaliških predstav, organizira še gledališke predstave za izven in gledališke 
predstave v izvedbi drugih organizatorjev (najem prostora).  
 
Vpis abonmajev za sezono 2021/2022 je bil uspešno izveden. V gledališki abonma se je 
vpisalo 131 abonentov. Žal se je leta 2021 izvedla le ena abonmajska predstava. Vse ostale 
predstave bodo na sporedu v letu 2022.  
 
DDT je organiziral še eno predstavo za izven in sicer Tadej Toš: J***la vas korona. V okviru 
festivala Speculum Artium 2021 je bila izvedena še predstava Odvečni, ki je bila na ogled 
brezplačno. Drugih predstav v letu 2021 ni bilo.     
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2.2.1 ŠTEVILČNI PRIKAZ GLEDALIŠČA 
 

 

+ Št. 
pre
d. 

Št. 
obisk. 

Vst. 
na 

obis. 
v EUR 

Prihode
k 

skupaj  

(1) v 
EUR 

Strošek 
predvaja
nja pred.  
(2) v EUR 

Razlika   (1 
– 2) 

v EUR 

 

(3) 

Prihodek 
skupaj v 

predhodne
m letu v 

EUR 

gledališki 
abonma 

1 149 15,00 1.622,50 3.504,00 -1.881,50 6.706,55 

DDT-izven 1 70 15,00 1.050,00 3.459,98 -2.409,98 0 

izven / / / / / / / 

SKUPAJ 2 219 15,00 2.672,50 6.963,98 -4.291,48 6.706,55 

 
 

2.2.2 MOREBITNE BREZPLAČNE GLEDALIŠKE PREDSTAVE 
 
V letu 2021 je bila organizirana ena brezplačna gledališka predstava v okviru festivala 
Speculum Artium 2021. 

 
 Št. 

predstav v 
letu 

Št. obiskovalcev Strošek 
predvajanja 

vseh predstav v 
EUR 

Odvečni  1 100 2.200,00 

SKUPAJ 1 100 2.200,00 

 

 
2.3 LUTKOVNE MATINEJE 
 
Otroški abonma sestavlja 5 lutkovnih oziroma igranih predstav različnih slovenskih gledališč 
ter 5 otroških kino predstav. Predstave, ki jih izberemo za abonma, so primerne za otroke 
od 2. do 8. leta. Poleg rednega otroškega abonmaja se v DDT izvajajo tudi predstave za 
izven v naši organizaciji ali v organizaciji drugih. 
 

2.3.1 PRIKAZ LUTKOVNIH MATINEJ V ŠTEVILKAH 
 

 Št. 
predstav  

v letu 

Št. 
obisko
valcev 
v enem 

letu 

Vsto
pnica 

na 
obisk
ovalc

a v  

Prihodek 
skupaj v 

enem 
letu v  

EUR(1) 

Strošek 
predvaja

nja 
predstav 
v enem 
letu v 

EUR(2) 

Razlika v  

(1 – 2) 
 EUR 

 
(3) 

Prihodek 
skupaj v 
predhod
nem letu  

v EUR 

lutkovni 
abonma 

2 118 4,00 456,00 514,14 -58,14 909,89 

izven 2 57 4,00 247,00 600,00 - 353,00 244,00 

SKUPAJ 4 175 4 456,00 1.114,14 - 411,14 1.153,89 
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2.3.2 BREZPLAČNE LUTKOVNE PREDSTAVE 

 

Brezplačnih lutkovnih predstav, ki bi jih organiziral samo DDT, v letu 2021 ni bilo. 
Kulturno lutkovno društvo Lučka je v letu 2021 praznovalo 60. let svojega delovanja. V 
ta namen so v sodelovanju z DDT organizirali dve brezplačni lutkovni predstavi, ki sta 
bili na ogled v dvorani in tudi na spletu. Decembra je bila v sodelovanju z Občino 
Trbovlje in DPM izvedena lutkovna predstava z obiskom dedka Mraza. 

 

 

 Št. predstav v 
letu 

Št. 
obiskovalcev/gleda

lcev  EUR 

Strošek 
predvajanja 

vseh predstav v 
EUR 

60. let delovanja 
Lutkovne skupina 
Lučka Trbovlje  

2 589 60 

Pika išče dedka 
Mraza 

1 124 0 

 SKUPAJ 3 713 60 

 
 

2.4 GLASBENE PRIREDITVE 
 

V letu 2021 so bili v organizaciji oziroma soorganizaciji z DDT izvedeni štirje koncerti. 
Vsi koncerti so bili na ogled brezplačno. V mesecu decembru je ženska vokalna skupina 
Plavica praznovala 30 let delovanja in v ta namen priredila koncert, ki ga je v dvorani 
obiskalo 50 ljudi, drugi pa so si posnetek koncerta ogledali preko spletne strani. 
Decembra pa je na gledališkem odru potekal tudi tradicionalni koncert Delavske godbe 
Trbovlje. 

 

2.4.1 BREZPLAČNE GLASBENE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI/ SOORGANIZACIJI 
DDT 

 
 Št. prireditev v 

letu 
Št. 

obiskovalcev 

Strošek vseh 
prireditev 

v EUR 

Godalkanje: specialke z 
oprodoma, JSKD in DDT  

1 180 360,00 

Moonlight Sky  1 129 978,49 

Železne stopinje  1 54 78,49 

Bogunov 1 2.700 40,00 

SKUPAJ 4 3.063 1. 456,98 

 
 
2.5 RAZSTAVNA DEJAVNOST 
 
Za postavitev likovnih, fotografskih, intermedijskih in drugih vizualnih razstav se 
uporabljajo galerija, spodnja in zgornja avla ter predavalnica. 
 
Leto 2021 se je začelo z razstavo filmskih plakatov iz arhiva DDT. Razstava je bila en 
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mesec na ogled v avli DDT. Sledile so še razstave ob obletnicah delovanja društev in 
zavodov. Razstava ob 120-letnici delovanja Vrtca Trbovlje je bila postavljena v spodnji 
avli, razstava ob 30-letnici delovanja lutkovne skupine Lučka Trbovlje pa v zgornji avli 
DDT.  
 
Ena večjih razstav v organizaciji DDT je bila razstava Janez Knez: Retrospektiva, za 
katero je DDT pridobil finančna sredstva Ministrstva za kulturo, razstava pa je bila na 
ogled 3 mesece. Seveda pa so bile na ogled tudi tradicionalne vsakoletne razstave 
društev in organizacij, kot so Javni sklad za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD 
OI Trbovlje), Art Kum, Zveza likovnih društev Slovenije in RELIK. V decembrskem času 
je DDT v sodelovanju z DPM in JSKD OI Trbovlje pripravil še eno dobrodelno razstavo, 
ki je bila namenjena pridobivanju sredstev za Kristjana Božiča.  
 

2.5.1 SEZNAM RAZSTAV IN OSNOVNI PODATKI 
 

 

 

 

 

 

Ime razstave Št. dni 

odprtja 
razstave 

Št. 
Obiskovalcev 

Strošek razstave 
v  EUR 

Razstava filmskih plakatov  30 32 0 

Svetovni dan lutk in 60 let KD 
skupine Lučka Trbovlje  

1 70 0 

Milan Rijavec: Skrito, a barvito 14 12 20,00 

Osnove tehnike in grafike: 
Zlata paleta 2021  

14 60 0 

Janez Knez: Retrospektiva  90 350 5.000,00 

Jože Potokar-Cvrčo: Rudarski 
praznik 

152 135 100,00 

Poletni kino  3 75 0 

Videz tipnega 7 60 0 

120 let Vrtca Trbovlje  25 150 0 

Ex-tempore Art kum 2021  9 40 0 

Zaključna razstava: Zlata 
paleta 2021  

14 50 0 

Fimera 2021  3 17 60,0 

Mavrično srce 25 78 20,00 

SKUPAJ 357 1.129 5.200,00 



Poročilo DDT 13 

 

 
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, ko društva in podjetja prirejajo različne dogodke. V letu 2021 so bile v organizaciji 
DDT tri takšne prireditve, ki so bile brezplačne za obiskovalce. 
 
 

2.6.1 DRUGE BREZPLAČNE PRIREDITVE V ORGANIZACIJI/ SOORGANIZACIJI DDT 
 
 

*Finančna sredstva za izvedbo festivala Speculum Artium in DBS pridobimo z 
Ministrstva za kulturo. 
 
 
2.7 PRISPEVEK LOKALNE SKUPNOSTI K BREZPLAČNIM PRIREDITVAM 

 
Pod točko prispevek lokalne skupnosti k brezplačnim prireditvah so uvrščene 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 

Zimske dogodivščine  DPM prostor  

pustni sprevod  DPM  

počitniško dogajanje    DPM tehnična pomoč, 
oprema 

 

 Št. 
prir
edit
ev 

Št. Obiskovalcev Strošek vseh 
prireditev 
v  EUR 

Speculum Artium in DBS 2021  1 1.774  48.611,00* 

pravljične urice 12 2.970  240,00  

literarni večeri 7 3.172  140,00 

mednarodni dan knjig 1 122  20,00 

40 let bela hiša 1 245  20,00 

Pet pred dvanajsto-mozaik kulture 1 678  20,00 

Hackatlon kulturne dediščine 2 10  20,00 

panelna diskusija: Senster 3 275  30,00 

Arhitektura v živo 1 20  10,00 

javno vodstvo: Senster 1 43  10,00 

javni pogovor: Trbovlje v Evropi 1 415  40,00 

Ta veseli dan kulture 1 107  20,00 

Obeležitev praznika svete Barbare 1 690  40,00 

SKUPAJ 32 8.747 49.221,00 
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virtualna proslava ob rudarskem  
prazniku dnevu Svete Barbare 

RMED Perkmandeljc 
Trbovlje  

tehnična podpora 
izvedbe, postavitev 
razstave, realizacija 
prireditve, snemanje 

Snemanje v 
prostorih RTH 

predavanje za direktorje javnih 
zavodov 

Občina Trbovlje tehnična pomoč, oprema  

vaja gašenja požara v zaprtih 
javnih prostorih 

Prostovoljno gasilsko 
društvo Trbovlje 

prostor  

tečaj prve pomoči Območno združenje 
Rdeči križ Slovenije, 
območna enota 
Trbovlje 

prostor, oprema  

120 let Vrtca Trbovlje Vrtec Trbovlje prostor, oprema (panoji)  

zlata vrtnica 2021 Turistično društvo 
Trbovlje 

prostor, oprema, delavci, 
pomoč pri scenariju, 
organizaciji 

Prireditev Zlata 
vrtnica je 
posebnega 
pomena za 
lokalno 
skupnost. 

svetovni dan lutk in 60. let 
društva lutkovne skupina Lučka 
Trbovlje 

Kulturno društvo 
lutkovna skupina 
Lučka Trbovlje 

prostor Društvo je še 
eno redkih 
delujočih na tem 
področju in smo 
jim omogočili 
prostor za 
izvedbo 
prireditve ob 
njihovi obletnici. 

V SODELOVANJU Z USTANOVITELJICO 

osrednja slovesnost ob dnevu 
boja proti okupatorju 

Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

osrednja slovesnost ob 
občinskem prazniku 

Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

sprejem odličnjakov Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

prihod Dedka Mraza Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

Od dimnika do dimnika Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

vpis odličnjakov v Zlato knjigo Občina Trbovlje tehnična pomoč, 
organizacija 

 

SKUPAJ 16 prireditev   
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3 SOFINANCIRANJE DRUGIH DEJAVNOSTI 

 
Razpredelnica: sofinanciranje v obliki nakazila denarja ali poplačila računov 

 

 

Ime prireditve Naziv 
organizatorja 

Znesek, ki ga je 
DDT nakazal 
posredno ali 

neposredno za 
prireditev v EUR 

OPOMBE 

bonton in 
komunikacija 
na delovnem 

mestu 

javni zavodi 861,17 Direktorji javnih 
zavodov so za 

svoje zaposlene 
organizirali 
predavanje. 
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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; pri tem mora plačati minimalne 
stroške za najem. V letu 2021 takšnih najemov ni bilo veliko zaradi epidemioloških razmer. 
Lansko leto so bili tako v brezplačen najem prostori oddani 2-krat; uporabniki so pokrili 
minimalne stroške najema. 
 
 

Ime 
prireditve 

Naziv 
organizatorj
a 

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 

občni zbor  
 
 

Območno 
združenje 
veteranov vojne 
za Slovenijo 
Zasavje 

488,00 
 

30,00 
 

0 

20 let delovanja 
društva  
 

Medgeneracijsko 
društvo Upanje 

520,00 
 

60,00 0 

SKUPAJ  1.008,00 90,00 0 
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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 2021 skupaj s prihodki ter stroški objekta. 
 
 

 Št. 
najemov 

Višina letnega 
prihodka 
v EUR 

Strošek objekta v 
EUR 

Lovski gradič 87 1. 313,25 - vzdrževanje 1.000,00 

gledališka dvorana 12 2.430,60 - elektrika 9.925,57 
- komunala 54.603,13 
- vzdrževanje 14.933,71 

kino dvorana 6 488,00 

Slavčkova soba 12 284,50 

predavalnica 127 2.166,02 

avla 179 5.597,20 

galerija 9 5.000,00 

Rudarski dom 0 0 

 
SKUPAJ 

 
411 

 
12.279,57 

 
80.462,41 

 
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 

gledališka dvorana 77  

Slavčkova soba 10  

predavalnica 38  

soba 91 144  

Zarjanska soba 48  

Rudarski dom  88  

  kino dvorana 3  

SKUPAJ 215 1.020,80 
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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 2021, so: 
• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018–2021 za Speculum Artium, 34.008,00 
EUR / leto; 
• Ministrstvo za kulturo, Programski razpis 2018–2021 za DBS, 9.679,00 EUR / leto; 
• Ministrstvo za kulturo, Janez Knez: Retrospektiva; 5.000,00 EUR: 
• Ministrstvo za kulturo, Power Rangers – interaktivni video in zvočna instalacija, 4.800,00 
EUR; 
• Ministrstvo za kulturo, Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – RUK  
2019–2022, 4.500.000,00 EUR (V letu 2021 je bilo prejetih 1.132.662,04 EUR, od tega DDT 
432.424,42 EUR, ostala razlika se je nakazala partnerjema v projektu.); 
• Festival Velenje, Program Europa Cinemas 2021, 3.231,21 EUR. 

 

 

5.1.2 PRIHODEK IZ NASLOVA 4. DRITLA IN PROMOCIJA 
 
PRIHODEK IZ NASLOVA MUZEJA RUDARSTVA 

 
 Št. 

obiskova
lcev 

Vrednost 
vstopnice 
v EUR 

Št. 
prodanih 
vstopnic 

Prihodek 
v EUR 

Prihode
k skupaj 
v 
predhod
nem 
letu v 
EUR 

Virtualni 
muzej 
rudarstva  

931 10; 8; 5; 2,5; 2 753  5.244,80  1.975,00 

Pobeg iz 
rudnika 

29 60; 48 6 360,00 260,00 

 

 
BREZPLAČNE VSTOPNICE IZ NASLOVA MUZEJA RUDARSTVA 
 

Število 
brezplačn
ih 
vstopnic 

Prejemniki 
brezplačnih 
vstopnic 

Razlog za prejem 

1 

udeleženci prireditve Od 
dimnika do dimnika  

V sklopu prireditve Od dimnika do dimnika 
smo ponudili en termin za brezplačno doživetje 
Pobega iz rudnika. 

19 

udeleženci prireditve 
Poletna muzejska noč 

V sklopu prireditve Poletna muzejska noč smo 
ponudili brezplačen ogled muzeja v dveh 
terminih. 

4 
spremljevalci otroških 
skupin CŠOD Prvine  

Stalna praksa pri šolskih ogledih je, da se 
spremljevalcem po službeni dolžnosti vsebine 
ne zaračuna. 
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15 
udeleženci prireditve ob 
rudarskem prazniku  

V sklopu prireditve ob rudarskem prazniku 
smo ponudili brezplačen ogled muzeja za 
otroke. 

5 
strokovni obisk iz 
Narodnega muzeja 
Slovenije  

Izmenjava dobrih praks. 

6 
ekipa Družinskih izletov  Obisk promotorjev v Virtualnem muzeju 

rudarstva in Pobegu iz rudnika. 

3 
češki veleposlanik s 
spremljevalcema  

Poslovni obisk. 

125 
udeleženci Rudnika groze  Če so si udeleženci ogledali film za noč 

čarovnic v Kinu Trbovlje, so imeli vstop v 
Rudnik groze prost. 

 
 
Virtualni muzej rudarstva 4. dritl je bil – zaradi ukrepov za zajezitev širjenja korona virusa – v 
letu 2021 za obiskovalce odprt od konca maja dalje. Za obiskovalce so sprva še naprej veljale 
omejitve glede števila obiskovalcev (do 10 oseb), obveza izpolnjevanja PCT pogojev in nošenja 
zaščitne maske med ogledom. Večjih skupin obiskovalcev, ki so pomenile večji del obiska in 
prihodkov do leta 2020, v letu 2021 še ni bilo, osredotočili smo se na individualne goste, družine 
na izletih in manjše zaključene skupine. Obisk v letu 2021 ocenjujemo za zadovoljiv, sploh z 
ozirom na vsesplošne razmere, v katerih še vedno posluje tako kulturni kot turistični sektor. Z 
jesenjo smo pospešili promocijske akcije za oba produkta v 4. dritlu, kar se bo pozitivno odrazilo 
v letu 2022, ko pričakujemo postopno vračanje obiska na raven pred epidemijo. V razstavo 
Virtualnega muzeja rudarstva smo dodali točko z razširjeno resničnostjo (AR), kjer se 
predstavlja rudarsko opremo in orodje. Pri realizaciji projekta sta sodelovala DDTlab in umetnik 
Jože Potokar-Cvrčo, ki je prispeval originalne grafike z rudarsko tematiko. Na te grafike so bila 
dodana digitalizirana orodja, ki jih obiskovalec lahko vidi preko aplikacije na pametnem telefonu. 
Prav tako so bili v letu 2021 izvedeni manjši popravki na programski opremi, ki upravlja igro 
Pobeg iz rudnika.  
 
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 DDT vključno s 4. dritlom in Pobegom iz rudnika smo v letu 2021 oglaševali: 

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

• s plakati na različnih frekventnih točkah v Trbovljah; 

• z udeležbo na različnih promocijskih predstavitvah Trbovelj (npr. Kulturni bazar); 

• na družbenih omrežjih; 

• z udeležbo na spletnih seminarjih in konferencah; 

• z dogovori o vključitvi ponudbe 4. dritla v programe obiskov Trbovelj z zainteresiranimi 
agencijami (Kareta, Rudi Tours, posamezni vodiči); 

• v sodelovanju z influencerji.  
 
Promocija 4. dritla in Pobega iz rudnika je bila prilagojena odprtosti muzeja, saj sta bila tudi ta 
dva zaradi epidemije pol leta zaprta. Promocijo turističnih produktov je sicer DDT izvajal tudi v 
času zaprtja preko svoje spletne strani in družbenih omrežij. Po odprtju smo okrepili promocijo 
s plakati, udeležbami na sejmih, sodelovanjem z agencijami ter influencerji. Del promocije se je 
izvajal okviru celoletnih pogodb, ki so jih imeli sklenjene z mediji, zato je točno število sredstev, 
namenjenih za promocijo, nemogoče navesti. 
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Opišite, katerih promocijskih orodij, ki se pri promoviranju svojih prireditev poslužuje zavod. 
Oglaševanje na radiu, televiziji, družabnih omrežjih, spletnih straneh DDT in drugih ponudnikov, 
v tiskanih in spletnih časopisih, izobešanje plakatov, predstavitve na turističnih dogodkih, 
sodelovanje s turističnimi novinarji in influencerji, povezovanje z izobraževalnimi ustanovami, 
obveščanje preko elektronskega poštnega seznama. 
 
 

5.1.3 PRIHODEK IZ NASLOVA ODDAJANJA POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM 
 

 
Prostor Kvadr

atura( 
v m²) 

Najem
nik 

Kdaj je 
bila 
sklenjen
a 
najemna 
pogodb
a? 

Mesečn
a 
Najemni
na v 
EUR Z 
DDV 

Kdo 
plaču
je 
stroš
ke 
(elekt
rika, 
voda, 
ogrev
anje)
? 

Letni 
prihode
k iz 
naslova 
najemni
ne v 
EUR Z 
DDV 

38 20.50 AKIS 
D.O.O. 

2008 200,08 DDT 2.400,96 
 

51 20,53 RTV 
Slovenija 

1982 140,41 
 

RTV 
Slovenija 

1.684,92 
 

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

6.466,92 
 

111 79,12  ZLU 2019 541,70 ZLU 5.417,00 

113 38,57 U3 2019 24,40 DDT 146,40 

Rudarski 
dom 

50,70 DPM 2019 257,28 
 

DPM 3.159,14 
 

Bankomat  NLB 2000 / / 864,00 

Delikomat  Delikomat  2018 glede na 
porabo 

Delikomat 194,45 
 

SKUPAJ  / / 2.709,83 / 20.333,79 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poročilo DDT 21 
 

5.1.4 PRIDOBLJENA SPONZORSKA SREDSTVA ZA DOGODKE ALI DELOVANJE 
 
Prejeli smo donacije od Lions kluba Trbovlje v višini 500,00 EUR ter od DEWESoft d.o.o. 
Trbovlje v višini 300,00 EUR za izdajo knjige Dušana Jesenška.  
 
 

5.1.5 TERJATVE  
 
Priložen je seznam odprtih terjatev na dan 31. 12. 2021. Terjatve usklajujemo z IOP obrazci. 
Večina terjatev še ni zapadla na dan 31. 12. 2021. Sporne oz. zapadle terjatve pa so navedene 
pod točko 13 odprte terjatve. 
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6 ŠTEVILO OBISKOVALCEV LETNO 
 
 
Pod točko prireditve v organizaciji DDT, na katerih je obiskovalec plačal vstopnino, so 
upoštevane prireditve, ki so navedene v točkah 2.1.1., 2.2.1, 2.3.1. in 2.7 tega poročila. 
 
Pod točko prireditve v organizaciji DDT, na katerih je obiskovalec ni plačal vstopnine, so 
upoštevane prireditve, ki so navedene v točkah 2.1.2., 2.2.2., 2.3.2., 2.4.1., 2.6.1. ter 2.7 tega 
poročila. 
 
Pod zadnjo postavko so upoštevane prireditve, ki so navedene v točkah 2.5.1., 4. in 5 tega 
poročila; torej 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 

75 7.827 52.667,98 49.221,00 

Prireditve v 
organizaciji 
DDT, na katerih 
obiskovalec ni 
plačal vstopnine 

181 14.326 14.850,34 27.404,80 

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

809 32.219 1.610,00 27.382,15 
 

     

SKUPAJ 1.065 54.372 69.128,32 104.007,95 
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7 ČLOVEŠKI VIDIK DELA IN SVET ZAVODA 

 
Dejansko stanje zaposlenosti na dan 31. 12. 2021 v DDT: 
 
za nedoločen čas 9,5 

• za polni delovni čas (9 oseb); 

• za polovični delovni čas – prodajalec IV. (0,5 ena oseba za polovični delovni čas); 
 
za določen čas 8,5 od tega: 

• direktor s pet letnim mandatom (1 oseba); 

• javna dela (1 oseba); 

• projekt digitalne kompetence (2 osebi); 

• ena oseba nadomešča za polovični delovni čas delavko, ki je prerazporejena na 
drugo delovno mesto za čas nadomeščanja porodniškega in materinskega dopusta 
(0,5 ena oseba za polovični delovni čas); 

• projekt RUK (4 osebe). 
 
 
7.1 OCENE ZAPOSLENIH 
 
V letu 2022 je bilo za leto 2021 ocenjenih 14 delavcev. Neocenjeni je bila ena delavka, ki 
je od februarja 2021 koristila porodniški in materinski dopust.  
 
 

Ocena Št. zaposlenih z 
določeno oceno 

Delež zaposlenih (%) z 
določeno 
oceno 

odlično 5 9 69,23 

zelo dobro 4 2 15,39 

dobro 3 1 7,69 

zadostno 2   

nezadostno 1   

neocenjeno 1 7,69 

SKUPAJ 13 100,00 

 

 
7.2 DELO PO POGODBAH, PLAČEVANJE MOREBITNIH NADUR  

 
V letu 2021 so bili zunanji izvajalci prek pogodb in drugih oblik dela naslednji. 

 
Vrsta pogodbe Število oseb Strošek bruto-bruto v 

EUR 
podjemna 1 896,15 

avtorska 12 11.981,18 

občasno delo upokojenca 2 2.054,66 
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dijak ali študent 6 939,65 

družbeno-koristno delo 0 / 

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

 
Naziv delovnega mesta Št. 

del 
me
st 

Določen / nedoločen 
čas 

Ure v dobro na dan 
31.12. 2021 

direktor 1 DOL 0 

strokovni sodelavec VII/2 1 NED 1,27 

strokovni delavec V. 1 NED 2,37 

organizator kulturnega programa 1 NED 0 

 1 NED 6,48 

kinooperater 1 NED -4,25 

tehnični delavec 1 NED 11,33 

prodajalec IV 1 NED 6,28 

 1 NED/4 ure 11,52 

manipulant III 1 NED 18,37 

koordinator VII/1 1 NED 7,36 

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 in ni bilo oddano 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 vozovnica za vlak, vozovnica 
za avtobus, ipd. Višina cene goriva za službeno pot se usklajuje sproti z višino naftnih 
derivatov na trgu. 
 
Znamka 
avtomobila 

Letni
k 
avto
mobil
a 

Dizel/
Benci
n 

Letni 
strošek 
avtomo
bila 
(popravi
la, 
vlaganja 
vanj; 
brez 
goriva) 

Strošek 
porabe 
goriva v 
enem 
letu v 
EUR 

Prihodek 
iz 
naslova 
oddajanja 
vozila v 
najem v 
EUR 

Prihod
ek 
skupaj 
v 
predho
dnem 
letu 

RENAULT 
TRAFIC 

2019 DIZEL 1.192,32 1.304,98   0 

SKUPAJ   1.192,32 1.304,98  0 



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 so začeli svoj mandat na konstitutivni seji 27. 2. 2020.  
V letu 2021 je bilo 5 sej, od tega 3 redne in 2 korespondenčni seji. 
Udeležba na sejah sveta zavoda v letu 2021 je prikazana spodaj. 

 

Člani Število 
udeležb 

Udeležba 
v % 

Jože Weingartner 5 100 

Barbara Adeeb 3 60 

Ana Kadunc 5 100 

Maja Hvala 4 80 

Lavra Izgoršek 4 80 

Nina Guna 4 80 

Bogdan Šteh 4 80 
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8 VLAGANJA V INFRASTRUKTURO (TUDI IZ TRŽNIH DEJAVNOSTI) 
 
V letu 2021 smo v DDT sanirali sanitarije, ki so se pokvarile pri izhodu iz kino dvorane. Prav 
tako so se v celoti očistile steklene površine v DDT in v Lovskem gradiču. Ostala vzdrževalna 
dela so se opravljala po letnem programu (redni servis javljalnikov požara, čiščenje zaves, 
servis klim …). V letu 2021 smo uredili še arhiv filmskih plakatov.  
 
Prav tako se nadaljujeta še projekta prenove elektroinštalacij in vzpostavitve spletne strani. V 
letu 2021 so bili obnovljeni prostori stare galerije. V galeriji so bile obnovljene stene ter druga 
potrebna dela in kupljene nove obešanke za razstavne eksponate.  
 
V sodelovanju z Občino Trbovlje je bila prebeljena celotna zgornja avla. Prav tako je Občina 
Trbovlje s pomočjo sredstev z razpisa Ministrstva za kulturo v celoti zamenjala ozvočenje v 
gledališki dvorani v vrednosti 73.800,00 EUR. 
 
Večja vlaganja v letu 2021 so se opravila tudi v opremo v zgradbi DDT in DDTlabu. Vsega 
skupaj je bilo v opremo vloženo preko 65.000,00 EUR.  

 
Vrsta vlaganja, saniranja, popravil stavbe 

DDT 
Vrednost 

vlaganja v EUR 

VZDRŽEVALNA DELA 9.433,84 

- - elektrika 105,82 

- - čiščenje steklenih površin 3.318,40 

- - popravilo WC kotličkov 190,00 

- - popravilo izplakovalnikov 250,00 

- - nadgradnja programa ISA 424,80 

- - čiščenje zaves 195,77 

- - servis klim 266,00 

- - servis opreme 150,87 

- - servis požarnega sistema 803,18 

- - redno vzdrževanje prostorov (žarnice, vodniki, cevi, vijaki 
….)  

3.059,26 

- - redno vzdrževanje gasilnikov 669,74 

UREJANJE ARHIVA DDT 1.040,00 

- - arhivske mape 1.040,00 

NADGRADNA POŽARNEGA IN ALARMNEGA SISTEMA 3.538,00 

- - koncept požarne varnosti 3.538,00 

SPLETNA TRGOVINA 1.290,00 

- - priprava spletne strani 1.290,00 

OBNOVA GALERIJE 2.735,17 

- - priprava prostora, oprema … 846,66 

- - obnova sten 1.888,51 

-   

OPREMA 65.188,83 

- mobilni telefoni za delavnice 1.869,33 

- flipchart tabla 148,83 

- vzpostavitev studia 23.912,00 

- projektorji, stojala, zaslon, mikrofoni … 9.642,64 

- zastave 283,94 
- zavese v avli 21.035,98 

- 360° kamera  4.018,20 

- tiskalnik 2.927,91 

- BCI kapice 1.350,00 
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PROJEKTI 2.878,68 

   - pleksi steklo, bazen, razrez (projekt RUK) 1.878,68 

- -  kinovod 1.000,00 

SKUPAJ 86.104,52 
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8.1 ODPIS SREDSTEV IN OSNOVNA SREDSTVA 
 
 
Komisija v letu 2021 ni predlagala odpisov terjatev. 
 
O popisu osnovnih sredstev in drobnega inventarja je bil narejen zapisnik, iz katerega je 
razvidno, katera osnovna sredstva in drobni inventar je komisija predlagala za odpis. 
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9 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI ZA OBDOBJE 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 
UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 
 
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 DDT. Stroški amortizacije pa se 
razmejujejo glede na vire financiranja. 
 
V letu 2021 beležimo 779.170 EUR poslovnih prihodkov od tega 714.583 EUR oz. 91,71 % 
prihodkov za izvajanje javne službe ter 64.587 EUR oz. 8,29 % prihodkov od prodaje blaga in 
storitev na trgu.  
 
Prihodki za izvajanje javne službe: 
- prihodki proračuna občine za BOD v višini 207.802 EUR; 
- prihodki proračuna občine za MS v višini 111.192 EUR; 
- prihodki Ministrstva za kulturo RS v višini 53.487 EUR; 
- prihodki Ministrstva za kulturo RS za projekt RUK v višini 338.066 EUR; 
- prihodki od Festivala Velenje v višini 3.231 EUR; 
- drugi prihodki za izvajanje javne službe v višini 805 EUR. 
 
Prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu pridobivamo z oddajanjem prostorov v uporabo, s 
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prodajo pokovke in napitkov, s prodajo vstopnic za kino, Virtualni muzej rudarstva, abonma, 
gledališke predstave, glasbene nastope, lutkovne predstave, z oddajanjem prostorov v najem 
ter z drugimi storitvami. 
 
Stroški so opredeljeni v obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov. 
 
Gibanje prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti: 

 leto 2019  leto 2020 leto 2021 

prihodki za izv. javne 
službe         

581.366 € 733.665 € 714.583 € 

prihodki od prodaje 
na trgu           

178.715 €                80.083 €       64.587 €   

odhodki za izv. javne 
službe 

580.736 €        733.373 €         714.022 €             

odhodki od prodaje 
na trgu 

178.479 €               80.050 € 64.587 € 

 
Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za 26,2 %  zaradi 
višjih prihodkov Ministrstva za kulturo RS zaradi financiranja projekta RUK. 
 
Prihodki od prodaje na trgu so v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 nižji za 55,19 % zaradi 
nedelovanja DDT v času epidemije covid-19. Posledično so nižji tudi odhodki. 
 
Prihodki za izvajanje javne službe so v letu 2021 nižji za 2,6 % predvsem zaradi nižjih prihodkov 
za BOD zaradi odhodov delavcev v pokoj in prenehanja zaposlitve. 
 
Prihodki od prodaje na trgu pa so v primerjavi s preteklim letom nižji za 19,35 %, kar je posledica 
epidemije covid-19. Posledično so nižji tudi stroški. 
 
DDT je v letu 2021 ustvaril 561 EUR presežka prihodkov nad odhodki. Presežek prihodkov nad 
odhodki je ostal nerazporejen. 
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10 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV V 
OBDOBJU 1. 1. 2021–31. 12. 2021 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH  

UPORABNIKOV OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 
 
V letu 2021 smo ustvarili 779.170 EUR prihodkov, kar je za 4,2 % manj kot v letu 2020. 
 
Prihodki iz naslova javnih sredstev znašajo 714.583 EUR in predstavljajo 91,71 % vseh 
poslovnih prihodkov. Prihodki iz naslova prodaje na trgu znašajo 64.587 EUR oz. 8,29 % vseh 
poslovnih prihodkov. Sestava je podana v Obrazložitvi izkaza prihodkov in odhodkov določenih 
uporabnikov po vrstah dejavnosti za leto 2021.   
 
Poslovni odhodki  v letu 2021 znašajo 778.609 EUR in so za 4,28 % nižji kot v letu 2020.   
 
Stroški materiala znašajo 49.734 EUR in so za 42,7 % višji 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. 
 
Stroški storitev znašajo 334.989 EUR in so v primerjavi z letom 2020 višji za 13,45 %. Najvišji 
strošek predstavljajo stroški intelektualnih storitev (Speculum Artium in RUK), stroški 
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komunalnih storitev in stroški najemnin za poslovne prostore RUK (54,6 %). Med ostale stroške 
storitev štejemo tudi stroške zavarovanja in vzdrževanja objektov in opreme, tiskarske storitve, 
računalniške storitve, reprezentanco, storitve varovanja zgradb in prostorov, gledališke in 
lutkovne predstave, glasbeni nastopi, telefonske storitve, stroški službenih potovanj, avtorske 
pogodbe, podjemne pogodbe, najemnine za filme, abonmajske predstave … 
 
Amortizacija za leto 2021 je bila obračunana v višini 74.594 EUR in zmanjšana v breme 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih OS za 12.357 EUR. Iz sredstev amortizacije smo v 
letu 2021 nabavili  opremo za studio, zavese za oder in studio, računalnik, spletno kamero in 
ostalo opremo (RUK). 
 
Stroški dela znašajo 315.678 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 23,6 %, kar je 
posledica upokojitve dveh delavcev in prenehanja zaposlitve delavcev, financiranih iz proračuna 
Občine Trbovlje kot tudi na projektu Digitalne kompetence v kulturi. 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, dodatek za redno delovno 
uspešnost, dodatek za nadurno delo, prispevke delodajalca, premije KDPZJU ter odpravnin ob 
upokojitvi.  
 
Drugi odhodki v višini 15.971 EUR predstavljajo članarine v neprofitnih inštitucijah, delo dijakov 
in študentov, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, takse ter stroške odvetnikov.  
 
Zavod je v letu 2021 ustvaril 561 EUR presežka prihodkov nad odhodki. 
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11 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU 
DENARNEGA TOKA V OBDOBJU 1. 1. 2021–31. 12. 2021 
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OBRAZLOŽITEV IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

 
 

V letu 2021 je bilo 879.501 EUR plačanih prihodkov, kar je za 54,14 % manj kot v letu 2020. 

 

Od tega je bilo 829.432 EUR oz. 94,31 % 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 od najemnin, 

prejete donacije ter prihodke od Festivala Velenje. 

  

Prihodki od prodaje na trgu so bili plačani v višini 50.069 EUR, kar je za 10,6 % manj kot v 

preteklem letu. Vključujejo plačane prihodke od uporabe prostorov, prodaje pokovke in 

napitkov, prodaje vstopnic za muzej rudarstva, kino vstopnic, abonmaja in drugih storitev. 

Znižanje prihodkov beležimo zaradi neizvajanja tržne dejavnosti zaradi epidemije covid-19. 

 

Skupni odhodki plačani v letu 2021 znašajo 1.636.652 EUR in so v primerjavi s preteklim 

letom višji za 101,9 %. Odhodki za izvajanje javne službe, plačani v letu 2021, so za 110,2 

% višji kot v letu 2020. Odhodki, plačani iz naslova prodaje na trgu, pa so nižji za 10,6 %,  

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. 

 

DDT je v letu 2021ustvaril 757.151 EUR presežka odhodkov na prihodki v bilanci denarnega 

toka.  

 

Obrazložitev: 

 

Ministrstva za kulturo RS je za projekt RUK na dan 31. 12. 2020 nakazal avans v višini 

1.145.360 EUR, zato je imel DDT v letu 2020 1.107.333 EUR presežka prihodkov nad 

odhodki. Prenakazilo deleža sredstev v višini 899.218,89 EUR partnerjema projekta pa je 

bilo izvršeno naslednji delovni dan, kar pa je bilo že v letu 2021, kar je vzrok letošnjega 

presežka odhodkov nad prihodki v višini 757.151 EUR. 
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12 BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2021 
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OBRAZLOŽITEV BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2021 
 

 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v višini 361.873 EUR so v primerjavi s preteklim 
letom nižja za 3,36 % zaradi višje vrednosti amortizacije od nabave novih osnovnih sredstev. 
 
Kratkoročna sredstva predstavljajo kratkoročne terjatve do proračuna Občine Trbovlje za 
sredstva za plače za mesec december 2021, 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, terjatve za DDV za račune, za katere v decembru ni 
bilo pravice do odbitka DDV ter sredstva v blagajni.  
 
Kratkoročna sredstva v višini 420.072 EUR so v primerjavi s preteklim letom nižja za 64,64 % 
zaradi nižjih sredstev na podračunu UJP. Na dan 31. 12. 2020 je Ministrstvo za kulturo RS 
nakazalo preplačilo za projekt RUK na podračun pri UJP, prenakazilo deleža sredstev 
partnerjema projekta pa se je izvršilo dne 4. 1. 2021. To je razlog da je bilo v letu 2020 znatno 
več sredstev na podračunu kot v letu 2021. 
 
Kratkoročne obveznosti v višini 401.379 EUR so v primerjavi s preteklim letom nižje za 65,69 % 
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zaradi nižjih obveznosti za predujme za projekt RUK. 
 
Predstavljajo predvsem kratkoročne obveznosti do zaposlenih za sredstva za plače za mesec 
december 2021, 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 2021.  
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti znašajo 380.566 EUR in so v primerjavi z letom 2020 nižji 
za 3 % zaradi obračunane amortizacije. 
 
Zavod ima na dan 31. 12. 2021 v bilanci stanja 16.451 EUR 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 49,95 % nižji od predhodnega leta. 
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13 ODPRTE TERJATVE 
 

Na dan 31. 12. 2021 smo imeli 1.343,64 EUR PV terjatev do kupcev. Najstarejša terjatev je do 
kupca Ana Tušek s.p. iz leta 2009 v višini 1.239,24 EUR, ki je v postopku izvršbe. Poleg te 
terjatve imamo na PV terjatev do kupcev tudi Športno terapevtski klub Shiva ter Kulturno društvo 
Svoboda moški pevski zbor.  



Poročilo DDT 50 
 

14 ZAKLJUČEK 
 

Leto 2021 si bomo v DDT zapomnili predvsem po epidemiji, ki je zgodila po celem svetu. Zaradi 
razmer, ki so še danes v večji meri prisotne, je DDT deloval okrnjeno. Onemogočeno delo je v 
zavodu pustilo predvsem finančne posledice, saj smo ostali brez glavnega vira prihodkov (kino 
in oddaja prostorov v najem). Kljub temu smo še vedno opravljali nekatere dejavnosti iz letnega 
programa, večina prireditev se je izvajala tudi na spletu. V preteklih dveh letih življenja z 
epidemijo smo se v zavodu do dobra prilagodili novim razmeram, tako pri izvajanju dejavnosti, 
kot tudi pri hitrih odzivih na spremembe programa, ki so v zadnjem času precej pogoste. Pravi 
izziv predstavlja organizacija gledaliških predstav, koncertov in drugega programa, kjer je 
potrebno potek dela spreminjati v zadnjem trenutku, seveda glede na predpisane ukrepe. Način 
dela zavoda je postal –  nehote – drugačen, saj ne moremo več organizirati prireditev z velikim 
številom obiskovalcev, hkrati pa je postala organizacija zahtevnejša. Na vsaki prireditvi mora 
biti prisotnih več zaposlenih, saj se je ob preverjanju pogojev za obisk kulturnih prireditev in 
vseh drugih pogojih delovanja obseg dela povečal. 
 
V letu 2021 smo velik del programa gledalcem približali tudi s predvajanjem v živo, preko spleta, 
kar smo omogočil z novo pridobljeno tehnično opremo. Snemanje in oddajanje programa preko 
spletnih orodij smo tehnično izvajali tudi za programe partnerjev, s katerimi sodelujemo skozi 
vse leto (KTST, DPM, društva in drugi zavodi). 
 
Z zavodi in društvi v občini Trbovlje smo skozi celotno leto sodelovali pri pripravi prireditev in pri 
skupnih komunikacijskih kompanijah, predvsem za počitniške dejavnosti, kar se je izkazalo za 
učinkovito. Tako lažje nagovorimo ciljno publiko in tudi doseg občinstva je večji. Poleg rednega 
oglaševanja dogodkov smo v preteklem letu vložili več energije v promocijo turistične dejavnosti, 
ki jo izvajamo v okviru Virtualnega muzeja rudarstva 4.dritl. Konec leta 2021 se je začela 
pripravljati spletna trgovina s spominki, v kateri prodajamo produkte, povezane z našim mestom, 
predvsem z našim zaščitenim znakom »Trboule«. V muzeju in v Rudniku pobega smo kljub 
ukrepom lahko izvajali dejavnosti za manjše skupine in družine. 
 
Glavni dosežki DDT v letu 2021 se odražajo tudi v uspešno realiziranih projektih, ki so 
sofinancirani s strani Ministrstva za kulturo. Skupaj z Občino Trbovlje smo bili uspešni tudi na 
razpisu za infrastrukturo, kjer smo pridobili novo ozvočenje v gledališki dvorani. Občina Trbovlje 
je prav tako financirala ureditev zgornje avle, ki pa še poteka. 
 
V letu 2021 smo se kot partner prijavili na dva projektna razpisa Norveškega finančnega 
mehanizma; rezultate razpisa še čakamo. S partnerji s Hrvaške smo se prijavili na dva programa 
Erasmus+, od tega smo bili pri enem projektu uspešni, pri drugem žal ne. Uspešni smo bili tudi 
na razpisu Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021: Digitalni poklicni izzivi v 
kulturi, Ministrstva za kulturo v vrednosti 24.000,00 EUR. Ta sredstva bodo pridobljena v letu 
2022. Prav tako čakamo še na rezultate treh projektov, ki jih je razpisalo Ministrstvu za kulturo. 
Dva od teh sta namenjena vsebinskemu delu programa: na 4-letni razpis smo ponovno prijavili 
že utečena festivala Speculum Artium in DigitalBigScreen. Tretji projekt smo prijavili v 
sodelovanju z Občino Trbovlje in je namenjen za posodobitvi infrastrukture stavbe DDT. 
 
V času epidemije smo lahko nemoteno izvajali dejavnosti projekta RUK.* Še posebej smo 
ponosni na vse prezentacije in sodelovanja z lokalno skupnostjo, sodelovanja na nacionalnem 
nivoju, povezovanja z gospodarstveniki ter na predstavitev projekta na EXPO Dubaj. V okviru 
projekta smo pridobili nekaj novih posodobitev v Virtualnem muzeju rudarstva in Rudniku 
pobega (4.dritl), okrepili smo dejavnosti DDT, kar se kaže predvsem v zmogljivejši tehnični 
podpori pri izvajanju programa, kot so prireditve, delavnice in podobno. 
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Uspešno leto kljub okrnjenim pogojem delovanja je za nas motivacija. Iz preteklih 
(epidemioloških) let smo se ogromno naučili. Okrepili smo manjše projekte in sodelovanja s 
šolami, z zavodi in z društvi. Več se prijavljamo na razpise, kar nam bo v prihodnje omogočilo 
nemoteno delovanje na vseh področjih, ne le pri naši primarni dejavnosti, organizaciji prireditev. 
 
*Poročilo za projekt RUK je dodatek tega poročila. 
 
 
 
 

 
Poročilo so pripravili:      Odgovorna oseba 
Klavdija Cestnik       mag. Špela Pavli Perko 
Sedija Ibrakić  
Anja Doležalek Škrabar 
Seida Hajdarević  
 
 
Jože Weingartner 
Podpis predsednika sveta zavoda:  _______________________  
 
Datum, kdaj je svet zavoda potrdil poročilo: ________________    
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15 DODATNO 

Zaposleni na dan 31. 12. 2021 

Naziv 
delovne
ga mesta 

Št. 
zaposl
enih 
na 
tem 
del. 
mestu 
v 
tekoče
m letu 

Št. 
zaposle
nih na 
tem del. 
mestu 
v 
predho
dnem 
letu 

Za 
določen 

ali 
nedoloč

en 
čas 

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

Vir 
financir
anja 
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 

33 

strokovni 
delavec V 

1 1 NED  občinski 
proračun 

21 

 1 0 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

21 

organizator 
kulturnega 
programa 

1 1 NED  občinski 
proračun 

33 

 1 1 NED  občinski 
proračun 

26 

tehnični 
delavec 

1 1 NED  občinski 
proračun 

22 

kinooperater 1 1 NED  občinski 
proračun 

22 

prodajalec IV 1 1 NED  občinski 
proračun 

24 

 1 1 NED/4 ure  občinski 
proračun 

21 

manipulant III 1 1 NED  občinski 
proračun 

23 

 1 0 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

 

koordinator 
VII/1 

1 1 NED  občinski 
proračun 

32 

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 
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15.1 PRODAJA ARTIKLOV 

 

Prodajno mesto Količina Prihodek v  

kino blagajna 2.135 3.468,30 

4.Dritl 59 528,00 

Skupaj 2.194 3.996,30 

 
 
 
UPORABLJENE KRATICE 
 

Kratica pomen 

AKMS Art kino mreža Slovenije 

AR razširjena resničnost 

CŠOD  Center šolskih in obšolskih dejavnosti 

DBS festival Digital Big Screen 

DDT Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje 

DPM Društvo prijateljev mladine Trbovlje 

IOP Izpis odprtih postavk 

JSKD OI  Javni sklad za kulturne dejavnosti Območna izpostava  

KDPZJU  Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence 

KTST Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje 

LD Letni dopust 

OS Osnovna sredstva 

OZRK Območno združenje Rdečega križa 

RS Republika Slovenija 

RUK Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture 

ZMŠT Zavod za mladino in šport Trbovlje 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

koordinator 
programa 

1 1 DOL 30.9.2022 državni 
proračun 

25 

SKUPAJ 17 15  / / / 


