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LETNO POROČILO  ZA LETO 2018 

      

SESTAVA LETNEGA POROČILA 

 

- PREDSTAVITEV ZAVODA 

- POSLOVNO POROČILO 

- RAČUNOVODSKO POROČILO 

- ZAKLJUČEK 

 

 

PREDSTAVITEV KULTURNO REKREACIJSKEGA CENTRA 

Kulturno rekreacijski center je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Hrastnik za 

opravljanje dejavnosti kulture, športa in prireditev v občini. Zavod upravlja z 

različnimi objekti v Hrastniku in sicer; z Delavskim domom in Galerijo v Hrastniku, 

Kulturnim domom na Dolu, Muzejem, Športno dvorano na Logu v Hrastniku, 

zunanjimi športnimi igrišči, Športno dvorano Dolanka na Dolu in zimskim bazenom 

s savnama, Mlakarjevim stanovanjem in Kaščo v Šavni peči. Na podlagi prijave na 

javni poziv Partnerstva LAS v letu 2017 za operacijo TIC, se je v letu 2017 zavod 

doregistriral še za izvajanje nalog na področju turizma. Po prejetju odločbe v 

februarju 2018 o dodelitvi sredstev so se pričele aktivnosti tudi na področju turizma, 

od 1.6.2018 pa je v prostorih Muzeja Hrastnik pričel delovati Turistično 

informacijski center.  

Osnovna naloga poslovanja zavoda je sicer še vedno vzdrževanje objektov in 

opreme, kvalitetno nudenje uslug in storitev, vodenje finančno-knjigovodskih opravil 

za Knjižnico Antona Sovreta, Zvezo kulturnih društev Hrastnik, Športno zvezo 

Hrastnik in Občinsko zvezo prijateljev mladine. Zavod organizira različne športne, 

kulturne in komercialne prireditve. 
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1. PREDSTAVITEV CILJEV DELOVANJA 

 

1.1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE, KI POJASNJUJEJO 

PODROČJE DELA ZAVODA  

 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je bil ustanovljen leta 1979 s sklepom Kulturne 

skupnosti Hrastnik in Telesno kulturne skupnosti Hrastnik kot delovna organizacija 

posebnega družbenega pomena. Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS 

12/91) in 35. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. 

l. RS 95/94) je Občinski svet Občine Hrastnik na svoji seji, dne 7.11.1996 z 

Odlokom ustanovil javni zavod Kulturni rekreacijski center Hrastnik. Na osnovi tega 

Odloka je Okrožno sodišče v Ljubljani, dne 5.11.1997 izdalo sklep o preoblikovanju 

organizacije v javni zavod kot pravno osebo.  

 

Občinski svet Občine Hrastnik je na svoji seji, dne 29.10.2009 sprejel nov odlok o 

ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, katerega 

bistvene novosti so bile pri razpisnih pogojih za imenovanje direktorja zavoda in 

sestavi in funkciji strokovnega sveta zavoda. Na podlagi tega odloka so bile izvedene 

tudi spremembe statuta zavoda in ostalih splošnih aktov zavoda. Dne 4.3.2010 je bil 

sprejet nov Statut javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik. 

 

V skladu z Zakonom o zavodih zavod upravljajo naslednji organi: 

- Svet zavoda, ki je sestavljen iz dveh predstavnikov ustanovitelja, 

predstavnika Zveze kulturnih društev Hrastnik, predstavnika Športne zveze 

Hrastnik ter dveh predstavnikov, zaposlenih v zavodu. 

- Direktor zavoda, ki poleg poslovodne funkcije opravlja tudi naloge 

strokovnega vodje zavoda in poroča ustanoviteljici in Svetu centra o zadevah, 

ki lahko pomembno vplivajo na delovanje centra. 

- Strokovni svet zavoda, ki ga vodi direktor in ga sestavljata po dva 

predstavnika zainteresirane javnosti s področja kulture in športa ter dva 

predstavnika zaposlenih v zavodu. 

 

 

 

 

 



 

 4  

Pravni okvir delovanja zavoda: 

* Zakon o zavodih, ZZ (UL RS 12/91)  

* Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, ZUJIK (UL RS 

96/2002) 

* Zakon o javnih financah, ZJF (UL RS 11/11)  

* Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kulturno rekreacijskega centra 

Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 31/2009) 

* Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (UL RS 

45/94) 

* Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, ZSPJS (UL RS 108/09) 

* Zakon o delovnih razmerjih, ZDR-1 (UL RS 21/13) 

* Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019, 

ZIPRS 1819 

 

Interni akti zavoda:  

* Pravilnik o računovodstvu in blagajniškem poslovanju 

* Pravilnik o odgovornosti 

* Navodilo o zaščiti človekovega dostojanstva 

* Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje naročil male vrednosti 

* Pravilnik o postopkih ravnanja v sistemu notranjih kontrol v zavodu 

* Pravilnik o delovnem času 

* Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in drugih 

psihoaktivnih   substanc 

* Načrt izvajanja promocije zdravja pri delu 

* Interni akt o popisu prostorov, dodelitvi oznak poslovnim prostorom in 

pravilih za dodeljevanje zaporednih številk računov 

* Pravilnik o razmejitvi prihodkov in določitvi sodil za razmejitev stroškov 

pri opravljanju dejavnosti na trgu 

* Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest 

* Izjava o varnosti z oceno tveganja 
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1.2.CILJI ZAVODA, KI IZHAJAJO IZ PROGRAMA DELA  

Skupni cilji zavoda: 

- vzdrževanje objektov in opreme 

- redno čiščenje objektov in opreme 

- kvalitetno nudenje uslug in storitev 

- organizacija kulturnih, športnih in komercialnih prireditev 

- izvajanje nalog turistično informacijskega centra v sklopu projekta TIC 

Hrastnik 

- finančno-knjigovodske storitve za Knjižnico Antona Sovreta, Zvezo 

kulturnih društev Hrastnik, Športno zvezo Hrastnik, ter Občinsko zvezo 

prijateljev mladine Hrastnik 

Cilji na področju kulture: 

a) Kino dejavnost 

- predvajanje rednih filmskih predstav v Hrastniku po predvidenem programu  

- izredne predstave za mladino v času počitnic in praznikov  

b) Gledališka dejavnost 

- organizacija večernega gledališkega abonmaja 

- organizacija obiska predstav ali koncertov v Ljubljani ali Mariboru v 

okviru finančnih možnosti 

- organizacija otroških predstav v okviru finančnih zmožnosti 

c) Dejavnost galerije 

- izvedba načrtovanih likovnih in fotografskih razstav 

d) Dejavnost muzeja 

- delavnice in druge dejavnosti, ki jih izvajajo zaposleni Zasavskega 

muzeja Trbovlje 

- ogledi in vodenje po muzejskih zbirkah 

- zagotavljanje prostorskih in ostalih pogojev za delovanje Marionetnega 

društva Jurček 

e) Dejavnost kulturnih objektov 

- organizacija različnih prireditev; proslave, predavanja, gledališke 

predstave, komercialne prireditve 

- organizacija ogledov v Mlakarjevem stanovanju in v Kašči v Šavni peči 

 

Cilji na področju športa 

a) Športna dvorana Hrastnik 

- organizacija športnih, kulturnih in zabavnih prireditev 

- v dopoldanskem času koriščenje s strani OŠ NHR in vrtca Hrastnik 

- v popoldanskem času koriščenje s strani društev za treninge in 

tekmovanja ter rekreativno vadbo 

b) Športna dvorana Dolanka 
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- organizacija športnih, kulturnih in zabavnih prireditev 

- v dopoldanskem času koriščenje s strani OŠ NHR in vrtca Hrastnik 

- v popoldanskem času koriščenje s strani društev za treninge in 

tekmovanja ter rekreativno vadbo 

c) Zunanja športna igrišča na Logu 

- organizacija športnih, kulturnih in zabavnih prireditev 

- v dopoldanskem času koriščenje s strani OŠ NHR in vrtca Hrastnik 

- v popoldanskem času namenjeno rekreativni vadbi 

- v popoldanskem času nogometno igrišče koristijo člani Nogometnega 

kluba Hrastnik 

d) Zimski bazen s savnama 

- jutranji termini za rekreativno plavanje 

- v dopoldanskem času koriščenje s strani OŠ NHR, vrtcev in OŠ drugih 

občin 

- v popoldanskem času organizacija športnih aktivnosti po urniku 

(plavalni tečaji za dojenčke in malčke, šola plavanja, druge vodne 

aktivnosti) 

- prosti termini rezervirani za Plavalni klub Lafarge 

- torkovi termini rezervirani za Društvo hrbteničarjev  

Cilji na področju turizma 

 sprejem obiskovalcev in brezplačno nudenje informacij, 

 zbiranje podatkov za lokalno in zasavsko območje za potrebe informiranja 

obiskovalcev, 

 organizacija, koordinacija in izvajanje lokalnega turističnega vodenja na 

območju Hrastnika in Zasavja, 

 sprejemanje in posredovanje pripomb in pritožb obiskovalcev v zvezi s 

turistično ponudbo pristojnim organom, 

 priprava in razvijanje lastnih turističnih programov in produktov 

(prireditev/dogodkov, …) za lokalno območje ter sodelovanje z drugimi 

organizacijami in organizatorji v Zasavju in izven njega, 

 sodelovanje pri pripravi koledarjev prireditev, usklajevanje in koordiniranje 

terminov lokalnih prireditev na območju Hrastnika, 

 sodelovanje pri pripravi promocijskega materiala z zasavskimi občinami, 

regijskimi in drugimi institucijami, 

 sodelovanje z nacionalnimi institucijami (Turistično zvezo Slovenije, SPIRIT 

Slovenija, ipd.), drugimi lokalnimi društvi, socialnimi podjetji in drugimi 

ustanovami, ki izvajajo aktivnosti na področju turizma na lokalnem območju 

in območju Zasavja, 

 sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov na področju turizma na 

lokalnem in zasavskem območju, 

 sodelovanje pri organizaciji tradicionalnih in drugih lokalnih ter regijskih 

prireditev oziroma pri skupni promociji regije, 
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 promoviranje turistične ponudbe na ravni občine in regije preko spletne 

strani, socialnih omrežij in skozi udeležbo na dogodkih in sejmih, 

 ozaveščanje in spodbujanje lokalnega prebivalstva za pozitiven odnos do 

turistov in turizma, 

 prodaja spominkov in drugih produktov, lokalnega ali regijskega značaja, 

 oddajanje v najem opreme (koles, ipd.). 

 

 

2. ORGANIZACIJA  ZAVODA 

 

Svet zavoda in Občina Hrastnik sta dne 3.3.2009 dala soglasje k sistemizaciji 

delovnih mest Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik, ki od 14. do 23. člena 

opredeljuje notranjo organizacijo zavoda. 

Dne 28.11.2013 sta Svet zavoda in Občina Hrastnik dala soglasje k spremembi 

sistemizacije, kjer se zmanjšuje število zaposlenih za eno delovno mesto, združili 

pa sta se tudi enoti kino dejavnosti in obratovanje kulturnih objektov, obenem pa 

tudi enoti za obratovanje športne dvorane Hrastnik in športne dvorane Dolanka. 

Dne 20.3.2018 je bila sprejeta dopolnitev Pravilnika o sistemizaciji delovnih 

mest, kjer se je dodalo delovno mesto Turističnega informatorja za izvajanje 

nalog TIC Hrastnik, v shemo splošne organiziranosti se je vključila dodatna 

enota Turistično informacijskega centra, ki deluje v objektu Muzeja. 

Organizacija dela v zavodu izhaja iz delitve dela in je podrejena zagotavljanju 

kvalitetnih, strokovno neoporečnih in programiranih ter s predpisi opredeljenih 

storitev javne službe. 

Organizacija dela in poslovanje zavoda je določena na podlagi Odloka o 

ustanovitvi zavoda in Statuta zavoda. Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, 

katere izvajanje je v javnem interesu. 
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Shema splošne organiziranosti centra 

 

 

ORGAN UPRAVLJANJA 

    direktorica  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Enota za organizacijo 

športnih prireditev 

- Strokovna služba za 

Športno zvezo Hrastnik 

Enota za finančno računovodska opravila 

 

- Enota za organizacijo 

kulturnih prireditev 

- Strokovna služba za Zvezo 

kulturnih društev Hrastnik 

- Strokovna služba za 

Občinsko zvezo prijateljev 

mladine Hrastnik - Enota za vzdrževanje  in 

obratovanje zimskega bazena 

in savn 

- Enota za vzdrževanje in 

obratovanje športne dvorane 

Hrastnik, športne dvorane 

Dolanka in zunanjih športnih 

objektov : nogometno igrišče, 

atletske naprave, rokometno 

igrišče v Hrastniku in na 

Dolu, rolkarske naprave 

 

- Enota za izvajanje kino 

dejavnosti ter vzdrževanje 

in obratovanje kulturnih 

objektov – Delavski dom, 

Galerija, Kulturni dom, 

Muzej, Mlakarjevo 

stanovanje, Kašča v Šavni 

peči 

     

PREDDELAVEC 

TURISTIČNO INFORMACIJSKI 

CENTER 
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3. POROČILO  O DEJAVNOSTI ZAVODA 

 

3.1. KULTURNA DEJAVNOST 

 

Med kulturne dejavnosti spadajo kino dejavnost, gledališka dejavnost, dejavnost 

galerije, dejavnost muzeja in dejavnost kulturnih objektov. 

 

a) KINO DEJAVNOST 

 

Predvajanje filmov v Delavskem domu Hrastnik je potekalo po dogovorjenem 

programu in sicer ob petkih in sobotah. Poleg rednega programa smo organizirali 

tudi izredne predstave v času jesenskih, zimskih in poletnih šolskih počitnic in med 

božično novoletnimi prazniki.  

Od 1.1.2016 dalje ni več možno dobiti rednih filmov na 35 mm filmskem traku, zato 

smo tudi v letu 2018 predvajali filme iz blu-ray in dvd formata. Tudi zvok je še 

vedno v mono tehniki. Smo eden redkih kinematografov v Sloveniji, ki še ni 

digitaliziran. Temu primerno je tudi naša ponudba filmov zelo omejena. 

V letu 2018 smo že tretjič organizirali letni kino na prostem, na terasi bazena 

Hrastnik in sicer tri kino predstave, eno na Hrastkovem festivalu, dve pa v mesecu 

avgustu, ko sicer rednih kino predstav ni. Tudi tokrat je bil obisk zadovoljiv. 

Filmski programi so se objavljali v vseh večjih časopisih, lokalnih revijah,  na radiu 

Aktual Kum, teletekstu RTV Slovenije, lokalni televiziji Kanal-5, portalu Zasavca 

»Kaj dogaja?«, Gremo v kino, SMS informacijah mobilne telefonije in na spletni ter 

facebook strani KRC-a in spletni strani TIC-a. 

 

Pregled kino opreme se je izvajal redno, drugih tehničnih težav nismo imeli.  

 

STATISTIKA KINO PREDSTAVAH V LETU 2017 in 2018 

 

2017 2018 

REDNI PROGRAM 

Št. filmov: 83 

Št. odpovedanih predstav: 46 

Št. predstav: 36 

REDNI PROGRAM 

Št. filmov: 83 

Št. odpovedanih predstav: 31 

Št. predstav: 26 
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Št. obiskovalcev: 116 Št. obiskovalcev: 127 

IZREDNI PROGRAM – matineje 

Št. filmov: 8 

Št. predstav: 7 

Št. obiskovalcev: 441 

IZREDNI PROGRAM – matineje 

Št. filmov: 7 

Št. predstav: 7 

Št. obiskovalcev: 336 

ŠOLSKI PROGRAM 

Št. filmov: 2 

Št. predstav: 3 

Št. obiskovalcev: 479 

ŠOLSKI PROGRAM 

Št. filmov: 2 

Št. predstav: 3 

Št. obiskovalcev: 714 

LETNI KINO:  

Št. filmov: 1 

Št. predstav: 1 

Št. obiskovalcev: 83 

LETNI KINO 

Št. filmov: 3 

Št. predstav: 3 

Št. obiskovalcev: 76 

SKUPAJ 

Št. filmov: 94 

Št. predstav: 47 

Št. obiskovalcev: 1.119 

SKUPAJ 

Št. filmov: 95 

Št. predstav: 39 

Št. obiskovalcev: 1.253 

 

STATISTIČNO POROČILO POSLOVANJA KINO DEJAVNOSTI 

 Hrastnik  

2015 

Hrastnik 

2016 

Hrastnik 

2017 

Hrastnik 

2018 

Število filmov 87 84 94 95 

Število filmskih 

predstav 

51 87 47 39 

Število obiskovalcev 522 853 1.119 1.253 

Povprečno število 

obiskovalcev na 

predstavo 

10 10 24 30 

Število odpovedanih 

predstav zaradi proslav, 

seminarjev,.. 

28 69 46 31 

Število odpadlih 

predstav zaradi slabega 

obiska 

187 108 168 125 



 

 11  

Iz statističnega poročila je razvidno, da se je skupno število obiskovalcev v Hrastniku 

glede na število odigranih predstav glede na preteklo leto povišalo. Pri tem je treba 

upoštevati, da se filmska predstava odvija tudi v primeru, če je prodana samo ena 

vstopnica. Cena kino vstopnice je ostala nespremenjena in znaša 2,5 eur.  

Najboljši obisk beležimo pri izrednem programu – matineje in šolski program, na 

katerega se v zadnjem času tudi osredotočamo. 

 

Stroški najema filma so ostali na enaki ravni in niso odvisni samo od števila prodanih 

vstopnic, ampak je v sedemdnevni najem filma vključen tudi fiksni del, tj. minimalna 

garancija v višini 48 eur. Tako glede na trenutni program predvajanja filmov, teh 

stroškov ne moremo več zniževati, saj ne glede na to ali film vrtimo ali ne, plačamo 

minimalni fiksni del.  

Velika težava se pojavlja pri dvigovanju in spuščanju filmskega platna, kjer nam je 

že večkrat zatajil mehanizem, ki je star 45 let. Še vedno uporabljamo zastarelo ročno 

tehnologijo. 
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b) GLEDALIŠKA DEJAVNOST 

Pri organizaciji večernega gledališkega abonmaja smo z ustreznim izborom predstav 

dosegli, da so bile predstave v sezoni in 2017/18 in 2018/19 solidno obiskane. 

Potrebna finančna sredstva za izvedbo gledaliških predstav smo zagotovili s prodajo 

vstopnic in namenskimi sredstvi občinskega proračuna. 

Na ogled so bile naslednje predstave: 

* Večerni abonma: 

- 29.1.2018                         MGL: DRUŽINSKI PARLAMENT 

- 27.2.2018                         Smejmo se in Kosovelov dom Sežana: BUH   POMAGEJ 

- 28.3.2018                         Drama SNG Maribor: VEČNO MLADI 

- 19.6.2018                         Siti teater Ljubljana: ČAKALNICA  

- 22.10.2018                       Siti teater Ljubljana: : BRADE 

- 3.12.2018                         Mestno gledališče Ptuj: I ♥ NJOFRA    

    

V sezoni 2017/2018 je bilo prodanih 90 celoletnih vstopnic 

V sezoni 2018/2019 je bilo prodanih 88 celoletnih vstopnic. 

  

* Otroški abonma: 

- 15.1.2018                            Gledališče Iz desnega žepka, Ljubljana:  

           GOSPA PEHTRA 

- 28.2.2018                            Zavod Enostavno prijatelji, Ljubljana:  

                                              PINGO POTUJE NA SEVERNI POL   

- 5.4.2018                              Gledališče KU-KUC Beltinci:  

          MEDVEDJA SIMFONIJA 

- 6.11.2018                            Zavod Enostavno prijatelji, Ljubljana:  

           POTOVANJE NA OTOK ZAKLADOV 

- 12.12.2018                          Zavod Novi zato, Ptuj: KORENČKOV PALČEK  
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            V sezoni 2017/2018 je bilo prodanih 66 celoletnih vstopnic. 

            V sezoni 2018/2019 je bilo prodanih 48 celoletnih vstopnic. 

 

* Predstave za izven: 

- 17.2.2018                          Valentinov koncert MARKA ŠKUGORJA 

- 3.11.2018                          predstava STRIPTIZ (Matjaž Javšnik)   

- 12.11.2018                        predstava DEKLIŠČINA (Špas teater Mengeš) 

- 24.11.2018                        koncert NAJLEPŠE OLIVERJEVE IN DALMATINSKE 

                                PESMI (V Celju, Golovec)  

- 26.12.2018                        predstava PREDSTAVA ZA VSE  

         PRILOŽNOSTI      (Kreker Ljubljana) 

 

            * Predstave (organizirane skupine) za otroke Vrtca in OŠ: 

- 5.11.2018                           predstava (2 x) GLEDALIŠČE OD Ž DO A  

                                             (SNG Maribor) 

- 22.11.2018                         predstava (2 x) MALI MEDO (Gledališče Koper) 

 

            * Predstave in prireditve, ki so jih organizirali drugi: 

- 8.1.2018                            lutkovna predstava za OŠ (Marionetno gledališče Jurček 

                                            Hrastnik) 

- 7.2.2018                            proslava ob »Slovenskem kulturnem prazniku« (ZKD)   

- 10.2.2018                          pustni ples (KS Dol) – v Kulturnem domu na Dolu    

- 8.3.2018                            proslava v počastitev Dneva žena (ZZB za vrednote NOB 

                                            Hrastnik) 

- 10.3. 2018                         koncert ob 8. marcu (KS Dol) 

- 19.3.2018                          Srečanje otroških gledaliških skupin (ZKD Hrastnik in 

                                              JSKD) 
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- 10.4.2018                           baletna pravljica (GŠ Hrastnik) 

- 14.4.2018                           koncert MePZ Prosavus (Prosavus)  

- 17.4.2018                           revija odraslih pevskih skupin (ZKD in JSKD) 

- 18.4.2018                           prireditev ob Slovenskem dnevu knjige  

                (Zmajeva luknja) -v Kulturnem domu na Dolu    

- 20.4.2018                           revija otroških in mladinskih pevskih zborov  

          (ZKD in JSKD) 

- 5.5.2018                             gledališka predstava (Društvo invalidov Hrastnik) 

- 9.5.2018                             nastop dramske skupine OŠ NHR (OŠ NHR Hrastnik) 

- 17 in 18.5.2018                  koncert MoPZ Svoboda Hrastnik (MoPZ)   

- 24. – 27.5.2018                  »Rdeči revirji« 

- 5.6.2018                              plesna predstava (Vrtec Hrastnik) 

- 6.6.2018                             predstava za OŠ (še v sklopu Rdečih revirjev)    

- 7.6.2018                             zaključni koncert GŠ Hrastnik (GŠ Hrastnik) 

- 8.6.2018                             »S kulturo čez hrib« (ZKD Hrastnik) 

- 2.7.2018                             proslava ob občinskem prazniku      

- 1.9.2018                             »Slovenska nota« (MC Hrastnik) 

- 4.10.2018                           predstava za učence OŠ NHR (VDC Zagorje) 

- 5.10.2018                           predstava za otroke Vrtca Hrastnik (VDC Zagorje)  

- 13.10.2018                         predstava (Želodki) – v Kulturnem domu na Dolu       

- 1.12.2018                           prireditev ob prazniku Sv. Barbare  

          (Rudarska godba Hrastnik) 

- 6.12. in 7.12.2018              praznični koncert (MoPZ Svoboda Hrastnik) 

- 18.12.2018                         božično novoletni koncert GŠ Hrastnik (GŠ Hrastnik)      

- 19.12.2018                         predstava, obisk dedka Mraza in obdaritev otrok 

          (OZPM) 

- 20.12.2018                         predstava, obisk dedka Mraza in obdaritev otrok 
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                (OZPM) – v Kulturnem domu na Dolu  

- 21.12.2018                         »Božiček za en dan«(CSD Hrastnik)      

- 22.12.2018                         obdaritev otrok (Steklarna Hrastnik) 

   

 

 

 

 

 

c) DEJAVNOST GALERIJE 

 

V prostorih Galerije smo organizirali različne likovne in fotografske razstave, za 

katera je zagotovil finančna sredstva proračun Občine Hrastnik. 

 

Na ogled so bile naslednje razstave: 

 6.2. – 20.2.2018                Likovna razstava Art Kum (prejšnja leta) 

 12.6. – 25.6.2018              Likovna razstava Shrestha Birman 

 25.9. – 19.10.2018            Likovna razstava Ferk& Ferk& Copello 

 23.10.  – 6.11.2018           Fotografska razstava Foto kluba Hrastnik 

 13.11. – 28.11.2018          Likovna razstava Art Kum (za leto 2018) 

 

Razstave ostalih organizatorjev: 

 26.2.-28.2.2018                 razstava ročnih del: Društvo invalidov 

      Hrastnik  

 13.4. – 20.4.2018              razstava Foto sekcije KD Dol –  

                                          v Kulturnem domu na Dolu   

 17.9. -20.9.2018                razstava Društva upokojencev Hrastnik 

 10.12. -20.12.2018            razstava Foto sekcije KUD Svoboda Dol 
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d) DEJAVNOST MUZEJA 

Muzej je imel stalen odpiralni čas in sicer: 

- ponedeljek - petek  8.00 - 14.00   

 

V muzeju je bila zaposlena oseba preko javnih del. 

 

Vodile so se različne dejavnosti v sodelovanju z Zasavskim muzejem 

Trbovlje, Slovenskim šolskim muzejem ter Marionetnim društvom Jurček 

in sicer: 

 Pokukajmo v muzej 

 Perkmandeljc 

 Moj kraj 

 II. svetovna vojna (izbirne vsebine) 

 Šola nekoč in danes 

 Lepopis iz leta 1930 

 Ženska ročna dela  

 S čim so se igrali dedki in babice 

 Moja lutka 

 Med Hauzi, igre na hofu.. 

 

 

V letu 2018  je muzej obiskalo 8.802 obiskovalcev. Organiziranih je bilo 228 

vodenih ogledov po muzejskih zbirkah in 120 dejavnosti. 

Društvo Marionetno gledališče Jurček je odigralo 3 lutkovne predstave, ki si jih je 

ogledalo 152 gledalcev. 
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e) DEJAVNOST KULTURNIH OBJEKTOV 

 

V dejavnost kulturnih objektov spada poslovanje Delavskega doma v Hrastniku, 

Galerije, Muzeja in Kulturnega doma na Dolu pri Hrastniku. 

Izvajali smo različne prireditve, proslave, zbore in seminarje ter zagotavljali 

nemotene pogoje dela in v skladu z veljavnimi predpisi. Na celotnem območju 

Hrastnika smo zagotavljali ozvočenje na različnih prireditvah in proslavah. Prav tako 

je naš zavod zagotavljal potrebne gostinske storitve in pogostitve ob različnih 

dogodkih – proslavah, obletnicah, ipd. 

Organizirali smo vodenje ogledov v Kašči v Šavni peči in oglede Mlakarjevega 

stanovanja. 

Pri vzdrževanju kulturnih objektov je bil poudarek predvsem na protipožarni varnosti 

ter varnosti obiskovalcev in izvajalcev na prireditvah. 

 

DELAVSKI 

DOM 

HRASTNIK 

2016 

Število 

obiskovalce

v 2017 

Število 

obiskovalc

ev 2018 

Število 

obiskovalce

v 

2016 2017 2018 

Kulturne prireditve 54 9.606 48 8.867 43 7.750 

Večerni gledališki 

abonma 
6 1.100 5 750 5 850 

Otroški gledališki 

abonma 
2 200 5 510 5 600 

Proslave, 

predavanja, 

sestanki 

8 100 7 830 10 1.245 

Generalke 29 395 28 587 23 375 

14. Festival rdeči 

revirji* 
22 1.445 29 1.850 25 1.600 

SKUPAJ 121 12.846 122 13.394 111 12.420 
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GALERIJA             

Razstave 9 520 10 460 8 250 

Sestanki, 

predavanja 
44 1.028 41 1.841 48 836 

Sestanki z 

banketom 
19 1.130 8 504 17 720 

SKUPAJ 72 2.678 59 2.805 73 1.806 

KULTURNI 

DOM NA DOLU 
            

Kulturne prireditve 9 775 7 950 4 500 

Proslave, 

predavanja, 

sestanki 

5 360 2 150 11 810 

Sestanki s 

pogostitvijo 
5 430 8 490 5 410 

Zabavne prireditve 4 280 6 340 3 210 

Vaje gledališke 

skupine 
46 618 31 620 53 795 

SKUPAJ 69 2.463 54 2.550 76 2.725 

MUZEJ             

Vodstva, ogledi 157 3.097 169 3.670 228 5.492 

Dejavnosti 178 5.898 157 4.466 120 3.310 

SKUPAJ 335 8.995 326 8.136 348 8.802 

Mlakarjevo 

stanovanje* 
25 514 25 567 9 202 

Kašča v Šavni 

peči* 
22 229 16 264 14 250 

VSI OBJEKTI 644 27.725 602 27.716 631 26.205 
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3.2. DEJAVNOST ŠPORTNIH OBJEKTOV 

 

Dejavnost športnih objektov, ki jo opravlja KRC obsega poslovanje športne dvorane 

Hrastnik, zimskega bazena s savnama, zunanjih igrišč na Logu in športne dvorane 

Dolanka z večnamenskim zunanjim igriščem na Dolu pri Hrastniku. 

 

a) ŠPORTNA DVORANA HRASTNIK 

V Športni dvorani Hrastnik so potekale redne dejavnosti vsak dan od 8. do 22. ure. 

Med tednom so od 8. do 14. ure dvorano koristili učenci osnovne šole za redni pouk 

športne vzgoje in svoje interesne dejavnosti. Od 14. do 20. ure so dvorano koristila 

društva za svojo redno vadbo, od 20. do 22. ure je bila dvorana namenjena 

rekreativnim dejavnostim.  

Ob sobotah in nedeljah so se v dvorani odvijala različna tekmovanja. 

Poleg športnih tekmovanj smo v dvorani organizirali različne prireditve, kot so 

koncerti, proslave, zabave, občni zbori,.. ipd. 

V oktobru 2018 smo ponovno pričeli izvajati šolo športa za predšolske in šolske 

otroke, ki zajema več športnih disciplin in se odvija v naših objektih (športna 

dvorana Hrastnik, bazen, zunanje športno igrišče). 

 

STATISTIČNI PREGLED KORIŠČENJA ŠPORTNE DVORANE HRASTNIK  

  
2016 število ur 

koriščenja 

2016 

2017 število ur 

koriščenja 

2017 

2018 število ur 

koriščenja 

2018 
(št. 

obiskovalcev) 

(št. 

obiskovalcev) 

(št. 

obiskovalcev) 

Osnovna šola in 

vrtec za pouk 

športne vzgoje 

in interesnih 

dejavnostih 

20.046 571 18.930 573 25.139 783 

Treningi in 

tekme športnih 

društev 

12.257 1.269 9.275 911 9.438 1.164 

Gledalci na 

tekmah 
1.955 - 1.835 - 3.800 - 

Rekreativci 1.270 176 1.149 124 1.917 142 

Obiskovalci na 

koncertih, 

proslavah, 

zabavah 

6.288 - 5.430 - 8.180 - 

SKUPAJ 41.816 2.016 36.619 1.608 48.474 2.089 
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PREGLED VEČJIH PRIREDITEV V DVORANI HRASTNIK 2018 

 

Prireditev Število obiskovalcev 

Proslava ob dnevu šole NHR 400 

Proslava OŠ NHR ob kulturnem prazniku 400 

Otroško pustovanje 400 

Občni zbor izgnanci 80 

Občni zbor borci 90 

Občni zbor diabetiki 80 

Občni zbor invalidi 180 

Občni zbor upokojenci 140 

Občni zbor osteoporoza 80 

Prireditev ob dnevu boja proti okupatorju 400 

Valeta 700 

Proslava OŠ ob dnevu državnosti 340 

Prireditev ob zaključku šolskega leta 800 

Etno festival 500 

Koncert Rudarske godbe 400 

Prednovoletno srečanje Društva sožitje 80 

Svetovni dan invalidov 220 

Koncert Veter 400 

Proslava Rdečega križa – obdaritev 

starostnikov 

250 

Proslava OŠ ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti 

400 

Prednovoletno srečanje borcev 90 

Novoletni koncert Steklarske godbe 550 

Novoletni koncert Rudarske godbe 600 
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HI Festival ŠOHT 600 

SKUPAJ 8.180 

 

 

 

b) ZIMSKI BAZEN S SAVNAMA 

 

Bazen so v dopoldanskem času koristili učenci OŠ NHR Hrastnik in učenci drugih 

OŠ (Trbovlje, Zagorje, Litija, Izlake, Kisovec, Rimske toplice, Laško, Blanca, 

Šentjanž, Krmelj, Sevnica, Radeče) ter otroci vrtca Radeče in Hrastnik. 

V popoldanskem času od 16. do 21. ure ter ob sobotah in nedeljah od 9. do 12. ure in 

od 16. do 21. ure je bil bazen namenjen rekreativnemu plavanju, ob torkih od  16. do 

18. ure je bil rezerviran za Društvo hrbteničarjev. S Plavalno zvezo Slovenije smo 

organizirali plavalni tečaj za dojenčke in malčke, preko šole plavanja pa tudi tečaje 

plavanja za predšolske in šolske otroke. Tudi v tem letu smo v okviru šole plavanja 

organizirali plavalne tečaje za odrasle. V vnaprej dogovorjenih terminih so bazen 

koristili za svoje treninge plavalci Plavalnega kluba Lafarge Cement Trbovlje. V letu 

2018 smo izvajali jutranje rekreativno plavanje, štirikrat tedensko, od 7. do 9. ure. 

Prav tako smo v letu 2018 še vedno  organizirali rojstnodnevne zabave na bazenu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

STATISTIČNI PREGLED ŠTEVILA OBISKOVALCEV 

BAZENA IN SAVNE 
       2016 2017 2018 

Učenci OŠ NHR 2.608 697 3.580 

Učenci drugih OŠ in 

vrtcev 
3.727 4.619 4.139 

Rekreativni obiskovalci - 

odrasli 
9.595 7.793 9.336 

Rekreativni obiskovalci - 

otroci 
958 742 1.321 

Uporabniki savne 1.901 1.509 1.875 

Masaža 13 11 9 

Plavanje za dojenčke in 2.063 2.106 2.422 
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c) ZUNANJA ŠPORTNA IGRIŠČA NA LOGU 

 

Vzdržujemo zunanja igrišča na Logu: 

 nogometno igrišče z atletskimi napravami 

 košarkarsko-rokometno igrišče 

 naprave za rolkanje 

Nogometno igrišče z atletskimi napravami in večnamensko igrišče so v 

dopoldanskem času uporabljali učenci osnovne šole za pouk športne vzgoje in 

interesne dejavnosti. V popoldanskem času pa so bili objekti namenjeni za 

rekreacijo, nogometno igrišče pa za treninge in tekmovanja nogometašev NK 

Hrastnik. 

Na večnamenskem igrišču so se odvijale različne prireditve: koncerti, otroške 

prireditve, festivali, turnirji v malem nogometu.  

V mesecu juniju smo kot glavni organizator skupaj z ostalimi javnimi zavodi prvič 

organizirali HRASTKOV FESTIVAL, ki je presegel vsa pričakovanja. Pridružila so 

se tudi domača društva na tržnici društev, ki je bila organizirana v sklopu festivala. 

V začetku septembra smo bili soorganizatorji prireditve FUNŠTERC, skupaj z 

glavnim organizatorjem Društvom Rast smo pripomogli, da je bil v tem letu program 

sicer že tradicionalnega festivala, še dodatno obogaten. 

V mesecu septembru smo na zunanjih športnih igriščih organizirali skupaj s Športno 

unijo Slovenije vseslovensko prireditev VETER V LASEH – s športom proti 

Šola plavanja 

Plavalni klub Lafarge 

Cement 
1.807 1.241 1.317 

Rojstnodnevne zabave na 

bazenu 
748 601 661 

SKUPAJ 23.420 19.319 24.660 
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zasvojenosti, v katero so se v dopoldanskem času vključili učenci OŠ NHR, 

popoldan pa je bil namenjen širši javnosti.  

STATISTIČNI PREGLED ZASEDENOSTI ZUNANJIH ŠPORTNIH 

OBJEKTOV 

 2016  

(št. obiskovalcev) 

2017 

(št. obiskovalcev) 

2018 

(št. obiskovalcev) 

Učenci OŠ NHR za 

redni pouk športne 

vzgoje 

3.523 3.379 3.608 

Rekreativci (ocena 

celoletne uporabe) 

4.000 4.200 4.500 

NK Hrastnik 2.711 1.741 2.608 

Športne prireditve 

(tekme, turnirji, Dan 

teka, Regijsko 

prvenstvo v atletiki, 

Kolesarčki, Testi 

hoje,..) 

2.650 3.050 3.225 

Zabavne prireditve 

(ŠOHT, Veter v laseh, 

Hrastkov festival, 

Funšterc festival,..) 

2.500 2.700 3.200 

SKUPAJ 15.384 15.070 17.141 
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d) ŠPORTNA DVORANA DOLANKA 

V dopoldanskem času so koristili dvorano učenci osnovne šole za redni pouk športne 

vzgoje in interesne dejavnosti, malo dvorano pa otroci vrtca. V popoldanskem in 

večernem času so dvorano koristili rokometaši RK Dol za treninge in tekmovanja ter 

rekreativci za svojo rekreacijo. Ob sobotah in nedeljah je bila dvorana na razpolago 

za različna tekmovanja in prireditve. Tudi v letu 2018 smo izvajali rekreativne vadbe 

(zdrava vadba ABC, funkcionalna vadba) in organizirali rojstnodnevne zabave v mali 

telovadnici. Malo telovadnico so koristile tudi plesalke ŠKD Feniks in otroci vrtca. 

Od decembra 2017 dalje so v telovadnici namreč nameščena stenska ogledala, zato 

se lahko le to uporablja tudi kot plesno dvorano. V letu 2018 smo uspeli nabaviti tudi 

zaščitne blazine, ki omogočajo prilagoditev telovadnice tudi v druge namene. 

V šolskem letu 2017/18 podružnična šola NHR na Dolu ni obratovala zaradi obnove 

stare šole, zato je v obdobju od januarja do junija potekala športna vzgoja v prostorih 

športne dvorane Dolanka samo občasno, dvakrat tedensko po urniku (prevoz učencev 

iz Hrastnika). Od septembra 2018 dalje je bila dvorana spet polno zasedena tudi v 

dopoldanskem času. 
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PREGLED VEČJIH PRIREDITEV V DVORANI DOLANKA 2018 

 

Prireditev Število obiskovalcev 

Dan rokometa RK Dol TKI 650 

Reprezentančna tekma v rokometu  

Slovenija: Iran 

600 

Proslava ob dnevu šole NHR 250 

Proslava OŠ ob slovenskem kulturnem 

prazniku 

250 

Kramarski sejem 1.200 

Mednarodni turnir v mini rokometu – Zasavje 

2017 

1.450 

 

STATISTIČNI PREGLED KORIŠČENJA ŠPORTNE DVORANE DOLANKA 

 

 

 

 

 

2016 
število ur 

koriščenja 

2016 

2017 
število ur 

koriščenja 

2017 

2018 
število ur 

koriščenja 

2018 
(št. 

obiskovalcev) 

(št. 

obiskovalcev) 

(št. 

obiskovalcev) 

Osnovna šola za 

pouk športne 

vzgoje in 

interesnih 

dejavnostih 

11.703 503 8.263 287 6.216 227 

Vrtec (mala 

dvorana) 
137 8 72 4 87 10 

Rokometni klub 

Dol (treningi in 

tekme) 

19.672 1.056 16.155 1.056 16.745 1.101 

ŠKD Feniks 3.708 621 3.171 518 3.911 610 

Rekreacija 2.065 276 1.961 242 2.405 271 

Rekreativne 

vadbe 
279 61 421 56 310 39 

Prireditve 13.950 - 12.730 - 13.530 - 

Nogometna liga 

ŠZ 
- - - - - - 

KK Hrastnik 366 50 112 18 105 17 

Uporaba fitnesa 2.149 844 2.096 832 2.343 858 

Rojstnodnevne 

zabave 
275 28 185 19 117 13 

SKUPAJ 54.304 3.447 45.166 3.032 45.769 3.146 
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Memorialni turnir odbojkaric 100 

Razstava pletilj upokojenk 520 

Proslava Krajevne skupnosti Dol 330 

Turnir veteranov RK Dol TKI 300 

Dolska noč (zunanje igrišče) 1.720 

Tehnični pregledi traktorjev (zunanje igrišče) 250 

Proslava OŠ ob dnevu državnosti 250 

Zaključna prireditev OŠ 750 

Plesna revija Feniks 600 

Botrovanje RK Dol TKI 280 

Občni zbor RK Dol 160 

Otvoritev OŠ Dol 680 

Zimska liga v nogometu za mlajše dečke – 

MNZ Celje 

1.910 

Hrastkov turnir v nogometu 250 

Božična plesna revija ŠKD Feniks 550 

Proslava OŠ ob dnevu samostojnosti in 

enotnosti 

250 

Božično novoletni turnir v malem nogometu 

– ŠZ Hrastnik 

120 

Novoletno srečanje RK Dol TKI Hrastnik in 

KK Hrastnik 

110 

SKUPAJ 13.530 

 

3.3. DEJAVNOST TURISTIČNO INFORMACIJSKEGA CENTRA 

Javni zavod KRC Hrastnik je nosilec operacije TIC Hrastnik, v njej pa sodelujejo še 

trije partnerji, in sicer: 

 Partner 1: Bregar Bojan s.p., TAMPO PRINT (zasebni sektor) 

 Partner 2: Prosvetno društvo Čeče – Hrastnik (civilni sektor) 

 Partner 3: Občina Hrastnik (javni sektor). 
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Pred zaposlitvijo turistične informatorke v mesecu juniju je bila v Muzeju Hrastnik, 

urejena pisarna, naknadno se je nabavilo še dodatna osnovna sredstva in drobni 

inventar, ki je potreben za izvedbo dogodkov in prireditev. 

V letu 2018 je bilo pripravljenih 5 brošur oziroma letakov. Natisnjena sta bila dva 

letaka za izvedbo izletov po Hrastniku in okolici (Po poteh knapov in Po dolskem, po 

kranjskem) ter tri knjižice, ki se dotikajo treh različnih področij (Hrastniško 

podeželje, Hrastniško hribovje, Šport in rekreacija).  

Oblikovan je bil logotip TIC in nova spletna stran www.visithrastnik.si, ki predvsem 

ponuja informacije v povezavi z lokalnimi ponudniki podeželja, najbolj obiskane 

zanimivosti, aktivnosti, ki so na voljo v Hrastniku, nastanitve in možnosti prehrane,.. 

Preko nje se obiskovalec lahko na kratko seznani z zgodovino našega kraja, najde pa 

tudi vse aktualne novice in dogodke, ki so tako ali drugače povezani s Hrastnikom. 

Tekom celega leta sta bili redno osveženi še stran na Facebooku 

(https://www.facebook.com/VisitHrastnik/) in Instagramu 

(https://www.instagram.com/visithrastnik/). 

V septembru smo izvedli uradno otvoritev Turistično informacijskega centra 

Hrastnik, kjer so bili tudi javnosti predstavljeni načrti in naloge našega centra, novi 

prospekti in spletna stran.  

V istem mesecu smo pripravili tudi dva rekreacijska dogodka ter tri kulturne 

prireditve. Prvi je bil rekreacijski dogodek Nogometna igra v naravi, ki je bil 

organiziran v bližini Planinskega doma v Gorah. Namen je bil druženje vseh 

generacij ob prijateljski igri nogometa. Nadaljevali smo z drugim rekreativnim 

dogodkom Spust po reki Savi, na katerem sta se dve skupini ljudi različnih generacij 

pridružili strokovnim vodjem v čolnih za rafting. Organizirali smo spust od mostu pri 

Termoelektrarni Trbovlje in pot zaključili pri Brodarskem društvu Steklarna Hrastnik 

oz. pri njihovih prostorih v KS Steklarna. Izvedene so bile še tri kulturne prireditve v 

vseh treh zasavskih občinah v sodelovanju s partnerjem, Prosvetnim društvom Čeče 

– Hrastnik, ki je za obiskovalce pripravil krajšo gledališko predstavo povezano s 

starim življenjem v našem kraju (knapovsko življenje). Najprej so nastopili na 

Kumu, zatem v Podkraju v Hrastniku in nato še v Zagorju. V Podkraju smo 

sodelovali tudi s Turističnim društvom Hrastnik, ki je za obiskovalce prireditve 

pripravljal Krumpantoč.  

Od samega začetka delovanja TIC-a in do začetka septembra je bil TIC Hrastnik tudi 

eden izmed dveh glavnih organizatorjev tradicionalnega festivala Funšterc. V tem 

času se je močno povezal z lokalnimi pridelovalci in izdelovalci v Hrastniku ter 

izven. Uspešno se je povezal tudi z društvom Rast in Steklarno Hrastnik. V začetku 

oktobra smo se vklopili v pripravo tradicionalnega pohoda Po Sovretovi poti, kjer 

smo obiskovalcem in pohodnikom predstavili zgodovino Šavne Peči. V decembru 

smo se udeležili še zimskega Jamatlona ter pomagali Rudarski godbi Hrastnik pri 

organizaciji in vodenju Praznika svete Barbare.  

http://www.visithrastnik.si/
https://www.facebook.com/VisitHrastnik/
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V letu 2018 se nam je že uspelo povezati z različnimi institucijami ali zavodi, ki 

izvajajo podobne dejavnosti. Tako smo že v navezi z Rudarskim muzejem Zagorje, s 

katerim smo tudi v povezavi z Vrtcem Zagorje ob Savi sodelovali pri zaključku 

projekta kulturne dediščine »Kjer preteklost sreča prihodnost«, in z Zavodom za 

kulturo Delavski dom Trbovlje. S prvim in drugim že snujemo načrte in programe za 

leto 2019 ter naprej. Povezali pa smo se že s Turistično informacijskim centrom 

Laško oz. s Stikom Laško.  

Za časa delovanja Turistično informacijskega centra Hrastnik nas je v letu 2018 

obiskalo 187 turistov, ki smo jih popeljali na ogled po hrastniški dolini. 

Do konca leta je bilo urejenih in pripravljenih za prodajo več vrst spominkov 

prilagojenih za Hrastnik. Tako je v TIC-u možnost kupiti brisače, nahrbtne vrečke, 

dve vrsti skodelic, bidone, majice, predpasnike, dežnike ter lesene nože za sir. 

Lokalna izdelovalka nakita Jasna Dvornik je posebej za TIC Hrastnik pripravila 

kolekcijo nakita imenovano Hrastnik, ki je že v prodaji. Ga. Boža Herek pa je 

pripravila magnete na temo Hrastnika. Tako so že v prodaji trije (knapovski hunt, 

knapovska svetilka in posebej oblikovan magnet v spomin Antonu Sovretu). 

V letu 2018 nam je uspelo najti dogovor za prodajo dveh knjig, katerih avtorja sta 

domačina; Srečko Klenovšek in Laura Husar. Obe knjigi sta že na voljo. 
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3.4. STATISTIČNI PREGLED ŠTEVILA UPORABNIKOV KULTURNIH IN 

ŠPORTNIH OBJEKTOV 

 

 2016 (št. 

obiskovalcev) 

2017 (št. 

obiskovalcev) 

2018 (št. 

obiskovalcev) 

KULTURNI 

OBJEKTI 

28.578 28.835 27.458 

ŠPORTNI 

OBJEKTI 

134.735 115.930 136.044 

TURISTIČNO 

INFORMACIJSKI 

CENTER 

- - 187 

SKUPAJ 154.654 157.432 163.689 

 

 

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH 

CILJEV 

 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je v letu 2018 opravljal z ustanovitvenimi akti 

dejavnosti po planu in programu, ki ga je sprejel Svet zavoda. Pri opravljanju svojih 

nalog smo upoštevali sklepe našega ustanovitelja Občine Hrastnik, sklepe 

Ministrstva za kulturo in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije. 

Sodelovali smo z Zvezo kulturnih društev Hrastnik, Športno zvezo Hrastnik, 

Občinsko zvezo prijateljev mladine Hrastnik in drugimi neposrednimi uporabniki 

naših uslug in storitev. 

Objekti in oprema so bili redno vzdrževani v okviru finančnih zmožnosti in po planu 

glede na investicijski transfer. Izvedene so bile dejavnosti, ki so bile opredeljene v 

programu dela za leto 2018. 

V letu 2018 so se nam stroški materiala povišali za 3% oz. 4.855 eur, razlog je 

predvsem v izvajanju projekta TIC in nabavi materiala za ta projekt. Stroški storitev 

so se nam znižali za 7%  oz. za 13.067 eur, predvsem na račun prireditev 

silvestrovanja, ki se v tem letu ni organiziralo. Skupni stroški materiala in storitev so 
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se sicer v letu 2018 znižali za 2% oz. 8.167 glede na preteklo leto. 

 

Stroški za plače in druge izdatke zaposlenim so se povišali za 28.467 eur oz. za 8%. 

Največji razlog je zaradi dodatne zaposlitve turistične informatorke v mesecu juniju 

(projekt TIC Hrastnik), delno pa tudi zaradi napredovanj, povišanja plačnih razredov 

za določena delovna mesta ter povišanja premije za dodatno pokojninsko 

zavarovanje in spremenjene višine regresa za letni dopust v tem letu.  

Imeli smo veliko težav pri nadomeščanju zaposlenih odsotnih zaradi bolniškega 

staleža in sicer je bilo v tem letu obračunanih 2.522 ur nadomestil zaradi odsotnosti. 

Le teh nismo nadomeščali z dodatnimi zaposlitvami, temveč s prerazporejanjem 

trenutnih zaposlenih, kar je za njih pomenilo tudi nekaj ur dela preko polnega 

delovnega časa. 

Ob koncu leta smo tako zaradi prihrankov pri plačah prejeli za 6.745 eur 

proračunskih sredstev manj glede na predvidena sredstva po potrjenem finančnem 

planu. 

 

Celotni odhodki so v letu 2018 znašali 757.837 eur in so bili glede na preteklo leto 

višji za 16.570 eur oz. 2 %. 

 

Zavod je svoje prihodke pridobival iz proračunskih sredstev ustanovitelja in s 

prodajo blaga in storitev v javnem interesu in na trgu. Višina vseh prihodkov v letu 

2018 znaša 769.370 eur, kar je za 6% več  (45.679 eur) kot v preteklem letu.  

V letu 2018 smo zaradi izpada prihodkov v letu 2017 na račun energetskih sanacij 

prejeli dodatnih 17.576 eur proračunskih sredstev za materialne stroške. 

V letu 2018 smo dosegli nekoliko manj skupnih lastnih prihodkov kot v preteklem 

letu in sicer so lastni prihodki dosegli višino 117.092 eur, kar je za 2.019 eur oz. 1% 

manj kot v letu 2017. Višina lastnih prihodkov iz javne službe je bila glede na 

preteklo leto višja za 18.276 eur (znašala je 84.337 eur, v letu 2017 pa 66.061 eur). 

Razlog porasta je predvsem zaradi izpada prihodkov na objektu bazena zaradi 

energetske sanacije v letu 2017. Na drugi strani pa so se znižali prihodki doseženi na 

trgu, le teh je bilo v letu 2018 skupaj 32.755 eur (kar je za 20.295 eur manj kot v 

2017) zaradi dveh pomembnejših prireditev ob koncu leta, praznika 26.12. in 

silvestrovanja. 

V letu 2018 smo prejeli 645.833 eur transferjev ustanovitelja, kar je za 41.982 eur oz. 
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7% več kot v letu 2017.  

V letu 2018 so se prihodki in stroški razmejevali glede na pravilnik o razmejitvi 

prihodkov, pridobljenih iz dejavnosti in prihodkov, pridobljenih na trgu in določitvi 

sodil za razmejitev stroškov pri opravljanju dejavnosti na trgu, ki je bil izdan s strani 

ustanoviteljice Občine Hrastnik. 

Po razmejitvi prihodkov in stroškov dejavnosti na javno in tržno se izkazuje na tržni 

dejavnosti presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.256 eur, na javni strani pa 

presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.277 eur. Delež prihodkov iz tržne 

dejavnosti predstavlja 28% vseh ustvarjenih lastnih prihodkov. 

 

Ob koncu leta 2018 je znašal presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.533 

eur in bo namenjen pokritju izgube preteklih let. 

 

5. NASTANEK NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA  

V letu 2018 smo bili pri opravljanju dejavnosti še vedno osredotočeni na varčevanje 

na vseh področjih, saj se zavedamo, da moramo pokriti še izgubo iz preteklih let.  

Energetska sanacija obeh objektov bazena in športne dvorane v Hrastniku je 

pripomogla k izboljšanju kvalitetnega izvajanja vseh aktivnosti, težav s spuščanjem 

strehe in zagotavljanjem primerne temperature v objektih nimamo več. Menimo, da 

sta oba objekta bistveno pridobila na kvalitetnejšem bivanju. V tem letu je bil upad 

stroškov zaradi sanacij bistveno manjši kot se je pričakovalo, z dodatnimi ukrepi pa v 

prihodnosti pričakujemo, da se bodo porabe še nekoliko znižale. 

Nižje lastne prihodke od planiranih smo beležili zaradi decembrskih prireditev (ob 

prazniku 26.12., silvestrovanje), ki se v tem letu niso izvedle. Realizirani lastni 

prihodki so bili nižji od planiranih za 7.908.  

Specifikacija lastnih 

prihodkov 
2016 2017 2018 

BAZEN 61.103,83 47.487,12 64.061,34 

ŠD HRASTNIK - rekreacija 5.719,80 3.419,68 3.658,21 

ŠD DOLANKA - rekreacija 1.319,49 1.125,69 3.761,35 

DELAVSKI DOM 2.858,65 2.756,01 2.794,38 
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KINO HRASTNIK 780,81 870,23 1.459,85 

KULTURNI DOM DOL 509,62 934,59 1.626,34 

ZUNANJA ŠP.IGRI. 108,50 782,94 251,81 

ABONMA 6.818,18 7.491,22 5.147,18 

BIFE 3.513,62 2.771,27 3.445,05 

ŠOLA PLAVANJA 10.966,03 13.561,33 12.015,61 

ŠOLA ŠPORTA 2.398,50 3.259,77 3.618,03 

ROJSTNI DNEVI 7.303,33 5.640,91 5.488,49 

ABC vadba,PILATES …. 1.979,35 1.094,27 979,52 

KRC-OSTALO 18.480,78 24.165,97 8.584,84 

donacije 5.000,00 3.750,00 200,00 

SKUPAJ LASTNI PRIHODKI 128.860,49 119.111,00 117.092,00 

 

Primerjava ustvarjenih lastnih prihodkov glede na pretekla leta: 

 

Iz prikazanega grafikona lahko ugotovimo, da so bili v letu 2018 planirani lastni 

prihodki na enaki ravni kot v preteklem letu in so tudi realizirani lastni prihodki 

ostali na podobni ravni.   
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Primerjava transferjev ustanovitelja glede na pretekla leta je razvidna v spodnji 

preglednici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSFERJI za plače 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Plače in drugi izdatki 
zaposlenim 

290.389,75 240.822,48 244.212,32 252.518,88 258.832,72 291.260,66 

Prispevki delodajalca 42.034,91 33.758,00 34.684,16 36.305,01 36.314,73 40.131,10 

sredstva po pogodbi z OŠ 30.683,06 31.110,17 30.809,05 30.756,21 32.012,79 29.510,90 

JAVNA DELA 19.186,13 22.690,80 12.304,48 24.291,22 28.423,83 17.202,34 

SKUPAJ 382.293,85 328.381,45 322.010,01 343.871,32 355.584,07 378.105,00 

 
      

 

PRORAČUNSKI 
PRIHODKI 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Proračunski prihodki za 
materialne stroške 

227.821,00 203.142,98 202.971,01 203.070,00 206.030,00 190.048,89 

Namenska sr. za gledališke 
predstave 

6.813,00 6.470,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00 5.470,00 

Namenska sredstva 
razstav 

3.325,00 3.160,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 

Namenska sredstva po pog.-
prireditve 

22.964,00 22.343,63 18.275,00 22.028,40 19.231,00 22.581,00 

 
 
  

    

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE 

10.050,88 8.048,48 6.542,97 7.663,82 7.041,74 5.692,21 

SKUPAJ INVESTICIJE 18.875,40 8.300,00 19.185,00 10.000,00 12.500,00 14.900,00 

 
 

     

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 

VSI TRANSFERJI 
USTANOVITELJA 

653.268,53 571.546,54 557.928,99 585.331,84 603.851,14 645.832,56 
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V naslednjih grafikonih je prikazano gibanje posameznih in skupnih proračunskih 

transferjev v zadnjih šestih letih.  
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2014 2015 2016 2017 2018 

PLANIRANO TEKOČE IN 
INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE 

25.338,00 23.983,00 22.701,00 23.000,00 23.000,00 

REALIZIRANO TEKOČE IN 
INVESTICIJSKO 
VZDRŽEVANJE 

36.937,64 31.565,10 37.257,43 28.191,07 24.917,00 
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Gibanje celotnih stroškov materiala in storitev in stroškov dela za zadnjih šest let je 

razviden iz spodnje preglednice. 

STROŠKI 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

STROŠKI MATERIALA 
IN STORITEV 

392.337,00 359.974,00 342.231,00 364.966,00 377.370,00 369.203,00 

STROŠKI DELA 356.672,00 327.951,00 322.956,00 344.049,00 355.920,00 384.387,00 

SKUPAJ 749.009,00 687.925,00 665.187,00 709.015,00 733.290,00 753.590,00 

 

V spodnji razpredelnici in grafu je prikazana višina posameznih stroškov energentov 

glede na leto 2016 in 2017. Stroški energentov predstavljajo več kot 53 % vseh 

stroškov materiala in storitev in so v našem zavodu najbolj kritični, ker na njih 

neposredno nimamo vpliva. V letu 2018 so bili ti stroški skupno višji za 402 eur 

glede na preteklo leto in to kljub izvedenim energetskim sanacijam na dveh objektih. 

Na račun predvidenih prihrankov pri energentih smo dobili s strani ustanoviteljice 

odobrenih za materialne stroške sprva za cca. 70.000 eur manj sredstev kot v letu 

2017, ker pa smo opozarjali, da bistvenih prihrankov na ta račun ne bo, smo z 

rebalansom prejeli dodatna sredstva. Ob koncu leta se je izkazalo, da je bilo 15.981 

eur manj proračunskih sredstev za materialne stroške glede na preteklo leto vendarle 

premalo, saj prihrankov na ta račun ni bilo. 

 

  OGREVANJE ELEKTRIKA 
KOMUNALNE 

STORITVE SKUPAJ 

2016 132.703 34.267 21.752 188.722 

2017 141.489 29.525 23.094 194.109 

2018 136.467 33.233 24.811 194.511 
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V letu 2018 smo torej dosegli nekoliko nižje skupne lastne prihodke glede na 

planirane, smo pa bistveno presegli višino lastnih prihodkov iz javne službe glede na 

preteklo leto. Zaradi nižjih lastnih prihodkov iz tržne dejavnosti, so bili bistveno nižji 

tudi stroški storitev. 

Imeli smo tudi  težave zaradi nezmanjševanja planirane porabe in posledično 

previsokih stroškov energentov na objektih, ki sta bila energetsko sanirana in zaradi 

tega posledično tudi povišanja stroškov materiala. 

V mali telovadnici Športne dvorane Dolanka imamo težave zaradi novega 

prezračevalnega sistema, ker moramo v celotnem objektu zagotavljati višjo 

temperaturo zaradi delovanja klimatov, kar pa posledično vpliva na večjo porabo 

energentov. 

Upamo, da bomo v prihodnje lahko računali tudi na pomoč ustanoviteljice za pokritje 

pretekle izgube, ki ni posledica slabega poslovanja, ampak predvsem stanja objektov, 

ki so vsako leto starejši in potrebujejo vedno več obnove na vseh nivojih, 

zagotovljenih sredstev s strani ustanoviteljice za izvajanje nujnih vzdrževalnih del pa 

je že več let premalo. 
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6. POJASNILA NA PODROČJIH, NA KATERIH  ZASTAVLJENI  

CILJI NISO BILI DOSEŽENI (predlogi ciljev in ukrepov) 

 

Višina občinskih proračunskih sredstev, ki jih vsako leto pridobimo za delovanje 

centra je vsako leto zelo omejena. Na drugi strani pa se nam zaradi objektov, ki so 

bili grajeni pred 30 ali več leti in so vsako leto starejši, pojavlja vedno več 

nepredvidenih vzdrževalnih del. Prav tako še vedno večina objektov ni grajena 

ekonomično in energijsko učinkovito, zato se nam posamezni stroški povečujejo 

kljub skrbnemu varčevanju na vseh področjih. Na svojih objektih z omenjenimi 

sredstvi težko uspemo izvajati vsa tekoča vzdrževalna dela, ki so nujna za varnost in 

obratovanje takšnih objektov.  

Energetska sanacija na objektih bazena in športne dvorane v Hrastniku nam je 

bistveno olajšala poslovanje na teh dveh objektih, saj je pripomogla k lažjemu 

zagotavljanju kvalitetnih razmer za uporabnike. Vendar pa nam na drugi strani to  

povzroča tudi težave, saj nimamo bistvenega vpliva na porabo energentov, ker sta 

zdaj objekta daljinsko ogrevana, dodatno prezračevanje in klimati pa višajo tudi 

stroške elektrike. Prav tako energetska sanacija še vedno ni zajemala nekaterih 

pomembnih investicij, ki bodo ključne v naslednjih letih. Tako bodo v prihodnje 

nujna potrebne investicije v notranjo opremo objektov (nujno potrebne so tudi 

menjave stolov za prireditve, odrov, ozvočenja v dvoranah, tepiha za prireditve, 

čistilnih strojev v objektih, plinskih peči v objektih, blazin in drugih športnih 

pripomočkov v dvoranah,..). Na to vsako leto opozarjamo tudi v razvojnem 

programu načrta investicij in investicijskega vzdrževanja, ki ga pripravljamo za 

obdobje štirih let in je podlaga za predložen finančni načrt, ki ga pripravimo vsako 

leto. 

Zavedamo se, da naše storitve niso osnovne dobrine, ki bi jih ljudje koristili za 

preživetje, ampak pomenijo predvsem izboljšanje kvalitete življenja. Nenehno 

iščemo nove dejavnosti in aktivnosti, ki za naše obiskovalce lahko pomenijo še 

dodatne ugodnosti in kvalitetnejše storitve na področju kulture in športa. Vendar pa 

se je potrebno zavedati, da vsaka dodatna dejavnost ali prireditev terja tudi večje 

stroške, do katerih pa v obdobju  pokrivanja preteklih izgub, nismo upravičeni.  Zato 

se z dodatnimi dejavnostmi osredotočamo na tiste, ki za nas ne pomenijo bistvenega 

poviševanja trenutne ravni stroškov, tj. najemi dvoran, pridobivanje dodatnih 

pogodbenih najemnikov in dodatnih vadb rekreacij,.. in hkrati ostaja naša prva 

naloga vzdrževanje in čiščenje objektov in opreme, da so lahko le ti čim bolj 

racionalno in smotrno koriščeni v javnem interesu. 
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7. OCENA UČINKOV POSLOVANJA ZAVODA NA DRUGA 

PODROČJA  

 

Kulturno rekreacijski center je bil ustanovljen z namenom opravljanja dejavnosti na 

področju kulture, športa in prireditev, v tem letu tudi turizma. 

Osnovna naloga poslovanja je vzdrževanje objektov in opreme in kvalitetno nudenje 

uslug in storitev na športnem in kulturnem področju vsem uporabnikom. 

Delujemo na dveh poglavitnih  področjih v pretežno javnem interesu za kvalitetno 

preživljanje prostega časa vseh ljudi, ki živijo v tem okolju. Ljudem v različnih 

življenjskih obdobjih želimo ponuditi na enem mestu različne aktivnosti, ki bodo 

zagotavljale njihov osebni razvoj, sprostitev in zadovoljstvo vsakdana.  

V Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik ponujamo raznovrsten program aktivnosti 

za različne ciljne skupine; vrtce in šole in vse strukture prebivalstva od otrok do 

starejših ljudi ter tudi družine.  S svojimi dejavnostmi smo center družbenega 

življenja lokalne skupnosti in regije. 

 

8. ANALIZA KADROVANJA IN KADROVSKE POLITIKE  

 

V letu 2018 je bilo v zavodu število zaposlenih 19 oseb, od tega ena delavka za 

polovični delovni čas na delovnem mestu čistilke, biljeterke v Delavskem in 

Kulturnem domu. Ena oseba je bila za 40-urni delovni čas zaposlena preko javnih del 

in sicer za delo v muzeju. 

Analiza kadrov kaže, da je bilo v letu 2018 veliko bolniškega dopusta (2.522 ur), od 

tega je bilo 991 ur v breme ZZZS. Nadurno delo smo minimizirali in se pojavlja 

samo v primeru, da tako narekuje narava dela in se lahko opravljanje določenih nalog 

zagotovi le na ta način.  

Povprečno število zaposlenih v letu 2018 na podlagi opravljenih delovnih ur je bilo 

17,98. Na dan 31.12.2018 je bilo v zavodu zaposlenih 19 ljudi. 

 

 

 

 

 



 

 40  

Struktura izobrazbe v zavodu na dan 31.12.2018 

Število vseh 

zaposlenih 

na 

31.12.2018 

Osnovna 

šola in manj, 

nižja 

poklicna 

izobrazba 

Srednje 

poklicno 

izobraževanje 

Srednje 

tehnično, 

gimnazijsko 

izobraževanje 

Višje 

strokovno 

izobraževanje 

Visoko 

strokovno 

izobraževanje, 

univerzitetni 

študij 

19 4 4 6 2 3 

 

 

9.  POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 

Investicije in večja vzdrževalna dela, ki so bila opravljena na naših objektih v letu 

2018: 

I. DELAVSKI DOM HRASTNIK 

- zamenjava elektromotornega pogona prehodnega ventila za ogrevanje  

- zamenjava črpalke za klimat 

- popravilo reflektorjev 

- montaža projekcijskega platna in projektorja v galeriji 

- letni pregled gasilnih aparatov in menjava starih gasilnih aparatov 

- servis toplotne postaje 

- zamenjava in popravilo stolov v veliki dvorani 

- pleskanje hodnika, stopnišča in galerije 

- nabava 4 kom zunanjih odrov 

 

 

II. MUZEJ HRASTNIK 

- popravilo plinske peči in redni letni servis  

- letni pregled gasilnih aparatov in  menjava starih gasilnih aparatov 

- priprava pisarne za TIC 

- pleskanje hodnika in stopnišča 

 

 

III. KULTURNI DOM NA DOLU PRI HRASTNIKU 

- popravilo plinske peči in redni letni servis 

- letni pregled gasilnih aparatov in menjava starih gasilnih aparatov 

 

 

IV. ŠPORTNA DVORANA HRASTNIK 

- pregled in popravilo športne opreme v dvorani 

- letni pregled gasilnih aparatov in menjava starih gasilnih aparatov 

- letni pregled hidrantov 
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- pleskanje hodnikov in garderob 

- menjava radiatorjev v garderobah 

- popravilo športnega semaforja 

 

 

V. BAZEN S SAVNAMA 

- popravilo ograje inox na stopnišču v bazenu 

-  diagnostika zaradi okvare na vodovodnem sistemu 

- sanacija vodovodnega sistema zaradi počenih cevi 

- menjava keramike in tušev zaradi sanacije 

- letni pregled gasilnih aparatov in menjava starih gasilnih aparatov 

- letni pregled hidrantov 

- pleskanje hodnikov in garderob 

- menjava radiatorjev v garderobi 

- redni letni remont, zamenjava vode, generalno čiščenje keramike in 

ostale opreme 

- umerjanje senzorjev za plin na alarmni napravi 

 

 

VI. ZUNANJA ŠPORTNA IGRIŠČA 

- popravilo ograje ob nogometnem igrišču 

- popravilo zunanjih nogometnih golov 

- nabava novih mrež za nogometne gole 

- nabava bencinske kosilnice na nitko 

- polaganje travne ruše pred nogometnima goloma 

- servis traktorske kosilnice 

 

 

VII. ŠPORTNA DVORANA DOLANKA 

- popravilo in zamenjava stolov na tribunah 

- letni pregled gasilnih aparatov in menjava starih gasilnih aparatov 

- letni pregled hidrantov 

- pregled in popravilo športne opreme v dvorani 

- zamenjava armstrong plošč v hodniku 

- popravilo vrat na vhodu v dvorano 

- pleskanje prostorov v dvorani 

- servisiranje plinskih peči in strešnih ventilatorjev izpiha zraka 

- popravilo strelovodov in žlebov 

- popravilo zunanjega rokometnega gola 

- nabava novega čistilnega stroja 

- montaža zaščite ogledal v mali telovadnici 
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VIII. TURISTIČNO INFORMACIJSKI CENTER 

- nabava pohištva za pisarno v muzeju 

- nabava računalniške opreme in tiskalnika 

- nabava fotoaparata 

- nabava mobilnega telefona 

- nabava označitvenih tabel in oglasnega panoja 

- nabava ozvočenja 

- nabava davčne blagajne 

- nabava 2 kom stojnic 

 

IX. UPRAVA 

- letni pregled gasilnih aparatov 

 

Poslovno poročilo sestavila: Valentina Moljk, univ. dipl. ekon. 

           direktorica  

 

Hrastnik, 16.2.2019 
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RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2018 
 

(POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM) 

 

 

Računovodsko poročilo je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih 

poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava.  

 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik (KRC) je na osnovi Zakona o javnih financah 

posredni proračunski uporabnik, po določilih Pravilnika o enotnem kontnem načrtu 

za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava pa spada med 

določene uporabnike. Naš zavod pridobiva svoje prihodke kot posredni uporabnik 

proračuna občine Hrastnik, del prihodkov pa pridobiva s prodajo svojih storitev v 

okviru dejavnosti javne službe. KRC je davčni zavezanec za tisti del prihodkov, ki 

jih pridobiva z zaračunavanjem opravljenih storitev. Obračunani davek na dodano 

vrednost, glede na opravljanje obdavčljive in neobdavčljive dejavnosti, 

poračunavamo z vstopnim davkom na osnovi izračunanega deleža (po določilih 65. 

Člena Zakona o davku na dodano vrednost). Za leto 2018 je znašal akontacijski 

odbitni delež vstopnega davka na dodano vrednost 23 %, po dokončnem obračunu in 

izračunu odbitnega deleža pa 25 %. 

 

Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju se 

uporabljajo Zakon o računovodstvu, Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju 

prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, Pravilnik o načinu in rokih 

usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu, navodilo o 

načinih in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev, Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 

uporabnike in druge osebe javnega prava, Slovenski računovodski standardi 2016, 

Pravila skrbnega računovodenja 1 (2016). 

 

Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi 

izkazi. 
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1. POJASNILA K BILANCI STANJA 

 

Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov. 

Prilogi k bilanci stanja sta pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter pregled stanja in gibanja dolgoročnih 

kapitalskih naložb in posojil. 

 

 

1.1. SREDSTVA 

v  € (brez centov) 

Konto Besedilo Leto 2018 Leto 2017 

 

Indeks 

2018/2017 

A. DOLG. SRED. IN SRED. V 

UPRAVLJ. 

1.617.431 1.736.488 0,93 

00 Neopredmetena dolg. sred. 0 3.912  

01 Pop.vrednosti neop.sred. 0 3.912  

02 Nepremičnine 4.267.695 4.267.695 1,00 

03 Pop.vred. nepremičnin 2.695.748 2.569.018 1,05 

04 Oprema in druga opredm.sred 805.985 789.960 1,02 

05 Popravek vred. Opreme 760.501 752.149 1,01 

     

     

B KRATKOROČNA 

SREDSTVA 

77.759 80.144 0,97 

10 Denarna sredstva v blagajni 757 4.518 0,17 

11 Dobroimetje pri banki (podr.) 5.557 10.634 0,52 

12 Kratkoročne terj. do kupcev 12.637 13.773 0,92 

13 Dani predujmi 48 48 1,00 

14 Kratk.terj. do upor. EKN 40.316 32.409 1,24 

17 Druge kratkoročne terjatve 6.777 5.049 1,34 

19 Aktivne časovne razmejitve 11.667 13.713 0,85 

     

C ZALOGE 991 642 1,54 

35 Obračun nabave blaga 612 0  

36 Zaloge blaga 379 642 0,59 

     

 AKTIVA SKUPAJ 1.696.181 1.817.274 0,93 
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a)  DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 

 

Dolgoročna sredstva  zavoda sestavljajo: 

 

DRUGA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 

 

Stanje 01.01.2018            Povečanje                   Zmanjšanje              Stanje 31.12.2018 

Nabavna vrednost         3.911,60        -     3.911,60  0,00 

Popravek vrednosti         3.911,60        -    3.911,60  0,00 

Sedanja vrednost        -       

 

 

 

Kot dolgoročna neopredmetena sredstva smo pri inventuri za leto 2018 odpisali računalniške 

programe, ki niso več v uporabi, prav tako pa niso imeli sedanje vrednosti. 

 

NEPREMIČNINE – ZGRADBE 

 

                            Stanje 01.01.2018            Povečanje            Zmanjšanje              Stanje 31.12.2018 

Nabavna vrednost             4.267.694,82                                                                      4.267.694,82 

Popravek vrednosti           2.569.018,33             126.729,48                                                    2.695.747,81 

Sedanja vrednost              1.698.676,49                                                                                   1.571.947,01 

 

V letu 2018 ni bilo investicijskih vlaganj v zgradbe. Na objektih so se izvajala le 

investicijska vzdrževanja. Obračunani popravek vrednosti v višini 126.729,48 € je 

knjižen v breme sredstev v upravljanju. 

 

OPREMA     

                           Stanje 01.01.2018      Povečanje               Zmanjšanje               Stanje 31.12.2018 

Nabavna vrednost          731.157,18               20.862,57                5.850,13                         746.095,05 

Popravek vrednosti          693.135,91                    -74,57                5.850,13                         700.234,82 

Sedanja vrednost              38.021,27                                                                                        45.860,23 

 

V letu 2018 je zavod iz proračunskih sredstev nabavil novo opremo v vrednosti 

20.788,00 €  (zaščita za ogledala v mali telovadnici Dolanke, projekcijsko platno in 

projektor, čistilni stroj za športno dvorano Dolanka, premične odre za prireditve, 

večji del nabave pa predstavlja oprema za pisarno Turistično informacijskega centra 

v muzeju).  
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Zaradi izračuna dokončnega odbitnega deleža vstopnega davka na dodano vrednost 

za leto 2018 pri osnovnih sredstvih smo oblikovali popravke nabavne vrednosti 

aktiviranih osnovnih sredstev v višini 74,75 €, ker je bil začasni odbitni delež 23%, 

po dokončnem obračunu za leto 2018 pa znaša odbitni delež 25% pri vstopnem 

DDV. 

 

DROBNI INVENTAR V OSNOVNIH SREDSTVIH 

 

                                           Stanje 01.01.2018      Povečanje      Zmanjšanje   Stanje 31.12.2018 

 

Nabavna vrednost               58.636,15            2.313,94          1.060,57          59.889,52 

Popravek vrednosti             58.636,15                                59.889,52 

 

 

Drobni inventar nabavljen iz sredstev tekočega poslovanja predstavlja strošek 

poslovanja zavoda.  

 

Na predlog komisije za popis neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev, 

drobnega inventarja v osnovnih sredstvih, se iz evidenc drobnega inventarja in 

opreme zaradi dotrajanosti in neuporabnosti izloči oprema v skupni vrednosti 

10.822,30 €; odpisana je nedelujoča črpalka v bazenu, nedelujoči sesalec in 

nedelujoč računalnik HP v pisarni na upravi.  

 

Drobni inventar je bil v celoti odpisan že ob nabavi in nima knjižene sedanje 

vrednosti. 

 

 

b)  KRATKOROČNA SREDSTVA 

 

Evrska sredstva v blagajni v vrednosti 756,50 so izkupički 31.12. od kino predstav in 

bazena, ter blagajniški maksimumi v davčnih blagajnah po objektih. 

Kratkoročna sredstva predstavljajo sredstva zavoda na podračunu pri UJP Ljubljana 

v višini 5.556,92 €. 

Kratkoročne terjatve do kupcev v državi znašajo 12.637,39 € in predstavljajo terjatve 

za opravljene storitve v mesecu decembru in zapadejo v plačilo v januarju 2019. 

Komisija za popis terjatev jih je pregledala, prav tako tudi njihovo usklajenost z 

izpiski odprtih postavk, ki potrjujejo navedeno stanje terjatev. 
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Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN 40.316,16 € predstavljajo: 

 kratkoročne terjatve do zavoda za zaposlovanje 837,54 € (decembrska plača 

in prehrana v deležu),  

 kratkoročne terjatve do ustanovitelja – občine 34.371,80 € (decembrske 

plače, prispevki delodajalca, dodatno pokojninsko zavarovanje in terjatve za 

javna dela v deležu), 

 kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna države 1.527,60 €,  

 kratkoročne terjatve do posrednih uporabnikov proračuna občine 3.545,94 €, 

 kratkoročne terjatve do ZZZS 32,64 €. 

 

 

Druge kratkoročne terjatve našega zavoda v skupni višini 6.776,90 € so: 

 kratkoročne terjatve za vstopni DDV 4.919,10 €,  

 kratkoročne terjatve obračunanega DDV do koristnikov brezplačne uporabe 

naših objektov, v višini 1.857,80 €, 

 

 

Aktivne časovne razmejitve – kratkoročno odloženi odhodki v višini 11.667,01 € so 

odloženi odhodki zavarovalnih premij zavoda za avto, zgradbe in opremo. Zavod je v 

letu 2018 sklenil pogodbo o zavarovanju objektov in opreme za obdobje od 

01.09.2018 do 31.08.2019 in iz tega naslova je 2.276,86 € časovnih razmejitev, ki se 

nanašajo na prihodnje leto. Odloženi so tudi stroški iz naslova sanacije elektro 

napeljav in obnovitev strelovodov, katerih izjava o skladnosti se nanaša na obdobje 

od dveh do osem let in tako bomo sorazmerno na leto knjižili stroške. Na časovne 

razmejitve so knjižene tudi naročnine na revijo IKS in portal Seja, ki se nanašajo na 

leto 2019, energetske izkaznice, ki veljajo za obdobje 10 let. 

 

 
c)  ZALOGE BLAGA 

 

Vrednost zalog blaga je za 991,29 €, od tega je v Turistično informativnem centru 

zaloge artiklov za 612,57 € (spominki), v bifeju je pijače v vrednosti 131,11 €, 

kavcirane embalaže v vrednosti 146,64 € in zaloga sladoleda v višini 100,97 €. 

 

 

 

STRUKTURA SREDSTEV AKTIVE 

 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 

 

Indeks 

2018/2017 

DOLGOROČNA SREDSTVA 1.617.431 1.736.488 0,93 

KRATKOROČNA SREDSTVA 77.759 80.144 0,97 

ZALOGE 991 642 1,54 

    

AKTIVA SKUPAJ 1.696.181 1.817.274 0,93 

 

V letu 2018 so se dolgoročna sredstva znižala za 7%.  
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Kratkoročna sredstva so prav tako nižja za 3% kot v letu 2017, kar pa je posledica 

nekoliko nižjih terjatev v letu 2018, predvsem pa na strani denarnih sredstev v 

blagajni.    

 

Zavod ima ob koncu poslovnega leta 2018 95% dolgoročnih sredstev in 5 % 

kratkoročnih sredstev in zalog. Razmerje med dolgoročnimi in kratkoročnimi 

sredstvi se je od leta 2017 spremenilo za 1%. 

 

1.2. OBVEZNOST DO VIROV SREDSTEV 

 

Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjene na kratkoročne 

obveznosti in pasivne časovne razmejitve in lastne vire in dolgoročne obveznosti.  

 

a) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 
 

                         v € (brez centov) 

Konto Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

D. KRATKOROČNE 

OBVEZNOSTI 

111.195 121.948 0,91 

21 Kratkoročne obveznosti do 

zaposlenih 

31.317 25.697 1,22 

22 Kratkoročne obveznosti do 

dobaviteljev 

60.239 78.455 0,77 

23 Kratkoročne obveznosti iz 

poslovanja 

13.204 11.700 1,13 

24 Kratk. obveznosti do uporabnikov 

EKN 

6.160 6.096 1,01 

29 Pasivne časovne razmejitve 275 0  

     

E LASTNI VIRI IN DOLG. 

OBVEZNOSTI 

1.584.986 1.695.326 0,93 

97 Druge dolgoročne obveznosti 0 0  

980 Obv. za opredmetena in neopredm. 

OS 

1.601.521 1.723.395 0,93 

985 Presežek odhodkov nad prihodki 16.535 28.069 0,59 

     

 PASIVA SKUPAJ 1.696.181 1.817.274 0,93 
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Kratkoročne obveznosti  zavoda na dan 31.12.2018 predstavljajo kratkoročne 

obveznosti do zaposlenih za decembrske plače, prispevke delavcev iz plač, 

dohodnino, prevoz na delo, prehrano med delom in dodatno pokojninsko zavarovanje 

v višini 31.316,70 € in so za 22% višje od lanskih, kar je posledica napredovanj, in 

izplačane odpravnine za delavko, ki je v mesecu decembru odšla v pokoj. 

Obveznosti do dobaviteljev predstavljajo obveznosti  zavoda in zapadejo v plačilo v 

mesecu januarju 2019. Stanja obveznosti so usklajena z izpiski odprtih postavk, kar 

je ugotovila tudi popisna komisija. V primerjavi z letom 2018 so se obveznosti ob 

koncu leta znižale za 19%. Znižanje je predvsem posledica poplačil obveznosti v 

mesecu decembru. 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznost za prispevke delodajalca 

za decembrske plače in obveznost za odtegljaje delavcev pri plači, potnih nalogov 

izplačanih v januarju 2019 in obveznost zavoda za davek na dodano vrednost za 

mesec december.  

 

b)  LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI  

 

Dolgoročne obveznosti  zavoda za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna 

sredstva, ki jih ima v upravljanju, znašajo na dan 31.12.2018     1.601.521,29 €, 

zmanjšane za presežek odhodkov nad prihodki iz prejšnjih let v višini 16.535,25 €. 

 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 111.195 121.948 0,91 

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.584.986 1.695.326 0,93 

    

PASIVA SKUPAJ 1.696.181 1.817.274 0,93 

 

V letošnjem letu se je struktura obveznosti v primerjavi z lanskim letom spremenila, 

kratkoročne obveznosti so se za 9% zvišale, dolgoročne obveznosti pa so nižje za 

7%. 

 

Priloga obrazca bilance stanja Stanje in gibanje neopredmetenih dolgoročnih 

sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zajema podatke, ki so pojasnjeni v 

bilanci stanja v poglavju dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju.  

 

Priloga Stanje in gibanje  dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil ne vsebujejo 

podatkov, saj  zavod nima dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 
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2. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

Pri ugotavljanju  prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo poslovnega dogodka. 

Prihodki so razčlenjeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in enotnim 

kontnim načrtom za proračunske uporabnike. Med prihodki in odhodki so izkazani 

zneski, ki so nastali kot poslovni dogodki v času od 1. januarja  2018 do 31. 

decembra 2018. 
       v € (brez stotinov) 

Besedilo Leto 2018 

 

Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

PRIHODKI POSLOVANJA    

Prihodki od prodaje proizvodov in 

storitev 

768.051 719.262 1,07 

Prihodki od prodaje blaga in materiala  0  

Finančni prihodki 0 679  

Drugi prihodki 200 3.750 0,05 

    

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI 1.119 0  

    

CELOTNI PRIHODKI 769.370 723.691 1,06 

    

STROŠKI MATERIALA IN 

STORITEV 

369.203 377.370 0,98 

Nabavna vrednost prodanega mat. in 

blaga 

1.909 1.864 1,02 

Stroški materiala 190.664 185.809 1,03 

Stroški storitev 176.630 189.697 0,93 

    

STROŠKI DELA 384.387 355.920 1,08 

Plače in nadomestila plač 281.882 268.884 1,05 

Prispevki delodajalcev 45.760 46.446 0,99 

Drugi stroški dela 56.745 40.590 1,40 

    

AMORTIZACIJA 2.350 3.203 0,73 

    

DRUGI STROŠKI 1.335 1.503 0,89 

    

FINANČNI ODHODKI 542 1.111 0,49 

    

DRUGI ODHODKI 20 2 10,00 

    

PREVREDNOTOVALNI ODHODKI 0 2.158  

    

CELOTNI ODHODKI 757.837 741.267 1,02 

    

PRESEŽEK PRIHODKOV 11.533 0  

PRESEŽEK ODHODKOV   17.576  
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Presežek obrač. obdobja z upošt. davka 

od dohodka 

   

Presežek odhodkov obračunskega 

obdobja z upoštevanjem davka od 

dohodka 

   

    

Povprečno število zaposlenih na podlagi 

delovnih ur (celo leto) 

18 16 1,13 

Število mesecev poslovanja 12 12  
 

 

2.1. PRIHODKI 

 

V letu 2018 je imel zavod 769.370,16 € ustvarjenih  prihodkov, kar je za 6% več kot 

leto poprej. Od tega je bilo 117.092 € ustvarjenih lastnih prihodkov.  

PREGLEDNICA PO POSAMEZNIH OBJEKTIH JE PRIKAZANA V POJASNILU PRIHODKOV 

IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTI DEJAVNOSTI. 

Finančni prihodki so iz uskladitev IOP-jev prejšnjih let. Prejeli pa smo tudi 

namensko donacijo za izvedbo prireditve. 

Prevrednotovalni prihodki v višini 1.119,00 € predstavljajo terjatev za premalo 

obračunan davek v letu 2018, ki bo poračunan pri naslednjem obračunu DDV-ja za 

obdobje 01.01.-31.01.2019. 

Proračunska sredstva glede na namen porabe so znašala 645.832,56 € in so bila 

namensko porabljena: 

Besedilo Leto 2018 Leto 2017 

Sredstva občinskega proračuna za plače 269.095,59 243.803,38 

Sredstva občinskega proračuna za prispevke delodajalca 40.131,10 36.314,73 

Sredstva občinskega proračuna za materialne stroške 207.624,89 206.030,00 

Sredstva občinskega proračuna za regres zaposlenih 14.621,11 12.188,76 

Sredstva občinskega proračuna za dod. pok zavarovanje 7.543,96 2.840,58 

Sredstva občinskega proračuna za abonma 5.470,00 5.470,00 

Sredstva občinskega proračuna za razstave 2.660,00 2.660,00 

Sredstva občinskega proračuna za invest. vzdrževanje 5.692,21 7.041,74 

Sredstva občinskega proračuna in zavoda za zaposl. za 

javna dela 

17.202,34 28.423,83 

Sredstva po pogodbi z OŠ za delno sofinanciranje 

stroškov 

29.510,90 32.012,79 

Sredstva po pogodbah za prireditve 22.449,75 19.231,00 

Sredstva za solidarnostno pomoč 577,51 0,00 

Posebne kulturne prireditve 10.000,00 7.834,33 

Sredstva prejeta iz CSD 80,33 0,00 

Sredstva za delovanje TIC-a (projekt) 8.149,51 0,00 

Sredstva za delovanje TIC-a (za delovanje) 5.023,36  

   

SKUPAJ 645.832,56 603.851,14 
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V letu 2018 je bil delež teh prihodkov v primerjavi z letom  2017 za 7 % višji. 

Povečanje proračunskih sredstev je na postavkah plač in prispevkov iz razloga, da se 

je povečala premija za dodatno pokojninsko zavarovanje, napredovanja v mesecu 

decembru in zaposlitev nove delavke za Turistično informativni center od junija 

2018 dalje.  

V letu 2018 pa je nižja tudi postavka za javna dela; v letu 2018 smo imeli 1 

zaposleno preko aktivne politike zaposlovanja za celo koledarsko leto in še eno 

zaposleno za 3 mesece. 

Proračunska sredstva na ostalih postavkah, kot so sredstva za abonmaje, prireditve iz 

proračuna, razstave so na ravni lanskoletnih. 

Na postavki materialnih stroškov so prejeta sredstva ostala na ravni lanskoletnih, 

vendar smo v teh sredstvih dobili 17.576,00 €, kot izpad prihodkov zaradi sanacije na 

bazenu in športni dvorani v Hrastniku. 

 

2.2. ODHODKI 

 

V letu 2018 je imel zavod 757.836,87 € odhodkov iz poslovanja. 

      v € brez centov 

 Realizirano Indeks 

Besedilo 2018 2017 2018/2017 

NAB. VRED. 

BLAGA 

1.909 1.864 1,02 

STR. 

MATERIALA 

190.66

4 

185.80

9 
1,03 

STR. STORITEV 176.63

0 

189.69

7 

0,93 

STR. DELA 384.38

7 

355.92

0 

1,08 

AMORTIZACIJA 2.350 3.203 0,73 

OSTALI DRUGI 

STR. 

1.335 1.503 0,89 

FINANČNI 

ODHODKI 

542 1.111 0,49 

    

DRUGI 

ODHODKI 

20 2 10,00 

PREVR. 

ODHODKI 

0 2.158  

    
SKUPAJ 757.837 723.691 1,05 
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Stroški materiala so se v letu 2018 zvišali za 3%, v celotni strukturi stroškov pa 

predstavljajo 25%. Stroški storitev so v poslovnem letu 2018 za 7 % nižji kot leto 

poprej, glede na celotni delež stroškov pa predstavljajo 23%. 

 

Stroški dela so bili v letu 2018, v primerjavi z letom prej za 8% višji, na račun že prej 

omenjenih dejavnikov, ki so vplivali na izplačila delavcem. V celotni strukturi 

odhodkov pa predstavljajo 50 %. 

 

Povprečna bruto plača v letu 2018 je v zavodu znašala 1.281,08 € kar je nekoliko 

manj kot v preteklem letu (povprečna bruto plača 1.282,65 €). V letu 2018 je bilo v 

zavodu opravljenih 37.722 ur rednega dela, od tega 230 ur dela preko polnega 

delovnega časa (v preteklem letu 166). Obračunanih pa je bilo 991 ur v breme ZZZS 

kar znaša 5.014,38 €, v breme delodajalca pa 1.531 ur, kar znaša 6.996,88 €. 

Povprečno število zaposlenih v zavodu na podlagi delovnih ur v letu 2018 je 17,98 

delavca.  

 

Strošek amortizacije v višini 2.349,71 € predstavlja nabavno vrednost drobnega 

inventarja, ki ga je zavod nabavil iz sredstev tekočega poslovanja in je bil v celoti 

odpisan ob pričetku uporabe. 

 

Ostale druge stroške predstavljajo: stroški taks, pristojbin, članarin in nadomestila za 

uporabo stavbnega zemljišča. 

 

Finančni odhodki predstavljajo stroške zamudnih obresti v poslovnem letu, so se pa 

za polovico znižali v primerjavi z letom 2017.  

 

Razliko med prihodki in stroški poslovanja za leto 2018 predstavlja presežek 

prihodkov nad odhodki v višini 11.533,29 €.  

Ker pa je imel zavod iz preteklega leta nepokrit presežek odhodkov nad prihodki v 

višini 28.068,54 €, sedaj znaša skupni znesek odhodkov nad prihodki 16.535,18 €. 
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2.3. PRIMERJAVA PLANIRANIH IN REALIZIRANIH PRIHODKOV IN 

ODHODKOV 

 

V letu 2018 je razmerje med planiranimi in realiziranimi prihodki in odhodki 

naslednje: 

Besedilo Realizirano Planirano  Indeks 

  Usklajen 

plan 

(18.12.2018) 

Prvotni  

finančni 

načrt 2018 

Real./usklajen 

plan 

Proračunska sredstva za 

plače 

296.965 277.545 278.898 1,07 

Proračunska sredstva za 

prispevke 

40.131 38.460 38.491 1,04 

Proračunska sredstva za 

mat.stroške 

207.625 190.049 130.868 1,09 

Proračunska sredstva za 

gled.preds. 

5.470 5.470 5.470 1,00 

Proračunska sredstva za 

razstave 

2.660 2.660 2.660 1,00 

Proračunska sredstva 

inv. in vzdrž. 

5.692 14.900 7.500 0,38 

Proračunska sredstva 

kult. prireditve 

10.000 10.000 10.000 1,00 

Prejeta sredstva za TIC 13.173 0 0  

Sredstva OŠ  29.511 29.262 31.671 1,01 

Sredstva CSD 80 0 0  

Sredstva za javna dela 17.202 13.261 13.261 1,30 

Prejeta sred. po 

pogodbah 

22.450 22.500 23.000 1,00 

Lastni prihodki za 

izvajanje javne službe 

84.337 80.000 80.000 

 

1,05 

Lastni prihodki – tržna 

dejavnost 

32.755 45.000 45.000 0,73 

SKUPAJ 768.051 729.107 798.369 1,05 

 

 

Proračunski prihodki so bili realizirani v skladu z usklajenim planom, lastni prihodki 

za izvajanje javne službe so glede na plan za 5% višji, lastni prihodki iz tržne 

dejavnosti pa za 27% nižji od načrtovanih. 
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Realizirano Plan Real/plan 

Besedilo 2018 2018  

ODHODKI    

Plače in drugi izdatki 

zaposlenim 

338.627 320.318 1,06 

Prispevki delodajalca 45.760 38.491 1,19 

Materialni stroški     373.450      

- str. tekočega 

vzdrževanja 

20.991 

370.298 1,00 
- str. investicijskega 

vzdrževanja 

3.926 

    

SKUPAJ 757.837 729.107 1,04 

 

V primerjavi s prvotno planiranimi odhodki so bili le ti višji v skupnem deležu za 4% 

od leta poprej. 

V letu 2018 so se izvajala nujna vzdrževalna dela na objektih. 

Največji delež materialni stroškov so tudi v letu 2018 predstavljali stroški ogrevanja 

138.300,18 € kar predstavlja 18% v celotnih stroških, električne energije v višini 

33.002,28 € kar je 4 % v celotnih stroških in komunalnih storitev v višini 24.288,73 

€, kar predstavlja 3% v celotnih stroških, v skupnem znesku torej 195.591,19 €, kar 

predstavlja kar 26 % vseh stroškov. 

  

3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 

 

Iz prikaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka lahko primerjamo 

prihodke in odhodke po namenu. Pri evidenčnem izkazovanju podatkov se 

upoštevajo pravila oziroma določila odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov 

in odhodkov, ki opredeljujejo, da se prihodek oziroma odhodek prizna, ko sta 

izpolnjena dva pogoje: 

 

1. poslovni dogodek, katerega posledica je izkazovanje prihodkov oziroma 

odhodkov, je nastal in 

 

2. denar ali njegov ustreznik je prejet oziroma izplačan. 
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Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter z Enotnim kontnim 

načrtom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Med 

prihodki in odhodki so izkazani zneski, ki so nastali v obdobju od 1. januarja 2018 do 

31. decembra 2018. 

Besedilo Leto 2018 

 

Leto 2017 Indeks 

2018/2017 

SKUPAJ PRIHODKI 789.585 733.639 1,08 

    

PRIHODKI IZ SREDSTEV JAVNIH 

FINANC 

650.402 599.493 1,07 

Prejeta sred. občinskega prorač. za 

tekočo por- 

628.109 569.446 1,10 

Prejeta sred. iz državnega proračuna za 

tek.por. 

13.101 23.005 0,57 

Prej. sred. občin. prorač. za investicije 9.192 7.042 1,31 

    

DRUGI PRIH. ZA IZVAJANJE JAVNE 

SLUŽBE  

106.297 90.098 1,18 

Prihodki od prodaje stor. In izvajanje 

javne službe 

106.097 86.348 1,23 

Prejete obresti 0 0  

Prejete donacije 200 3.750 0,05 

    

SKUPAJ ODHODKI 789.585 733.639 1,08 

    

ODHODKI ZA IZVAJANJE DE. 

JAVNE SLUŽBE 

799.558 734.024 1,09 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 328.896 313.001 1,05 

Prispevki delodajalca za plače 53.438 46.915 1,14 

Izdatki za blago in storitve 380.838 353.034 1,08 

Plačil domačih obresti 0 0  

Investicijski odhodki 29.943 14.398 2,07 

    

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 

ODHODKI 

   

PRESEŽEK ODHODKOV NAD 

PRIHODKI 

9.973 385 25,90 

 

Po načelu denarnega toka je zavod v letu 2018 ustvaril 8% več prihodkov kot v 

preteklem letu. Prihodki iz javnih financ so bili za 7 % višji, prihodki iz izvajanja 

dejavnosti javne službe pa so bili za 18% višji. Občutno so se znižala sredstva 

prejetih donacij. 
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V letu 2018 pa zavod izkazuje po načelu denarnega toka presežek odhodkov nad 

prihodki v višini 9.973 €. To je posledica plačil prejetih faktur poslovnega leta 2017, 

ki so zapadle v plačilo v začetku leta 2018. 

 

4. POJASNILA IZKAZA RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN 

NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV 

 

 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik v poslovnem letu ni imel prejetih posojil in jih 

tudi ni dajal. 

 

 

 

5. POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH  

UPORABNIKOV 

 

 

Zavod se v letu 2018 ni zadolževal, niti ni odplačeval dolgov, zato je v obrazcu 

naveden le podatek o stanju sredstev na računih iz obrazca izkaza prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, v višini 9.973 €.  

 

 

 

6. POJASNILO IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH 

UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI 

 

 

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov  po vrstah dejavnosti je 

sestavljen v skladu z Računovodskimi standardi in zajema celotno poslovanje  

zavoda po vrstah prihodkov. 

 

Na podlagi Pravilnika o razmejitvi prihodkov, pridobljenih iz dejavnosti in 

prihodkov, pridobljenih na trgu in določitvi sodil za razmejitev stroškov pri 

opravljanju dejavnosti na trgu v javnem zavodu Kulturno rekreacijski center 

Hrastnik, ki ga je izdala ustanoviteljica, dne 21.12.2015 in je bilo v veljavi že za 

izdelavo zaključnega računa 2015, je ustrezno izpolnjen Izkaz prihodkov in 

odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti. 

 

V letu 2018 je imel zavod 769.370,16 € ustvarjenih  prihodkov, kar je za 6% več kot 

leto poprej. Lastnih prihodkov je bilo 117.091,97 €, od tega 84.337,33 € iz javne 

službe in 32.754,64 € z opravljanjem prodaje blaga in storitev na trgu. 
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  Prihodki – javna služba 

 

Stroškovno mesto Leto 2018 Leto 2017 

Bazen 64.061,34 47.487,12 

Športna dvorana Hrastnik 3.658,21 3.419,68 

Športna dvorana Dolanka 3.761,35 1.125,69 

Delavski dom 2.794,38 2.756,01 

Kino Hrastnik 1.459,85 870,23 

Kino Dol 1.626,34 934,59 

Zunanja športna igrišča 251,81 782,94 

Abonmajske predstave 3.761,35 5.715,61 

Otroški abonma 1.385,83 1.775,61 

Ostalo  1.576,87 1.193,54 

SKUPAJ 84.337,33 66.061,02 

   

Prihodki - na trgu   

  

Stroškovno mesto Leto 2018 Leto 2017 

Gostinstvo – bife v bazenu 2.719,01 2.101,97 

Sladoled 726,04 669,30 

Šola plavanja 12.015,61 13.561,33 

Šola športa 3.618,03 3.259,77 

Rojstni dnevi 5.488,49 5.640,91 

Zumba, pilates, rolanje 979,52 1.094,27 

Telovadba ABC, joga   

TIC  54,75  

Prireditve 7.153,19 26.399,48 

SKUPAJ 32.754,64 53.049,98 

 

Prihodki javne službe 84.337,33 66.061,02 

Prihodki na trgu  32.754,64 53.049,98 

SKUPAJ 117.091,97 119.111,00 

 

 

Delež prihodkov pridobljenih na trgu je 4,3 % v celotnih prihodkih, 95,7 % pa je 

prihodkov iz javne službe. 

 

Odhodki 

 

Stroški, ki se neposredno nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu so: 

 nabavna vrednost prodanega materiala in blaga 1.909 € (prodaja pijač in 

sladoleda v bifeju, ter zaloga spominkov v TIC-u), 

 stroški materiala 1.039 € kar predstavlja material za izvedbo praznovanja 

rojstnih dni,  

 stroški storitev 23.751 € predstavlja stroške za izvedbo šole plavanja, šole športa, 

praznovanja rojstnih dni in ostalih prireditev, 

 stroški dela 799 €, kar predstavlja 1 uro na teden administrativnega dela in 2 uri 

tedensko delo čistilke (administrativna dela, priprava in čiščenje pri aktivnostih 

in prireditvah). 
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Presežek prihodkov nad odhodki iz pridobitne dejavnosti znaša 5.256 €. 

 

 

V letu 2018 je v mesecu juniju začel s poslovanjem Turistično informacijski center. 

Za zaposleno delavko je za plače, prispevke, regres za letni dopust, regres za 

prehrano, prevoz in dodatno pokojninsko zavarovanje zavod prejel po pogodbi o 

sofinanciranju operacije TIC, spis št. 322-1/2017-15, z dne 05.03.2018, v višini 

11.172,24 €, za nabavo opreme in drobnega inventarja 8.137,78 €, torej v skupnem 

znesku 19.310,02 €. Za nabavo opreme, ki se amortizira v breme sredstev v 

upravljanju smo prejeli 6.317,54 €. 

 

Za delovanje TIC-a pa smo po Pogodbi o financiranju oz. sofinanciranju št. 410-

58/2018 od ustanovitelja prejeli še 5.023,36 €. 

 

Odhodki za TIC so bili v letu 2018 v višini 25.879,05 €, razliko med prejetimi 

sredstvi ustanovitelja in vsemi odhodki pa smo krili iz lastnih sredstev zavoda. 

 

 

7. Pregled RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA 

- PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI  

 

Sredstva poslovnega izida, presežek prihodkov nad odhodki za poslovno leto 2018 so 

oblikovana v višini 11.533,29 €.  

Ob koncu leta 2017 je zavod izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 

28.068,47 €, za ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki v poslovnem letu 2018 

se tako presežek odhodkov zniža na 16.535,18 €.  

 

 

Presežek je ugotovljen z upoštevanjem fiskalnega pravila; ker ima zavod presežek 

odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka, ne izračunava presežka po 

fiskalnem pravilu. 

 

 

8. Pregled   OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC  

Notranjo kontrolo smo izvajali na podlagi Pravilnika o usmeritvah za usklajeno 

delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. list RS 72/02, 5., 6., in 7. 

člen).  

 

Prav tako smo upoštevali naloge in opravila Računovodskega pravilnika zavoda, 

sprejet 01.01.2016.  

 

Za popis sredstev smo upoštevali Navodila o popisu sredstev in obveznosti do virov 

sredstev, sprejeta 01.01.2016. Prav tako je potekalo blagajniško poslovanje po 

Pravilniku o blagajniškem poslovanju, sprejetem 01.01.2016.  

 

Notranje kontrole na področju javnih naročil oz. naročil male vrednosti, smo 

upoštevali Pravilnik o izvajanju postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti v 

skladu z ZJN-3. 
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9. Pregled   OBRAČUNA DAVKA OD DOHODKA PRAVNIH OSEB  

 

Kulturno rekreacijski center Hrastnik je javni zavod ustanovljen za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti.  Po določilih Zakona o davku od dohodka pravnih oseb pa 

moramo sestaviti davčni obračun.  Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne 

dejavnosti pa določa, kaj  se davčno šteje za pridobitno in kaj za nepridobitno 

dejavnost. Po določilih  tega pravilnika predstavljajo sredstva pridobljena iz 

opravljanja javne službe, ki ne izvirajo iz javnofinančnih (proračunskih) virov, 

dohodke iz pridobitne dejavnosti. 

 

V letu 2018 je imel zavod ugotovljenih prihodkov po računovodskih predpisih 

769.370,16 €, od tega je bilo prihodkov od nepridobitne dejavnosti 651.158,77 €. 

Izračunan količnik med pridobitnimi in nepridobitnimi prihodki tako znaša 0,846353 

Razlika 118.211,39 € predstavlja davčno priznane prihodke za leto 2018. 

 

Po računovodskih predpisih je bilo v zavodu v istem obdobju ugotovljenih  

757.836,87 € odhodkov, od tega so bili v deležu izvzeti odhodki od nepridobitne 

dejavnosti, nepriznani odhodki za odhodke delno nepriznani odhodki stroškov 

reprezentance, v skupni višini 641.397,54 €. Razlika 116.439,33 € predstavlja 

davčno priznane odhodke. 

 

Razlika med davčno priznanimi prihodki in davčno priznanimi odhodki za leto 2018 

predstavlja presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.772,06 €. 

 

Za znesek 1.772,06 € smo tako zmanjšali za davčno izgubo iz prejšnjih let v višini 

886,03 € in sedaj znaša 9.181,49 € in jo bo zavod moral pokriti v naslednjih letih. 

 

V letu 2018 pa je zavod nabavil stroj za čiščenje, katerega nabavna vrednost je 

6.465,75€. V tekočem letu je tako priznanih 40 % od nabavne vrednosti stroja, kar 

znaša 2.586,30 €. Iz leta 2016 imamo še 84,47 € neizkoriščene olajšave, da pa zavod 

ne bo imel osnove za izračun obveznosti iz naslova davka od dohodkov pravnih 

oseb, bomo koristili neizkoriščeno olajšavo leta 2016 in olajšavo iz tekočega leta v 

višini 801,56 €, kar skupno znaša 886,03 €. 

 

Zavod tako v letu  2018 nima osnove za izračun davka od dohodkov pravnih oseb in 

nima obveznosti iz tega naslova.  

 

 

 

Hrastnik, 21. februarja 2019 

 

 

 

 

Pripravila:  

Ksenija Felicijan 
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ZAKLJUČEK 

 

Prosti čas, šport in kultura so pomemben del življenja, šolske vzgoje in gospodarstva. 

Aktivno vključevanje v športne in kulturne programe nam zagotavljajo prijetno 

preživljanje prostega časa, ki je nepogrešljiv, sestavni del urbanega življenja. 

V Kulturno rekreacijskem centru Hrastnik ponujamo raznovrsten program aktivnosti 

za različne ciljne skupine; vrtce in šole in vse strukture prebivalstva od otrok do 

starejših ljudi ter tudi družine. S svojimi dejavnostmi smo center družbenega 

življenja lokalne skupnosti in regije. 

 

 

 

 


