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ŠTEVILKA: 20-7/2021 

DATUM: 31. 5. 2021 

  

 OBČINSKI SVET OBČINE TRZIN 

   

ZADEVA: POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI 

TRZIN ZA LETO 2020  

  

NAMEN: Seznanitev s poročilom 

  

PRAVNA PODLAGA: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – 

ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 9. in 14. člen 

Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 

– ZNOrg), Statut Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno 

prečiščeno besedilo) 

  

PREDLAGATELJ: Peter LOŽAR, župan Občine Trzin 

  

POROČEVALEC: Matjaž Erčulj, višji svetovalec župana za družbene dejavnosti 

  

FINANČNE POSLEDICE:  Seznanitev s Poročilom ne bo imela nobenih posledic za Proračun Občine Trzin.  

 

OBRAZLOŽITEV:         

 

Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o uresničevanju javnega interesa 

za kulturo (ZUJIK) ureja tudi večino vprašanj v zvezi s programi kulture na območju občine in skladno z 

ZUJIK sprejema tudi programske akte za področje kulture v Občini Trzin. V veljavi je Lokalni program v 

Občini Trzin, ki določa večletno delovanje Občine na področju kulture. Vsako leto pa se sprejme letni 

program kulture, ki natančneje določa redno dejavnost, programe in projekte na področju kulture, ki 

se v celoti financirajo ali na podlagi javnega razpisa sofinancirajo, in naložbe, ki so financirane s sredstvi 

občinskega proračuna ter višino in namen sredstev, načrtovanih v Proračunu. S tem poročilom 

seznanjamo občinski svet o izvedbi Letnega programa kulture za leto 2020.  

 

Leto 2020 je bilo za izvedbo javnih kulturnih prireditev zaradi omejitvenih ukrepov zelo zahtevno in 

težavno. 

 

Občina Trzin je v letu 2020 kot po navadi izpeljala javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v 

občini in Javni razpis za prireditve (festival Trznfest, Mednarodni folklorni festival, proslave, Dan žena, 

Sejem v Trzinu, Gregorjevo, čarovniški žur, Miklavževanje ipd.), nekatere programe pa je tudi v letu 

2020 načrtovala in organizirala sama. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


V začetku leta je bila organizirana pustna povorka in proslava ob kulturnem prazniku, uspelo nam je 

izvesti proslavo ob dnevu državnosti, koncert zimzelenih melodij in prireditev Trzinka poje. 

 

V letu 2020 smo v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik pripravili tudi razstavo del trzinske 

ilustratorke Polone Lovšin. 

 

Na področju investicij smo v letu 2020 nakupili Toplar in ga obnovili, za potrebe muzeja na prostem. 

Lani smo obnovili oder v dvorani kulturnega doma ter obnovili vhod in sanitarije v njem. 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Statuta 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet 

Občine Trzin na 20. redni seji, dne 23. junija 2021, sprejel 

  

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin se je seznanil s Poročilom o uresničevanju Letnega programa kulture v 

Občini Trzin za leto 2020. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2020 pa se objavi na spletni 

strani Občine Trzin.   

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 410-0048/2019                                                                                            Župan Občine Trzin 

Datum:  23. 6. 2021                Peter LOŽAR l. r.  

                                   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


BESEDILO POROČILA: 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 - 

ZIUOOPE), 9. in 14. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 

– uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg) in Statuta 

Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/21 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Trzin 

izdal 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA PROGRAMA KULTURE V OBČINI TRZIN ZA LETO 2020 

 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2020 so bila sredstva za kulturo namenjena za sofinanciranje in 

financiranje: 

1. programov društev in organizacij oziroma izvajalcev, dejavnih v občini na področju kulture, ki 

se v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v Občini Trzin (Uradni vestnik 

OT, št. 8/11, 8/12 in 13/16) sofinancirajo na podlagi javnega razpisa; 

2. programov medobčinskih oziroma občinskih javnih zavodov, ki delujejo v javnem interesu na 

območju Občine Trzin na področju kulture in 

3. programov Občine Trzin, kadar je sama producent in organizator kulturnih prireditev oziroma 

drugih dejavnosti na tem področju, vključno s programom Jefačn'kove domačije, ki se izvaja v 

sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik in Turističnim društvom Kanja ter 

4. naložb občine v objekte s kulturno namembnostjo ter investicijskega in rednega vzdrževanja 

kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Trzin.  

 

Z Letnim programom kulture je občinski svet tudi zavezal izvajalce in ponudnike programov po formalni 

in vsebinski plati, da te programe tudi izpeljejo in si tako tudi zagotovil predpostavke za možni nadzor, 

ali so programi bili izvedeni in ali so bili izvedeni skladno z voljo občinskega sveta.  

 

V letu 2021 je bilo realiziranih del programov, saj je bilo zaradi omejitvenih ukrepov težko zagotavljati 

kulturne dobrine, od predstav do kulturnih prireditev. 

 

Sredstva za programe društev so bila z upoštevanju pravilnika, v celoti razdeljena preko javnega 

razpisa.  

 

Tabela: Organizacije, ki so izvajala občinski program kulture in sredstva namenjena za njihove 

programe iz PP 254: 

prijavitelj realizirano dodeljeno 

KUD Franc Kotar  3.275,57 4.281,81 

Turistično društvo Kanja  1.353,93 2.592,21 

Kulturno društvo Ivan Hribar 572,00 1.186,47 

Društvo upokojencev Žerjavčki 1.533,40 2.171,69 

Zavod AZUM 1.989,96 2.267,81 

 

Iz tabele je jasno razvidno, da so društva izvedla oziroma realizirala le del načrtovanega kulturnega 

programa za katerega so bila s strani Občine sofinancirana. 

 

Dejavnosti s katerimi se društva ukvarjajo so: gledališka, glasbena, likovna in folklorna. Programi 

društev, katere delno sofinancira občina so zelo bogati. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457


Občina Trzin zagotavlja izvajanje javne službe s področja muzejske dejavnosti na območju Občine Trzin 

v sodelovanju z Muzejem iz Kamnika in tudi v sodelovanju z drugimi dejavniki na tem področju. Tako 

je muzej v sodelovanju z občino pripravil razstavo ilustratorke Polone Lovšin. 

 

Občina kot soustanoviteljica sofinancira Knjižnico Domžale s krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin, 

glasbeno šolo Domžale in Javni sklad za kulturo RS, izpostava Domžale. 

 

Ugotovimo lahko, da je bil letni program kulture v Občini Trzin zaradi omejitvenih Covid ukrepov le 

delno realiziran. 

 

Tabela: Primerjava med planiranimi in realiziranimi sredstvi namenjenih za kulturne dejavnosti v letu 

2020. 

P.p. Naziv p.p. realizacija planirano Namen 

0026 Občinske prireditve, proslave  

in priznanja 

8.054,74 14.000,00 

 

 

Sredstva so namenjena za 

gostujoče izvajalce programov, 

za razpisane občinske 

prireditve, Gregorjevo, 

Čarovnice, Zapojmo in 

zaigrajmo skupaj, za priznanja in 

nagrade ob občinskem prazniku 

in za pogostitve.  

0029 Prireditev za najuspešnejše 

učence  in druge prireditve 

0,00 800,00 Prireditev ni bila izvedena. 

0030 Sredstva za božične in 

novoletne prireditve  

7.860,15 8.000,00 Sredstva so namenjena za 

Miklavževanje (program in 

obdaritev) in za kulturne 

programe na prireditvah za 

starejše občane in 

prednovoletno srečanje 

občanov.  

0092 

 

Spodbujanje turistične 

dejavnosti  (Florjanov sejem, 

predstavitev občine v 

Arboretumu Volčji potok in 

na sejmu Turizem in prosti 

čas, Mednarodni folklorni 

festival – 50 %) 

500,00 9.000,00 Sredstva so bila namenjena za 

predstavitev Občine na sejmu 

Alpe Adria, ostale aktivnosti 

niso bile izvedene. 

0255 Kulturni programi OT: 

Trznfest, Mednarodni 

folklorni festival, Kulturni 

večeri, razstave v Jefačn'ku 

500,00 16.000,00 Sredstva so bila porabljena za 

izvedbo kulturnih večerov. 

Ostalih programov ni bilo 

možno izvesti. 

0134 

in  

0263  

Muzejska dejavnost 

 

Materialni stroški in stroški 

vzdrževanja Jefačn'kove 

domačije – 

spominsko/muzejskega dela 

3.330,73 

 

4.961,86 

7.000,00 

 

7.000,00 

MMK ( razstava ilustratorke 

Polone Lovšin) 

tekoči stroški Jefačn'kove 

domačije ter del za nakup 

opreme za dopolnjevanje zbirk 



0268 Vzdrževanje spominskih 

obeležij in spomenikov ter 

zbiranje in ohranjanje 

kulturne dediščine 

0,00 5.000,00 Sredstva so bila namenjane 

idejnemu načrtu za spominsko 

obeležje ob 30. obletnici, 

vendar bo realizacija v letu 

2021. 

0137 Založniška dejavnost in 

odkupi knjig 

1.790,00 2.500,00 Podpora založniškim projektom 

v OT in o OT, odkupi knjig za 

obdaritve in podpora 

pomembnim domoznanskim 

izdajam. 

0138 Dotacija Knjižnici Domžale za 

mat.str. in amortizacijo in 

nakup gradiv za oddelek v 

Trzinu 

109.385,00 109.400,00 Občina skladno z zakonom 

sofinancira dejavnost knjižnice 

Domžale (mater. stroški, plače), 

zagotavlja sredstva za delovanje 

Krajevne knjižnice T. Orla itd.  

0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286,00 286,00  Občina vsako leto prispeva 

sredstva za dodatni nakup 10-15 

knjig za šolsko knjižnico. 

0144 

 

JSKD OI 0 1.500,00 Realizacije na tej postavki ni 

bilo. 

0146 

 

Materialni stroški, redno in 

investicijsko vzdrževanje ter 

oprema zgradbe Kulturnega 

doma v Trzinu 

4.836,00 5.000,00 Sredstva so namenjena za 

stroške ogrevanja, materialne 

stroške, redno in  obnovo vhoda 

v dom.  

0176 ŠKD Dejavnost 252,00 252,00 Sredstva so namenjena 

sofinanciranju predstave ob 

prvem šolskem dnevu za 

prvošolčke. 

0254 Sredstva za sofinanciranje 

kulturnih programov 

kulturnih in drugih društev v 

skladu s Pravilnikom o 

sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v Občini Trzin 

8.724,86 12.500,00 S sredstvi s p.p.se na podlagi 

javnega razpisa sofinancirajo 

programi kulturnih in drugih 

društev in izvajalcev s sedežem 

ali stalnim bivališčem v Občini 

Trzin.   

0344 Kulturno srce Trzina 36.187,90 

 

36.500,00 Sredstva so bila namenjena 

obnovi kulturnega doma Trzin. 

Obnovili smo, sanitarije in oder 

v dvorani. (LAS) 

0345 Muzej na prostem 70.014,97 

 

90.000,00 Sredstva so bila  namenjena 

nakupu zemljišča, na katerem 

stoji toplar in njegovi obnovi. 

(LAS) 

 

 

Številka: 410-0048/2019-32                                                                                      Župan Občine Trzin 

Datum:  31. 5. 2021                Peter LOŽAR l. r.  


