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Zadeva: POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA  PROGRAMA  KULTURE V   

OBČINI TRZIN ZA LETO 2018  

  

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 in 30/18), 

9. in 14. čl. 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), 18.čl. 

Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. 

čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predlagatelj: župan Peter Ložar 

 

Poročevalec na seji: Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec VII/2-II za načrtovanje in koordinacijo 

občinskih prireditev in programov ter koordinacijo dejavnosti društev 

 

Obrazložitev predloga: 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 2018.  

 

Ocenjujemo, da je bil program v letu 2018 v celoti in uspešno izpeljan, o čemer pričajo tudi 

tekoči odzivi občinstva oziroma lokalne in širše javnosti. Občina Trzin je v letu 2018 izpeljala 

javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov v občini in Javni razpis za prireditve (festival 

Trznfest, Mednarodni folklorni festival, proslave, Florjanov sejem, Gregorjevo, čarovniški žur 

ipd.), nekatere programe pa je tudi v letu 2018 načrtovala in organizirala sama.  

 

Ocenjujemo, da je bil Letni program kulture v občini Trzin v letu 2018 dobro izveden. 

 

Finančne posledice: Sprejem Poročila ne bo imel nobenih posledic za Proračun Občine Trzin.  

 

 

 

 



Predlog sklepa:  

 

Občinski svet Občine Trzin je 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 in 30/18), 9. in 14. čl. 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), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT št. 2/06 – uradno prečiščeno 

besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika Občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 

3/99, 10/00 in 5/04) na 7. redni seji dne 19. junija 2019 sprejel  

  

 

SKLEP 

 

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

kulture v Občini Trzin za leto 2018. 

 

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2018 se objavi na 

spletni strani Občine Trzin. 

 

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

 

 

Številka: 7-6/2019                                                                                                Župan  

Datum: 19. 6. 2019                                                                                        Peter LOŽAR, l. r.

                      
           

 

 

 

 

  



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 in 30/18), 9. in 14. čl. 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), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT 

št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je župan Občine Trzin izdal 

 

 

POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA  PROGRAMA  KULTURE V OBČINI TRZIN 

ZA LETO 2018 

 

 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2018 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.  

 

Na vseh teh področjih je bilo tudi v preteklem letu nedvomno mogoče opaziti dokaj intenzivno dogajanje 

in tudi vlaganje sredstev občine v te dejavnosti. Občina Trzin je omogočila, ali preko sofinanciranja ali 

lastne organizacije, vrsto gledaliških in glasbenih prireditev, ki so pritegnile relativno široko pozornost 

občinstva, ne samo iz Trzina, temveč tudi od drugod.  

 

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

razpisa.  

 

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

programe iz PP 254: 

 

Izvajalec 
Dodeljenih 

EUR 2018 

Realiziranih 

EUR 2018 

KUD Franc Kotar Trzin 4.509,20 4.388,01 

ZAVOD AZUM 1.397,51 1.397,51 

TD KANJA Trzin 3.152,08 3.151,16 

DU Žerjavčki Trzin 2.441,21 1.805,37 

SKUPAJ 11.500,00 10.742,05 

 

Iz tabele je jasno razvidno, da so društva izvedla oziroma realizirala veliko večino načrtovanega 

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 pa so zelo bogati. 

 

Kulturno društvo Franc Kotar je v letu 2018 izvajalo gledališko dejavnost tako odrasle gledališke  

skupine, študentske skupine, skupine hlodi in otroške skupine. Izvajali so tudi glasbene vaje s 

korepeticijo in koreografijo oziroma plesne vaje. Otroška skupina je pripravila predstavo drugačni, 

odrasla pa Alica. Nastopili so tudi na drugih festivalih in srečanjih kot so: Čufarjevi dnevi, Festival 

komedije Pekre, Novačanovih gledaliških dnevih, festival Vizije. V letu 2018 je delovala odrasla 

gledališka skupina, študentska gledališka skupina, otroška gledališka skupina Show ter gibalno 

gledališka skupina Hlodi. Poleg lastne produkcije in gostovanj s predstavami (Medvode, Radeče, 

Velenje, Slovenj Gradec, Litija)  so v Trzin povabili veliko gostovanj predstav tako odraslih kot otroških 

skupin, imeli so potopisna predavanja. Izvedli so festival TRZNFEST in 6 kulturnih večerov.  

 

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin ima pevski zbor s pevovodjo in recitatorsko skupino. Z obema 

skupinama nastopa tako v Trzinu kot okolici, organizirali pa so tudi revijo pevskih zborov PZDU 

Gorenjske v Trzinu. DU Žerjavčki je v letu 2018 organiziralo tudi proslavo ob dnevu državnosti.  

 

Turistično društvo Kanja Trzin ima v svojih vrstah zelo aktivne Folkloriste, ki skozi leto zabeležijo več 

kot 30 nastopov na raznih sejmih, domovih za starejše in ostalih predstavitvah. Pod okriljem turističnega 

društva delujejo tudi vezilje in rezbarji. Društvo na področju kulture skrbi še za pripravo različnih 

razstav različnih umetnosti. TD Kanja je v letu 2018 skrbelo tudi za odprta vrata Muzeja v Jefač'nkovi 

domačiji in pri njej organiziralo nekaj dogodkov. Društvo je izvedlo tudi več prireditev sofinanciranih 

s strani Občine: Mednarodni folklorni festival, Gregorjevo, Jesenske dobrote in čarovnice, Podelitev 

priznanj za lepo urejeno okolico, Florijanov sejem, Predstavitev občine v Arboretumu Volčji potok za 

1. maj, na sejmu Turizem in prosti čas, Prednovoletni sejem in Miklavževanje. 

 

Zavod Azum vodi mini dramsko šolo v kateri delujejo kar tri skupine otrok. V letu 2018 so izvedli 

premiero predstave režiserke Brigite Dane Cotman, ki ji je sledilo 5 ponovitev osrednjega dogodka.  

 

Poleg tega Občina Trzin omogoča tudi drugim organizatorjem (cenovno dostopni prostori, pomoč pri 

organizaciji in marketingu) dovolj redno organiziranje kulturnih prireditev z gosti ali samostojnih 

nastopov.  

 

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 stalno razstavo o Ivanu Hribarju v Jefačnkovi domačiji. 

 

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

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

 

Glede na odzive publike in obiskanost prireditev, ter porast programov in rast obiska teh programov 

ocenjujemo da je bil Letni progam kulture dobro realiziran. 

 

Tabela: Primerjava med planiranimi in realiziranimi sredstvi za kulturne dejavnosti v letu 2018. 

P.p. Naziv p.p. Planirano Realizirano Namen 

0026 Občinske prireditve, 

proslave  

in priznanja 

13.000,00 

 

 

14.444,46 Sredstva so namenjena za 

gostujoče izvajalce programov 

oziroma izvajalce prireditev in 

proslav, za razpisane občinske 

prireditve, Gregorjevo, Čarovnice, 

Zapojmo in zaigrajmo skupaj, 

prireditev za urejenost hiše, za 

priznanja in nagrade ob občinskem 

prazniku  in za pogostitve.  



0029 Prireditev za 

najuspešnejše učence  in 

druge prireditve 

800,00 508,13 Sredstva so namenjena za nakup 

knjig in darilca ter za kulturni 

program na podelitvi priznanj z 

manjšo pogostitvijo. 

 

0030 Sredstva za božične in 

novoletne prireditve  

7.000,00 5.631,89 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) 

9.000,00 7.799,24 Sredstva se nameni za organizacijo 

Florjanovega sejma, 

prednovoletnega sejma v Trzinu, 

predstavitve občine v Arboretumu, 

na sejmu Turizem in prosti čas,  in 

za stroške folklornega festivala, ki 

se deloma sofinancira iz PP 0255. 

 

0133 Zbiranje in ohranjanje 

kulturne dediščine 

2.000,00 1.410,00 Sredstva so bila realizirana v letu 

2018 za popravilo zapravljivčka, 

ki je bil popravljen že v 2017. 

 

0255 Kulturni programi OT: 

Trznfest, Mednarodni 

folklorni festival, Kulturni 

večeri,..  

15.100,00 14.100,00 Sredstva so namenjena za 

organizacijo, izvedbo in promocijo 

prireditev, deloma v organizaciji in 

izvedbi OT in deloma v izvedbi 

partnerjev na podlagi javnega 

razpisa. 

  

0134  

 

Muzejska dejavnost 

 

5.500,00 

 

3.930,33 

 

Postavitev razstave o Ivanu 

Hribarju v Jefačnkovi domačiji. 

 

0263  Materialni stroški in 

stroški vzdrževanja 

Jefačn'kove domačije – 

spominsko/muzejskega 

dela 

18.700,00 17.960,43 Nabave in montaže toplotne 

črpalke v kurilnici Jefačn'kove 

domačije ter tekoči stroški 

Jefačn'kove domačije. 

0268 Vzdrževanje spominskih 

obeležij in spomenikov 

ter zbiranje in ohranjanje 

kulturne dediščine 

3.000,00 0,00 V  letu 2018 se ni izkazala 

potreba po kakršnemkoli 

popravilu spomenika. 

0137 Založniška dejavnost in 

odkupi knjig 

2.500,00 1.741,25 Podpora založniškim projektom v 

OT in o OT.  V letu 2018 se je 

financiralo: tisk zbornika 15 let 

rezbarstva v Trzinu, nakup knjig 

Ajdovski kevder in letna 

naročnina na Indekse. 

 

0138 Dotacija Knjižnici 

Domžale za materialne 

stroške in amortizacijo in 

nakup gradiv za oddelek v 

Trzinu 

102.870,00 99.002,00 Financiralo se  je dejavnost 

krajevne knjižnice Tineta Orla 

(stroški dela, programski in 

neprogramski stroški) ter nabavo 

knjižnega gradiva.  



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 Domžale 1.250,00 1.250,00 Občina Trzin z dotacijo JSKD 

omogoča delo sklada. 

 

0146 

 

Materialni stroški, redno 

in investicijsko 

vzdrževanje ter oprema 

zgradbe Kulturnega doma 

v Trzinu 

4.000,00 3.487,27 Sredstva so namenjena za stroške 

ogrevanje,  redno in investicijsko 

vzdrževanje in za opremo zgradbe 

Kulturnega doma Trzin. V letu 

2018 je bila popravljena streha na 

Kulturnem domu. 

 

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. 

11.500,00 10.742,05 S sredstvi s proračunske postavke 

se na podlagi javnega razpisa 

sofinancirajo programi kulturnih 

in drugih društev in izvajalcev s 

sedežem v Občini Trzin.  

  

 

 

Številka zadeve: 41010-0006/2017-36 

Datum: 21. 5. 2019           

 

 

                      Župan 

                          Peter LOŽAR l. r. 

 
 


