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Namen: Sprejem Letnega programa kulture in izvedba javnega razpisa za sofinanciranje 

kulturnih programov in prireditev s področja kulture v Občini Trzin 

 

Pravna podlaga: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakon o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT. št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06) Lokalni program kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 

2017 (uradni vestnik OT št 5/14), Odlok o spremembah proračuna Občine Trzin za leto 2016 

(Uradni vestnik OT 10/15) in 33. čl. Poslovnika o delu občinskega sveta Občine Trzin 

(Uradni vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Predlagatelj:    Župan Občine Trzin, Peter Ložar 

 

Poročevalec:     Matjaž Erčulj, strokovni sodelavec za načrtovanje 

 

 

Obrazložitev predloga: Občinski svet v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom 

o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ureja tudi vprašanja v zvezi s programi 

kulture na območju občine in skladno z ZUJIK sprejema tudi programske akte za področje 

kulture v Občini Trzin.  

 

Letni program kulture praviloma izhaja iz obveznosti, ki jih občini nalagajo Ustava in 

Nacionalni program kulture in že omenjeni zakon in iz dolgoročnih programskih aktov same 

občine (Strategija razvoja Občine Trzin itd.) in iz sprejetega proračuna občine za leto, za 

katerega se pripravlja letni program kulture. Z drugimi besedami letni program kulture 

pomeni vsebinsko razporeditev in utemeljitev sredstev, ki so za kulturo določena s 

proračunom, hkrati pa letni program kulture določi tudi oblike in način uresničevanja 

programov in projektov oziroma določi, katere programe bo izvajala sama občina, katere 

javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina in katere programe drugih izvajalcev bo 

sofinancirala kot programe v interesu občine. Z letnim programom kulture so kar zadeva 

področje kulture, sredstva določena za programe društev, ki so dejavna na tem področju in 

bodo razdeljena na podlagi razpisa in pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov. V 

proračunu so načrtovana sredstva za izvajalce javne službe na področju kulture v Občini Trzin 

to so Knjižnica Domžale z enoto Krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin, Medobčinski Muzej 

Kamnik in Javni sklad za kulturo.  

 

V proračunu načrtujemo tudi manjše investicije v spominsko/muzejski del Jefačn'kove 

domačije, torej v dopolnitev razstav kmečka hiša in prikaz mesarstva.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259


V letnem program kulture določamo tudi kulturne programe oziroma prireditve same Občine 

Trzin, za katere bo Občina izvajalce poiskala preko javnega razpisa, to so Trznfest, občinske 

proslave, Mednarodni folklorni festival, Dan knjige, Miklavževanje, Srečanje starejših 

občanov,…. Ne nazadnje so v proračunu predvidena sredstva za vzdrževanje lokalnih 

kulturnih spomenikov, za zbiranje in vzdrževanje ter predstavljanje etnološkega in kulturno 

zgodovinskega gradiva itd.   

 

Cilj Letnega programa je v prvi vrsti kakovost oziroma čim višja raven izvedbe kulturnih 

programov v Občini Trzin in je podlaga za izvedbo razpisa za sofinanciranje kulturnih 

programov in prireditev v Občini Trzin. 

 

V investicije na področju kulture bo investirala Občina sama.  

 

Z Letnim programom kulture občinski svet zavezuje izvajalce in ponudnike programov po 

formalni in vsebinski plati, da te programe tudi izpeljejo in si tako tudi zagotovi predpostavke 

za možni nadzor, ali so programi bili izvedeni in ali so bili izvedeni skladno z voljo 

občinskega sveta.  

 

Finančne posledice: Sprejem Letnega programa kulture sam po sebi ne bo imel dodatnih 

neposrednih posledic za Proračun Občine Trzin, razen tistih, ki so že načrtovane s sprejetim 

proračunom za leto 2016.  

 

 

 

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 in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT. št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06), Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 

2017 (uradni vestnik OT št 5/14), Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016 

(Uradni vestnik OT 10/15) in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 

vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji dne 16. 

decembra 2015 sprejel    

 

SKLEP 

 

Občinski svet Občine Trzin sprejema predlog Letnega programa kulture v Občini Trzin za 

leto 2016 v predloženem besedilu. 

 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 10-10/2015                                                                                        Župan 

Datum: 16.12.2015                                                                        Peter Ložar l.r. 

                    

        

            

         

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259


Predlog besedila:  

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Zakona o uresničevanju 

javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 

4/10, 20/11 in 111/13), 18.čl. Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT. št. 2/06 – uradno 

prečiščeno besedilo in 8/06), Lokalnega programa kulture v Občini Trzin za obdobje 2014 do 

2017 (uradni vestnik OT št 5/14), Odloka o spremembah Proračuna Občine Trzin za leto 2016 

(Uradni vestnik OT 10/15) in 33. čl. Poslovnika občinskega sveta Občine Trzin (Uradni 

vestnik OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) je Občinski svet Občine Trzin na 10. redni seji dne 16. 

decembra 2015 sprejel    

 

LETNI PROGRAM KULTURE V OBČINI TRZIN  

ZA LETO 2016 

 

1. 

 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016 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 Občine Trzin za leto 2016.  

 

2.  

 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2016 so 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 in 8/12) 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.  

3. 

 

Iz sredstev za kulturo iz 2. točke tega Letnega programa se bodo na podlagi javnega razpisa in 

ob upoštevanja kriterijev Pravilnika, navedenega v prvi podtočki 2. točke tega Letnega 

programa kulture, financirale oziroma sofinancirale naslednje kulturne vsebine: 

 

– dejavnosti in projekti društev, kot n.pr. gledališke predstave za odrasle, gledališke 

predstave za otroke, gostovanja ljubiteljskih in poklicnih gledaliških skupin s 

predstavami za odrasle in otroke, koncerti, plesne prireditve, likovne razstave, 

predstavitve celovečernih, kratkih, dokumentarnih in animiranih filmov, razne 

delavnice s kulturno vsebino za odrasle in otroke  in druge kulturne prireditve društev 

s kulturnimi programi ipd.; 

– stalne ljubiteljske kulturne dejavnosti kot na primer vadba in nastopi pevskega zbora, 

folklorne skupine in rezbarske sekcije, igralske skupine, otroške dramske skupine ipd.;  

– festivalska dejavnost društev;  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011100&stevilka=4259


– knjižnična, muzejska ter razstavna in druge dejavnosti javnih zavodov kot sta 

Knjižnica Domžale z enoto Krajevna knjižnica Tineta Orla Trzin in Medobčinski 

muzej Kamnik;  

– dejavnost in programi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti za območja občin na 

območju UE Domžale;  

– razstave muzejskega gradiva, spominske prireditve, etnološke in sorodne delavnice ter 

predstavitve običajev, obrtniških veščin in izdelkov v okviru programov Jefačn'kove 

domačije, izvajanjih v sodelovanju med Občino Trzin, Medobčinskim muzejem 

Kamnik in Turističnim društvom Kanja  Trzin;  

– prireditve občinskega pomena, ki jih organizira sama Občina Trzin ali za njen račun 

na podlagi javnega razpisa izbrani izvajalci, kot so prireditve v okviru festivala 

Trznfest, kulturni večeri, občinske proslave, mednarodni literarni večer, mednarodni 

folklorni festival, Miklavževanje ipd.; 

– varovanje kulturne dediščine v Občini Trzin in z območja Občine Trzin; 

– oprema Jefačn'kove domačije kot zaključna faza nadomestne gradnje oziroma obnove 

domačije in  

– vzdrževanje kulturnih objektov in spomenikov lokalnega pomena.   

 

Zap.št. 

 

P.p. Naziv p.p. Sredstva v 

€ 

Namen 

1. 0026 Občinske prireditve, 

proslave  

in priznanja 

13.000 

 

 

Sredstva so namenjena za 

gostujoče izvajalce programov, 

za razpisane občinske 

prireditve, za priznanja in 

nagrade ob občinskem prazniku  

in za pogostitve.  

2. 0029 Prireditev za najuspešnejše 

učence  in druge prireditve 

650 Sredstva so vsaj v višini 75 % 

namenjena za nakup knjig, 

zgoščenk z glasbo za odličnjake 

in za kulturni program na 

podelitvi priznanj. 

3. 0030 Sredstva za božične in 

novoletne prireditve  

7.000 Sredstva  namenjena za 

Miklavževanje (program in 

obdaritev)  in za kulturne 

programe na prireditvah za 

starejše občane in 

prednovoletno srečanje 

občanov   

4. 0092 

 

Spodbujanje turistične 

dejavnosti  (Florjanov 

sejem, predstavitev občine 

v Arboretumu Volčji 

potok in na sejmu Turizem 

in prosti čas, Mednarodni 

folklorni festival – 50 %) 

8.700 Sredstva se nameni za 

organizacijo Florjanovega 

sejma, prednovoletnega sejma v 

Trzinu, predstavitve občine v 

Arboretumu, na sejmu Turizem 

in prosti čas, Za veliki 

čarovniški žur in za stroške 

folklornega festivala, ki se 

deloma sofinancira iz PP 255 

5. 0133 Zbiranje in ohranjanje 

kulturne dediščine 

2.000 Sredstva so namenjena za 

stroške zbiranja dokumentov in 

druge premične kulturne 

dediščine (npr. dokumenti in 

izvirni tiski I. Hribarja, dr.T. 



Orla, M. Ručigaj, za stara 

oblačila, oblačila za narodne 

noše.) 

6. 

 

 

0255 Kulturni programi OT: 

Trznfest, Mednarodni 

folklorni festival (50 %), 

Mednarodni literarni večer 

(s SC Pen), razstave v 

Jefačnku 

15.100 Sredstva so namenjena za 

organizacijo, izvedbo in 

promocijo prireditev, deloma v 

organizaciji in izvedbi OT in 

deloma v izvedbi partnerjev na 

podlagi javnega razpisa.  

7. 0134 

in  

0263  

Muzejska dejavnost 

 

Materialni stroški in 

stroški vzdrževanja 

Jefačn'kove domačije – 

spominsko/muzejskega 

dela 

7.820 

 

15.000 

Sofinanciranje dela 

Medobčinskega muzeja 

Kamnik, v delu, ki predstavlja 

uresničevanje javnega interesa 

za kulturo v Občini Trzin 

(Razstave v Jefačnku.) in 

Tekoči stroški Jefačn'kove 

domačije ter del za nakup 

opreme za dopolnjevanje zbirk 

kmečka hiša in mesarija – 

(nakup pohištva in avdio 

vizualne opreme). 

 8. 0268 Vzdrževanje spominskih 

obeležij in spomenikov ter 

zbiranje in ohranjanje 

kulturne dediščine 

3.000 Sredstva, namenjena za 

vzdrževanje in obnavljanje 

spominskih  obeležij in 

spomenikov lokalnega pomena 

(spomenik C. Štuparju idr.). 

Organizacija zbiranja, zbiranje 

in hramba ter razstavljanje 

gradiva 

9.. 0137 Založniška dejavnost in 

odkupi knjig 

2.500 Podpora založniškim projektom 

v OT in o OT) in odkupi knjig 

za obdaritve in podpora 

pomembnim domoznanskim 

izdajam. 

10. 0138 Dotacija Knjižnici 

Domžale za mat.str. in 

amortizacijo in nakup 

gradiv za oddelek v Trzinu 

98.831 Občina skladno z zakonom 

sofinancira dejavnost knjižnice 

Domžale  (mater. stroški, 

plače), zagotavlja sredstva za 

delovanje Krajevne knjižnice T. 

Orla itd.  

11. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286  Občina vsako leto prispeva 

sredstva za dodatni nakup 10-

15 knjig  za šolsko knjižnico. 

 

12. 0144 

 

JSKD OI 962 Občina Trzin z dotacijo JSKD 

omogoča delo sklada, ki kot 

organizator in koordinator 

medobčinskih kulturnih 

programov, izobraževanj, revij 

in tekmovanj  v te programe 

vključuje društva in  

organizacije z območja OT. 



13. 0146 

 

Materialni stroški, redno 

in investicijsko 

vzdrževanje ter oprema 

zgradbe Kulturnega doma 

v Trzinu 

4.000 Sredstva so namenjena za 

stroške ogrevanje, materialne 

stroške, redno in investicijsko 

vzdrževanje in za opremo 

zgradbe Kulturnega doma 

Trzin.  

14. 0176 ŠKD Dejavnost 252 Sredstva so namenjena 

sofinanciranju predstave ob 

prvem šolskem dnevu za 

prvošolčke 

15. 0254 Sredstva za sofinanciranje 

kulturnih programov 

kulturnih in drugih društev 

v skladu s Pravilnikom o 

sofinanciranju kulturnih 

dejavnosti v Občini Trzin 

10.500 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.   

 

4. 

 

Sredstva s proračunske postavke 0254, ki so namenjena za delovanje oziroma programe 

društev, se razdelijo izključno na podlagi javnega razpisa v skladu z oddanimi programi 

društev in drugih izvajalcev ob spoštovanju Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti v 

Občini Trzin. 

 

Na podlagi javnega razpisa se razdelijo tudi sredstva s proračunske postavke 0255. Te 

prireditve bodo Trznfest, Mednarodni folklorni festival, Kulturno literarni večeri, mednarodni 

literarni  večer, del pa bo zadržan za otvoritve razstav v Jefačnkovi domačiji, ki jih bo 

organizirala Občina Trzin sama. 

 

5. 

 

Program, ki ni niti neposredno niti posredno, kot del programa društva, naveden v tem 

Letnem programu in ni naveden na vlogi na razpis, se lahko izjemoma v manjšem obsegu 

sofinancira s sredstvi s proračunskih postavk 0255 ali 0089, kolikor gre za prispevek k 

promociji občine ali za podporo zlasti mladim in ustvarjalcem v tretjem življenjskem obdobju 

z območja Občine Trzin. O porabi sredstev z navedenih proračunskih postavk odloča župan v 

skladu z navedenimi izhodišči v prvem stavku tega odstavka. 

 

V letu 2016 se lahko s teh proračunskih postavk financirajo tudi dodatni programi z 

mednarodno udeležbo, ki jih v času sprejemanja tega Letnega programa ni bilo mogoče 

predvideti. 

 

6. 

 

Letni program kulture v Občini Trzin za leto 2016 se objavi v Uradnem vestniku Občine 

Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.  

 

 

Številka: 10-10/2015                                                                                     Župan: 

Datum: 16.12.2015              Peter Ložar, l.r.     

                                

 


