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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 o delu 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 2017.  

 

Ocenjujemo, da je bil program v letu 2017 v celoti in uspešno izpeljan, o čemer pričajo tudi 

tekoči odzivi občinstva oziroma lokalne in širše javnosti. Občina Trzin je v letu 2017 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 2017 načrtovala in organizirala sama. V letu 2017  

smo  v sodelovanju z Medobčinskim muzejem Kamnik izdali  tudi vodnik po Jefačnkovi 

domačiji in zloženko po razstavah v Jefačnkovi domačiji.  

Ocenjujemo, da je bil letni program kulture v Občini Trzin v letu 2017 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 o delu občinskega sveta Občine Trzin (Uradni vestnik 

OT, št. 3/99, 10/00 in 5/04) na 27. redni seji, dne 20. junija 2018 sprejel  

  

 

SKLEP 

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

kulture v Občini Trzin za leto 2017. 

 

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

Poročilo o uresničevanju Letnega programa kulture v Občini Trzin za leto 2017 pa se objavi na 

spletni strani Občine Trzin.   

 

 

Številka: 27-9/2018                                                                                               Župan 

Datum: 20.06.2018        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 2017 

 

 

V Proračunu Občine Trzin za leto 2017 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 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: 

 

Izvajalec 
Dodeljenih 

EUR 2017 

Realiziranih 

EUR 2017 

KUD Franc Kotar Trzin       4.242,61 3.978,81 

ZAVOD AZUM       1.101,60    1.101,59 

TD KANJA Trzin       2.748,21    2.718,43 

DU Žerjavčki Trzin       2.407,58    1.858,45 

SKUPAJ    10.500,00    9.657,28 

 

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 2017 imelo lastne gledališke produkcije. Te so bile Za sladico 

Becket, predstava L.A.Ž.N., predstava Gospodična PHYLILIS, Katzen kabaret, premiera s 

koprodukcijskimi vložki. KUD je nastopil s svojimi predstavami na različnih festivalih. V letu 2017 je 

s predstavo Grenki sadeži pravice nastopil na Linhartovem srečanju in prejel posebno priznanje 

selektorja za ansambelsko igro, na državnem nivoju pa matička za ansambelsko kreacijo. S predstavo 

Hamlet v pikantni omaki je KUD na Festivalu komedije Pekre prejel priznanje. Na festivalu gledaliških 

sanj je igralka v predstavi L.A.Ž.N prejela posebno  priznanje. V letu 2017 je delovala gledališka 

skupina, študentska gledališka skupina in SHOW skupina. Poleg lastne produkcije in gostovanj s 

predstavami so v Trzin povabili veliko gostovanj predstav tako odraslih kot otroških, imeli potopisna 

predavanja in izvedli so Noč čarovnic v gradu Jable, festival TRZNFEST, organizirali so Kulturni 

praznik na njem pa zgodbo Večno prijateljstvo  in nekaj kulturnih večerov. V letu 2017 je v okviru 

KUD-a delovala tudi glasbena skupina Karsmreklasemrekla, ki je premierno nastopila na Trznfestu. 

Imeli so tudi delavnice eksperimentalnega gledališča,delavnice zvočne tehnike in delavnice izdelovanja 

nakita.  

Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin ima Pevski zbor s pevovodkinjo in recitatorsko skupino. Z obema 

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

Žerjavčki je v letu 2017 organiziralo 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 pa na področju kulture skrbi še za pripravo različnih razstav različnih umetnosti in 

organizacijo prireditev ob dnevu žena, za novoletni koncert ipd. TD Kanja je v letu 2017 skrbelo tudi za 

odprta vrata Muzeja v Jefač'nkovi domačiji in pri njej organiziralo nekaj dogodkov.  

Zavod Azum vodi mini dramsko šolo v kateri delujejo kar tri skupine otrok. V letu 2017 so se udeležili 

festivala gledaliških sanj.  

Občina je preko razpisa za sofinanciranje kulturnih prireditev dodelila  v izvedbo občinske prireditve. 

Trznfest je organiziralo in izvedlo Kulturno umetniško društvo Franc Kotar. Trznfest je bil v 2017 

izveden na igrišču pred OŠ Trzin in v Kulturnem domu Trzin. Program Trznfesta je bil bogat. Na 

otvoritvenem dnevu sta bila dva koncerta Boby&Krech in zasedba Karsmreklasm rekla, nadaljevalo se 

je s plesom COLORADO in koncertom skupine Prismojeni profesorji bluesa. V nedeljo je bila 

monokomedija Zapornik 3.2.3., potopis je predstavil Miran Tepeš s svojim jadranjem okoli sveta. 

Festival se je zaključil udarno s kreativnim Lartkotorijem, Mini Planico, Ledeno dirko, Trzinski talent, 

otroško predstavo Kapitan Glista in Enonogi Jack, stand up Pižama in koncertom Koala Voice na 

katerem je bilo tudi tekmovanje za Miss Trzfesta. Na festivalu je bila organizirana tudi stojnična prodaja 

umetniških izdelkov. 

 

Turistično Društvo Trzin je izvedlo Florjanov sejem, ravno tako na lokaciji na igrišču pred Osnovno 

šolo Trzin. Zelo bogat spremljevalni program so začeli s petkovo pumpo in glasbeno skupino Pop 

design, sobotni program so zaključili S.O.S kvintet in skupina špica, v nedeljo pa so zaključili z 

ansamblom Anžeta Šuštarja, program so pomagala zapolniti tudi ostala trzinska društva. Turistično 

društvo je izvedlo še Miklavževanje. V letu 2017 je bilo Miklavževanje zunaj in sicer na ploščadi med 

bloki v T3 centru. Tako program kot lokacija sta bila zelo pohvaljena. 

 

Društvo Upokojencev Žerjavčki Trzin je v sodelovanju z Občino Trzin, Združenjem Sever in Veterani 

vojne za Slovenijo organiziralo proslavo od dnevu državnosti, na kateri je bil slavnostni govornik 

predsednik države Borut Pahor, prisotni pa so bili tudi skoraj vsi okoliški župani. 

Občina je organizirala proslavo ob občinskem prazniku, prednovoletno srečanje za občane, srečanje 

starostnikov Občine Trzin, seveda pa poskrbela tudi za program in izvedbo različnih prireditev npr. 

sprejem najboljših učencev OŠ Trzin, GŠ Lartko in GŠ Domžale ter  predstavo z obiskom Božička ipd. 

V letu 2017 je bilo prvič potrebno vsa sredstva zahtevati z zahtevki in poročili katerim so bila obvezna 

priloga računi, s katerimi se je izkazoval strošek prireditve in tudi prvič smo v sam razpis vključili 

vrednotenje prostovoljnega dela.  

 

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 in izdal Vodnika po stalni razstavi-Sledi trzinske preteklosti 

in zloženko v slovenščini in angleščini po Jefačn´kovi domačiji. V vodniku je predstavljena kratka 

zgodovina Trzina od prvih naselitev na Ongru do ustanovitve samostojne občine Trzin leta 1998, z 

bogatim slikovnim gradivom in predmeti z razstave, kot dober pripomoček za turistične vodnike, turiste, 

kot tudi za šolsko gradivo. V zloženki pa je predstavljena zgodovina hiše ter stalne razstave v njej (izba 

s kuhinjo, zgodovina mesarske obrti in ledenic, Sledi trzinske preteklosti). 

 

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 namenjenih za kulturne dejavnosti v letu 

2017. 

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

0026 Občinske prireditve, 

proslave  

in priznanja 

13.000,00 

 

 

12.878,16 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 

762,00 762,00 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 6.593,25 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 7.800,00 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 

1.500,00 0,00 Sredstva so bila realizirana v letu 

2018, na podlagi računa za 

popravilo zapravljivčka, ki je bil 

popravljen v 2017. 

0255 Kulturni programi OT: 

Trznfest, Mednarodni 

folklorni festival, Kulturni 

večeri,..  

15.100,00 13.785,01 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 

in  

0263  

Muzejska dejavnost 

 

Materialni stroški in 

stroški vzdrževanja 

Jefačn'kove domačije – 

spominsko/muzejskega 

dela 

7.820,00 

 

8.000,00 

5.565,07 

 

6.202,49 

Sofinanciranje dela 

Medobčinskega muzeja Kamnik, 

(vodnik po sledeh Trzinske 

preteklosti) in 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 

3.000,00 0,00 V 2017 se ni izkazala potreba po 

kakršnemkoli popravilu 

spomenika. 

0137 Založniška dejavnost in 

odkupi knjig 

2.500,00 1.654,66 Podpora založniškim projektom v 

OT in o OT). S postavke se je 

financiral nakup Vodnika po 

Jefač'nki domačiji in Zbirko 

pesmi DU Žerjavčki. 

0138 Dotacija Knjižnici 

Domžale za materialne 

stroške in amortizacijo in 

nakup gradiv za oddelek v 

Trzinu 

101.184,00 99.002,00 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 Domžale 962,00 962,00 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 4.176,16 Sredstva so namenjena za stroške 

ogrevanje,  redno in investicijsko 

vzdrževanje in za opremo zgradbe 

Kulturnega doma Trzin.  V letu 

2017 je bila popravljena plinska 

peč. 

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. 

10.500,00 9.657,28 S sredstvi s proračunske postavke 

se na podlagi javnega razpisa 

sofinancirajo programi kulturnih 

in drugih društev in izvajalcev s 

sedežem v Občini Trzin.   

 

 

Številka: 41010-0003/2016  

Datum: 30.05.2018                                Župan 

               Peter LOŽAR l.r. 

 

 


