
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 
  
Številka: 430-0006/2013-20 
Datum: 07.09.2015   

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
76/08, 87/08 odl. US, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 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 in 111/13), 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 2014 

 
V Proračunu Občine Trzin za leto 2014 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 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.  

 
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 v skladu s pravilnikom, 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 2014 

Realiziranih 
EUR 2014 

KUD Franc Kotar Trzin 
      
3.744,61    

3.690,78 

OŠ Trzin 
         
254,16 

254,16 

TD KANJA Trzin 
      
4.745,84    

4.396,61 

DU Žerjavčki Trzin 
      
1.255,39    

1.193,80 

SKUPAJ    10.000,00    9.535,35 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4066
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2344
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0822
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4130


 
 
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 
2014 imelo kar 5 premier lastnih gledaliških ekip, Samomorilec (predstava je bila uvrščen v finale 
Linhartovega tekmovanja), Kdo si upa podreti vigvam?, Ona, Pepelka in Smisu Smisla. V letu 2014 je 
delovala mini dramska šola, ki se je v septembru razširila v dve skupini. Poleg lastne produkcije in 
gostovanj s predstavami so v Trzin povabili veliko gostovanj predstav tako odraslih kot otroških, 
imeli potopisna predavanja in bili koproducenti predstave Zapornik št. 3.2.3. Imeli so tudi delavnice 
eksperimentalnega gledališča, delavnice zvočne tehnike, delavnice izdelovanja nakita in organizirali 
dražbo umetniških del. Društvo upokojencev Žerjavčki Trzin ima Pevski zbor s pevovodkinjo in 
recitatorsko skupino. Z obema skupinama nastopa tako v Trzinu kot okolici, udeležili pa so se tudi 
revije pevskih zborov v Kranju. 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 
tako ob dnevu žena, novoletni koncert ipd. TD Kanja je v letu 2014 skrbelo tudi za odprta vrata 
Muzeja v Jefačn′kovi Domačiji in pri njej organiziralo nekaj dogodkov. Osnovna šola ima šolsko 
glasbeno skupino Tangenta, katero v manjšem znesku sofinancira tudi Občina Trzin. 
 
Občina je preko razpisa za sofinanciranje kulturnih prireditev dodelila v izvedbo občinske prireditve. 
Festival Trzinska pomlad se je v letu 2014 preimenoval v Trznfest, organiziralo in izvedlo ga je 
Kulturno umetniško društvo Franc Kotar. Trznfest je imel vrsto novosti, predvsem pa je bil veliko 
bolj glasbeno obarvan kot prejšnja leta. Glavni prireditveni prostor je bilo v letu 2014 parkirišče za 
Centrom Ivana Hribarja, kjer se je postavil velik festivalski oder s profesionalnim ozvočenjem in 
lučmi. Na odru je bilo prvič tekmovanje neuveljavljenih bandov, med uveljavljenimi pa so nastopili 
Anapupedan, Manouche in Radio mondo. V okviru festivala so imeli tudi gostovanje predstave 
Pouhn kufer in izvedli lastno premiero otroške predstave »Kdo si upa podreti vigvam?«, organizirali 
potopisno predavanje Arneja Hodaliča in imeli malo drugačen literarno pripovedovalski večer. Prvič 
so izvedli tudi zabavno športni dogodek- Ledeno dirko.Turistično Društvo Trzin je izvedlo 
Florjanov sejem, ravno tako na novi lokaciji na igrišču pred Osnovno šolo Trzin. Zelo bogat 
spremljevalni program, na katerem so nastopili med drugimi glasbena skupina Čuki, Mengeška godba 
in mladi narodnozabavni ansambli, so pomagala zapolniti tudi ostala trzinska društva. Turistično 
društvo je izvedlo še Miklavževanje. V letu 2014 je bilo Miklavževanje prvič zunaj in sicer na ploščadi 
med bloki v T3 centru. Tako program kot lokacija sta bila zelo pohvaljena. 
 
Akademijo ob občinskem prazniku je organiziralo Društvo Upokojencev Žerjavčki Trzin, ki je v 
sodelovanju z združenjem Sever oziroma slovensko policijo organiziralo tudi proslavo ob dnevu 
Državnosti. 
 
Občina je organizirala proslavo ob kulturnem prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, 
prednovoletno zabavo za občane, srečanje starostnikov Občine Trzin v sodelovanju s skupino 
Trzinski izvir, seveda pa poskrbela tudi za programe in izvedbo različnih otvoritev: kmečke sobe na 
Jefačn′kovi domačiji, muzejske zbirke Sledi trzinske preteklosti in ljubljanske ceste, razstave o drugi 
svetovni vojni v sodelovanju z Združenjem borcev za vrednote NOB Trzin, razstave Človeka nikar v 
sodelovanju z Muzejem Slovenske policije, sprejema najboljših učencev OŠ Trzin in GŠ Domžale ter  
predstave z obiskom Božička ipd. 
 
 
 
 



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. V ta okvir sodijo kulturni večeri, ki jih organizirajo in vodijo posamezniki (nekdanji župan 
Tone Peršak idr.) ali društva: npr. KUD F. Kotar z organizacijo gostovanj drugih gledaliških skupin 
in ravno tako DU Žerjavčki z organizacijo gledaliških gostovanj ljubiteljskih skupin, nadalje TD 
Trzin z organizacijo samostojnih kulturnih prireditev z glasbenega in folklornega področja, na katerih 
se predstavljajo rezbarji, folklorna skupina TD Kanja in pevski zbor DU Žerjavčki, Društvo 
prijateljev mladine z organizacijo gostovanj gledaliških in glasbenih dogodkov za otroke ter odrasle in 
prireditev, ki jih društvo samo pripravlja. In še bi lahko naštevali.  
 
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 zbirko Sledi trzinske preteklosti in 
predstavitev mesarske obrti z ledenico. Občina kot soustanoviteljica sofinancira Knjižnico Domžale s 
krajevno knjižnico Tineta Orla Trzin, glasbeno šolo Domžale in Javni sklad za kulturo Domžale. 
 
Tabela: Primerjava med planiranimi in realiziranimi sredstvi namenjenimi za kulturne dejavnosti v 
letu 2014. 
 

Zap.št. 
 

P.p. Naziv p.p. Sredstva 
v € 

Realizacija 
v € 

Namen 

1. 0026 Občinske prireditve, 
proslave  
in priznanja 

12.500 
 
 

9.774,07 Sredstva so bila 
namenjena za 
izvedbo občinskih 
prireditev s 
pogostitvijo  

2. 0029 Prireditev za najuspešnejše 
učence  in druge prireditve 

650 436,72 Sredstva so 
namenjena za nakup 
knjig in pogostitev na 
prireditvi. 

3. 0030 Sredstva za božične in 
novoletne prireditve  

7.000 7.000,00 Sredstva so  
namenjena za 
Miklavževanje 
(program in 
obdaritev)  in za 
kulturne programe s 
pogostitvijo na 
prireditvah za starejše 
občane in 
prednovoletno 
zabavo za občane.  

4. 0092 
 

Spodbujanje turistične 
dejavnosti  (Florjanov 
sejem, predstavitev občine 
v  
Arboretumu Volčji potok 
in na sejmu Turizem in 
prosti čas, Mednarodni 
folklorni festival – 50 %) 

9.500 7.350,00 Sredstva so 
namenjena za 
organizacijo 
kulturnega programa 
v okviru Florjanovega 
sejma, predstavitve 
občine v 
Arboretumu, na 
sejmu turizem in 
prosti čas,  in za 
stroške folklornega 
festivala, ki se deloma 
sofinancira iz PP 255. 



5. 0133 Zbiranje in ohranjanje 
kulturne dediščine 

2.000 2.000,00 Sredstva so 
namenjena za stroške 
zbiranja kulturne 
dediščine (narodne 
noše) 

6. 
 
 

0255 Kulturni programi OT: 
Kulturni večeri,Trzinska 
pomlad oz. Trznfest, 
Mednarodni folklorni 
festival (50 %), Mednarodni 
literarni večer (s SC Pen) 

15.100 13.782,76 Sredstva so 
namenjena za 
organizacijo, izvedbo 
in promocijo 
prireditev, deloma v 
organizaciji in izvedbi 
OT in deloma v lastni 
izvedbi. (Trznfest, 
Mednarodni folklorni 
festival, kulturni 
večeri). 

7. 0134   
 
 
 
0263  
 
 
 
 
0248 

Muzejska dejavnost 
 
 
 
Materialni stroški in stroški 
vzdrževanja Jefačn'kove 
domačije – 
spominsko/muzejskega 
dela 
 
Obnova Jefačnkove 
Domačije 

10.820 
 
 
 

13.000 
 
 
 
 

27.000,00 

10.820,00 
 
 
 
11.425,23 
 
 
 
 
26.547,30 

Sofinanciranje dela 
Medobčinskega 
muzeja Kamnik 
(sodelovanje pri 
programu Jefačn'kove 
domačije, Sledi 
Trzinske preteklosti) 
Materialni stroški 
Jefačn'kove domačije 
investicije v notranjo 
opremo v obnovljeni 
Jefačn'kovi domačiji, 
kot so dobava in 
montaža materiala ter 
vsebinska postavitev 
stalne razstave.  

 8. 268 Vzdrževanje spominskih 
obeležij in spomenikov 

1.000 146,40 Sredstva, namenjena 
za vzdrževanje in 
obnavljanje 
spominskih  obeležij 
in spomenikov 
lokalnega pomena.  

9. 0136 Zbiranje in predstavljanje 
etnološkega in 
zgodovinskega gradiva 

4.000 1.730,85 Organizacija zbiranja, 
zbiranje in hramba ter 
razstavljanje gradiva, 
starine za Jefačnka,… 

10. 0137 Založniška dejavnost in 
odkupi knjig 

2800 2.739,39 Podpora založniškim 
projektom v OT in o 
OT in odkupi knjig 
(Slava Vojvodine 
Kranjske). 



11. 0138 Dotacija Knjižnici Domžale 
za mat.str. in amortizacijo 
in nakup gradiv za oddelek 
v Trzinu 

94.510 89.709,00 Občina skladno z 
zakonom sofinancira 
dejavnost  (mater. 
stroški, plače) 
matične knjižnice, 
zagotavlja sredstva za 
delovanje Krajevne 
knjižnice T. Orla itd.  

12. 0139 Knjižnica OŠ - dotacija 286  286,00 Občina vsako leto 
prispeva sredstva za 
dodatni nakup  knjig  
za šolsko knjižnico. 

13. 0144 
 

JSKD OI 962 962,00 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. 

14. 0146 
 

Materialni stroški, redno in 
investicijsko vzdrževanje 
ter oprema zgradbe 
Kulturnega doma v Trzinu 

5.000 3.940,62 Sredstva so 
namenjena za redno 
in investicijsko 
vzdrževanje in za 
opremo zgradbe 
Kulturnega doma. 

15. 0254 Sredstva za sofinanciranje 
kulturnih programov 
kulturnih in drugih društev 
v skladu s Pravilnikom o 
sofinanciranju kulturnih 
dejavnosti v Občini Trzin 

10.000 9.535,35 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.  

 
 
 
                                              Župan: 
                                                                                                                      Peter Ložar  
  
                                                    
  
 
               
Poslano: 

- arhiv, tu (2 x) 


