
                                       

 

 

  POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2019 

Turistično društvo Trzin je bilo ustanovljeno 9. aprila 1999, od leta 2007  ima naziv TD Kanja 

Trzin. Sedež društva je v Centru Ivana Hribarja, ki je tudi občinsko informacijsko središče. Od 

začetnih 31 društvo na dan 31.12.2019 šteje 138 članov, od tega je 18 članov podmladka. 

Društvo na podlagi odločbe 0140-33/2010/11 Ministrstva za kulturo, z dne 24.11.2010 deluje 

v javnem interesu. 

Skupni prihodki za leto 2019 so znašali 20.271,87 evrov, pozitivni saldo 3.297,11 evrov, 
zmanjšan za neporavnane obveznosti iz leta 2019, se prenese v naslednje leto.                                                                                
Naše društvo sodeluje pri projektu LAS, v okviru katerega bomo postavili odprti muzej v 
bližini Jefačnikove domačije, finančna vrednost projekta je 6.289,10 evrov.                                                                                                                                                 
Glavni pokrovitelj vseh dejavnosti društva je Občina Trzin, ki je v letu 2019 prispevala 
16.517,73 evrov, kar predstavlja 4/5 vseh prihodkov. Z lastno dejavnostjo je društvo ustvarilo 
1.601,00 evrov, sponzorji so prispevali 800,00 evrov in člani 1.218,00 evrov, kar predstavlja 
16,90 % vseh prihodkov društva.                                                                                                                                                                                            
Najbolj odmevna in obiskana prireditev, ki jo organizira TD, je Sejem (prej Florjanov sejem) v 
Trzinu . V lanskem letu je bil Sejem jubilejni- 20. Obletnica njegove izvedbe. Ob Sejmu je bil 
organiziran tudi MFF. Organizacija obeh prireditev je bila terminsko prestavljena (vreme) in 
smo zato porabili tudi več sredstev, v lanskem letu 11.672,36 evrov ali 57% vseh 
razpoložljivih sredstev. Pri organizaciji je sodelovalo podjetje Toma-prireditve.                                                                                                                                                                                  
Društvo je Občino Trzin promoviralo na 30. Sejmu Natoura Alpe-Adria  v Ljubljani, na razstavi 
cvetja v Arboretumu ter na drugih dogodkih, kjer smo sodelovali z našimi člani.                                                                   
Prireditev Gregorjevo je turistično društvo organiziralo skupaj z Vrtcem, Osnovno šolo Trzin, 
prostovoljnim gasilskim društvom Trzin ter glasbeno šolo L'artko.                                                                                        
V lanskem letu  je društvo organiziralo številne razstave, ki so bile zelo dobro obiskane: 
razstava vezilj v CIH-u ob praznovanju Dneva žena, razstava slik, veziljskih in rezbarskih 
izdelkov, ustvarjenih na rednih delavnicah, ki jih vodijo strokovni mentorji, ki bodo tudi 
podali poročilo o svojem delu.  

Skozi vse leto so se vrstili manjši dogodki v Jefačnikovi domačiji, kot so branje Trzinskih 
zgodb, ki so jih napisali udeleženci literarnega natečaja s ciljem čim bolj osvetliti preteklost 
Trzina. Organizirani  so bili tudi vodeni ogledi za učence osnovne šole Trzin ter kulinarične 
delavnice (peka kruha v krušni peči). Dneve odprtih vrat v Jefačnikovi domačiji ob kulturnem 
prazniku  in ob tednu kulturne dediščine  smo izvedli v skladu s programom društva. 

Turistično društvo je v sodelovanju z DU Žerjavčki sodelovalo pri izvedbi dveh pohodov: 
pohod po mejah občine Trzin in pohod po mejah štirih  sosednjih občin. Sodelovali smo tudi 
pri čistilni akciji in odstranjevanju invazivnih rastlin.  

 

 



 

 

 

Dobro sodelujemo z nekaterimi sosednimi turističnimi društvi in s TZS. Za članstvo v TZS in 
določene ugodnosti, ki nam jih nudi, smo v lanskem letu prispevali 125,54 evrov. JSKD je v 
lanskem letu prispeval 200,00 evrov namenskih sredstev za folklorno izobraževalno 
dejavnost, dogovorjeno je, da prispeva enak znesek tudi  letos . 

Naša spletna stran in facebook sta dobro obiskana, redno pa smo z informacijami o našem 
delu prisotni v glasilih Odsev in Modre Novice. 

Prostovoljno delo postaja zelo pomembna osnova za sofinanciranje kulturnih in izven 

kulturnih dejavnosti ter prireditev, saj se po novi zakonodaji priznava kot delni strošek in 

pomeni velik prispevek k realizaciji programa društva. 

                                                                                          Predsednica  TD 
                                                                                          Dunja Špendal 
 


