
 

 

 

PROGRAM DELA ZA LETO 2020 

 

V okviru TDKT smo uspešno kandidirali na OT in do ZČ že uspešno realizirali zastavljene cilje : 

za sofinanciranje prireditev smo dobili odločbo za 5 prireditev in sicer Prireditev ob dnevu 

žena, Trzinski sejem, Folklorni festival, Predstavitev občine v arboretumu volčji potok, 

Akademija ob občinskem prazniku in naknadno še Gregorjevo. Kot vsako leto je bila prva 

predstavitev že v januarju in sicer predstavitev občine Trzin in društva na Sejmu Alpe Adria. 

za sofinanciranje letnega programa kulture smo dobili odločbo za folklorno in likovno 

dejavnost in sicer pri folklori 16 nastopov in pri likovni dejavnosti16 razstav .  

17. januarja smo v JD pripravili godovanje Svetega Antona in ob sodelovanju FS Veterani 

prikazali ofiranje in prikaz jedi značilnih za ta dan. FS Člani pa se je udeležila tekmovanja v 

Mengšu s prikazom dolenjskih plesov. 

Za sofinanciranje programov in prireditev zunaj kulture pa bomo delovali na področju 

turističnega podmladka, ohranjali kulturno dediščino pri veziljah in rezbarjih, si ogledali grad 

Jable, šli na pohod po mejah občine in v okviru DEVKD gostili tudi rojake. 

Zaradi povečanega tveganja širjenja nalezljive bolezni Korona virus in priporočil Ministrstva za 
zdravje in Občine Trzin o prepovedi zbiranja sta bili odpovedani prireditvi ob Dnevu žena in ob 
Gregorjevem otroci niso spuščali ladjic po Pšati. Tudi planirani ZČ  za 23.3. bo zaradi istega vzroka  
izveden dopisno. Pri obeh prireditvah imamo finančne stroške in tudi Sejem je vprašljiv, program je 
skoraj v celoti narejen in seveda so tudi tukaj  stroški. O pokritju le teh se  bomo morali pogovoriti 
z OT, da pokrije vsaj ta del stroškov, ki  so nastali v okviru normalnega delovanja in je odpoved 
prireditev  nastala zaradi višje sile. 
 
V tej težki situaciji je težko planirati in napovedovati dogodke v okviru TDKT, ko pa se bo situacija 
umirila, bomo z veseljem izpolnili vse zastavljene cilje v okviru možnosti. 
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