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Poslanstvo sklada je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 

omogočanje dostopnosti kulturnih vsebin na celotnem slovenskem 
kulturnem prostoru ter vključevanje v kulturno mrežo in mednarodno 

sodelovanje. 

 



Uvod 
Območna izpostava Trbovlje skrbi za društva iz občin Trbovlje in Hrastnik. V prvi je 22 društev, v drugi pa 11; na tem 
območju živi skupaj okoli 28.000 prebivalcev. Okoli 20 skupin deluje v šolah in vrtcih, največ je otroških in mladinskih 
pevskih zborov, gledaliških ter plesnih skupin.  

Območna izpostava Trbovlje v največji meri sodeluje z Izpostavami v Osrednji slovenski regiji, Občino Trbovlje, Zvezama 
kulturnih društev Trbovlje in Hrastnik ter z Zavodom za kulturo Delavski dom Trbovlje in Kulturno-rekreacijskim centrom 
Hrastnik.  

Naša izpostava ima za izhodiščno poslanstvo spodbujanje društvene dejavnosti, podpiranje ustvarjalnih posameznikov, 
predvsem mladih, in širjenje ljubiteljske kulture ter zviševanje nivoja tovrstne ustvarjalnosti.  

Ocena stanja 

V letu 2016 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja kulture. 
Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti. Sodelovanja z izpostavami in kulturnimi društvi ter 
skupinami iz Trbovelj in Hrastnika so potekala brez težav in s prijetnim sodelovanjem. V okviru koordinacije osrednje 
Slovenije smo se povezovali s skoraj vsemi izpostavami na različnih regijskih srečanjih ali revijah. Na te so se uvrščala 
naša društva in skupine, ki smo jim pomagali izvesti že območni program, kjer so se uspešno predstavila. 

Na lokalni ravni smo v letošnjem letu sodelovanje z društvi še okrepili; saj smo z njimi sodelovali pri najrazličnejših 
kulturnih zvrsteh. Večinoma smo jim ponudili organizacijsko in finančno pomoč. Zelo dobro sodelujemo tudi z našo 
lokalno skupnostjo – občino Trbovlje in KRC Hrastnikom.  

Največ poudarka dajemo prireditvam; tj. vokalni glasbi, ki je še vedno najbolj množično zastopana v naših krajih; zatem 
lutkam in gledališki dejavnosti; nadalje pa likovni in plesni dejavnosti. Vse skupine dobro sodelujejo na naših srečanjih 
ali revijah.  

Vsi naši programi so bili dobro zastopani v medijih: v časopisu Zasavski tednik, v raznih zloženkah; oz. napovednikih, ki 
so na voljo v naši občini; zatem na lokalni TV Trbovlje in na regionalni televiziji ETV. Največ, skozi vse leto, pa objavljamo 
na našem regionalnem Radiu Aktual Kum Trbovlje. 

Prireditve večinoma izvajamo v Delavskem domu Trbovlje in Delavskem domu Hrastnik; občasno pa tudi v Domu svobode 
Trbovlje in v dvorani KUD Svoboda Dol Hrastnik. Oba Zavoda nudita vse optimalne pogoje za uspešno izvedbo katerekoli 
prireditve, društvene dvorane pa so tehnično slabše opremljene. 

Društva imajo večinoma težave z vadbenimi prostori. Njihovi prostori so premajhni in slabo tehnično opremljeni. V 
povezavi z društvenimi prostori se čedalje bolj pojavlja vprašanje vzdrževanja le teh. Zaradi finančne krize in drugih 
racionalizacij si že več kulturnih društev ali skupin deli skupne prostore. Marsikje so premajhni in pretesni. Takšni prostori 
ne omogočajo razvoja društvene dejavnosti, kar je slab obet za kulturno gibanje v prihodnosti. 

Izvedba rednega programa 

Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih 
delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih.  

V letošnjem letu smo izvedli vsa srečanja in revije po našem planu. Na območni ravni smo izvedli: območno lutkovno 
srečanje, srečanje otroških gledaliških skupin v Trbovljah in Hrastniku, Linhartovo srečanje na Dolu pri Hrastniku, z 
Zvezama dve reviji OPZ in MPZ in dve reviji odraslih pevskih zborov v Trbovljah in Hrastniku. Izvedli smo tudi že 
tradicionalno revijo »Plesno popotovanje« v Hrastniku. V jeseni pa smo izvedli še območno likovno razstavo. V 
območnem programu pa smo sodelovali na srečanju otroških gledaliških skupin v Zagorju in srečanju folklornih skupin v 
Litiji ter na srečanju literatov seniorjev na Izlakah. 

Na regijskem nivoju smo uspešno izvedli festival Vizije v Trbovljah, kjer so sodelovale tri mladinske gledališke skupine iz 
osrednje Slovenije. 

Naše skupine so se predstavile na srečanju folklornih manjšinskih etničnih skupin v Ljubljani in na srečanju mladih 
literatov Urška v Trebnjem. KD Lutkovna skupina Lučka iz Trbovelj se je udeležila regijskega lutkovnega srečanja v Logatcu. 
Otroška gledališka skupina Špilčki iz OŠ Trbovlje se je udeležila regijskega otroškega gledališkega srečanja na Vrhniki. Več 
mladih plesalk se je udeležilo regijskega srečanja Preplesavanja v Ljubljani. Dve mladi likovnici iz OŠ Trbovlje sta se 
udeležili regijskega likovnega projekta »Pusti naj te nosi voda« v Ljubljani in zatem v Stični. Udeleženca smo imeli na 
regijskem srečanju literatov seniorjev na Vrhniki, v jeseni pa sta dva člana iz RELIK-a s svojimi deli sodelovala na regijski 
likovni razstavi »Oblak – voda – zrak – kristal«. 

Na državni ravni pa so bile naše skupine nekoliko manj uspešne kot prejšnje leto. MePZ Knapovsko sonce iz Društva 



invalidov Trbovlje, se je udeležil 18. državne revije ZDI Slovenije v Logatcu; 3 zbori iz Trbovelj in Hrastnika so se udeležili 
47. tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. V novembru pa se je 12 plesalk iz Glasbene šole Trbovlje 
udeležilo državne plesne revije »Živa 2016« v Ljubljani. 

Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na področju izpostave 
sklada.  

V Območni izpostavi JSKD Trbovlje vsako leto uspešno sodelujemo s kulturnimi društvi pri organizaciji in izvedbi dodatnih 
programov. Ti so zvečine lokalnega pomena; bilo pa je nekaj pomembnih obletnic, ki so širšega značaja. Z društvi 
večinoma sodelujemo z organizacijsko in finančno obliko. Skupno z društvi smo izvedli Teden ljubiteljske kulture – TLK 
2016. Na 10 prireditvah je sodelovalo 9 izvajalcev. V mesecu maju smo izvedli slavnostni koncert ob 85-letnici MoPZ Zarja 
iz Trbovelj, ki je eden izmed najstarejših še delujočih pevskih zborov v Zasavju. MePZ Svoboda in UN´s Trboul sta se 
udeležila mednarodne pevske prireditve »Pesem ne pozna meja« v Braniku, na kateri sodelujejo slovenski zamejski 
pevski zbori. V mesecu juniju smo sodelovali pri izdaji brošure ob 20-letnici Literarnih prijateljev Društva upokojencev 
Trbovlje. 

V jeseni smo obeležili 35 let ŽePZ Ajda Društva upokojencev Trbovlje. Z Zvezo likovnih društev Slovenije in RELIK-om 
Trbovlje smo izvedli Zlato paleto 2016. Na tej zaključni likovni prireditvi je sodelovalo kar 18 društev iz vse Slovenije. 
Novembra je na 60. obletnici naše osrednje kulturne hiše, Delavskega doma Trbovlje, sedem društev iz hiše izvedlo 
prireditev »Naša društva«. 

Izdali smo pesniško zbirko domačega avtorja Edvarda Franca Gabriča »Preproga besed«. Po izidu pa smo izvedli literarni 
večer, kjer smo predstavili avtorja in pesniško zbirko. 

Za konec leta pa smo skupaj z RELIK-om izvedli letno pregledno razstavo vseh članov. 

Izvedba ali sodelovanje pri javni razpisi/pozivi za ljubiteljske kulturne dejavnosti 

V predlanskem letu smo sodelovali z našo lokalno skupnostjo pri oblikovanju novih meril za dodeljevanje sredstev 
kulturnim društvom. Občina Trbovlje je upoštevala merila, v katerih vedno poudarjamo kvaliteto, udeležbo na srečanjih, 
tekmovanjih in seveda dosežke. Pomemben je vidik vključevanje in sodelovanje z mladimi. O razpisih JSKD smo obveščali 
društva. 

Izobraževanja 

V sodelovanju s centralno službo JSKD, z Izpostavami in društvi smo izvedli nekaj izobraževanj. Naši člani skupin oziroma 
društev so bili aktivni v mažoretni, likovni in folklorni dejavnosti.  

Organizirali smo območni likovni seminar, ki se ga je udeležilo 15 udeležencev iz likovne skupine Ars Vizije in RELIK. Dve 
članici sta se udeležili nadaljevalnega seminarja za mažoretke v Trebnjem. Člani in članice Folklorne skupine Trbovlje so 
se udeležili dveh državnih seminarjev: seminarja za vodje folkornih skupin (1 članica) in seminarja Delo v odraslih 
folklornih skupinah (4 člani). 

Financiranje 

Pred lanskim letom je Območna izpostava JSKD Trbovlje prešla na nov način financiranja. To je na javni poziv. Uspešno 
smo se nanj prijavili tudi v letošnjem letu. Kljub finančnim težavam v naši občini smo ohranili isti nivo financiranja. 

Sredstva smo prejeli v treh nakazilih (marec, april, september). V mesecu marcu smo plačali naša prva naročila, z 
aprilskimi sredstvi smo pokrivali izvedbo polletnih prireditev. V septembru pa smo lahko izvedli ostali program do konca 
leta. 

Financiranje s strani Občine Trbovlje je urejeno in vedno poteka po usklajeni dinamiki in v skladu z našimi pričakovanji. 

Novi projekti 

V letu 2016 smo skupaj z nekaterimi skupinami že tretjič izvedli Teden ljubiteljske kulture – TLK 2016. Sodelovalo je 9 
izvajalcev na 10 različnih prireditvah.  

V mesecu novembru je 7 kulturnih društev, ki imajo sedež v Delavskem domu Trbovlje, izvedlo slavnostno prireditev z 
naslovom »Naša društva« ob njegovi 60-letnici kot osrednji kulturni hiši v Trbovljah in Zasavju. 

Ob koncu leta pa smo tudi letos izdali novo pesniško zbirko trboveljskega avtorja Edvarda Franca Gabriča z naslovom 
»Preproga besed«. Predstavili smo jo na zelo odmevnem literarnem večeru, saj so bili udeleženci iz več krajev po 



Sloveniji. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

V Območni izpostavi JSKD Trbovlje je aktivnih okrog 20 kulturnih društev ter nekaj skupin, ki izhajajo večinoma iz 
osnovnih šol. Imamo 3 pihalne orkestre ter rogiste; 10 odraslih pevskih zborov in malih skupin (od tega 2 moška, 2 ženska, 
4 mešane, 3 male pevske skupine). Vsako leto imamo aktivnih okrog 12 otroških in mladinskih pevskih zborov. 
Združujemo 2 gledališki skupini, 2 lutkovni skupini; v OŠ pa 8 otroških gledaliških in 2 lutkovni skupini. V folklorni 
dejavnosti imamo 2 odrasli folklorni skupini. V plesni dejavnosti imamo 3 društva, ter več plesnih skupin v glasbenih in 
osnovnih šolah. V likovni dejavnosti imamo aktivno 1 likovno društvo, ki ima v svoji sestavi več skupin. Imamo literate 
seniorje in nekaj mladih literatov. 

V dejavnostih opažamo že nekaj let stagnacijo pri vokalni glasbi. Zbori so vse manj številni, dotoka mladih ni. Po anketah, 
razgovorih lahko trdimo, da mladih zborovstvo ne zanima. Menijo, da je ta dejavnost postala preveč klasična. Imamo 
tudi pomanjkanje strokovnega kadra. V šolah je premalo zborovodkinj, ravno tako je pri odraslih zasedbah. V zadnjem 
času opažamo, da iz zborov nastajajo male pevske skupine, tako v mladinski kot v odrasli sestavi. 

Med uspešne skupine štejemo pihalna orkestra. Uspešni so likovniki, ki se vedno uvrščajo na regijske in državne razstave. 
Uspešna je tudi plesna, gledališka in lutkovna dejavnost. Tovrstna društva in skupine se vedno uvrščajo vsaj na regijska 
srečanja in revije. 

V letošnjem letu smo zabeležili kar nekaj odmevnih dogodkov: med drugim prireditev Teden ljubiteljske kulture 2016 – 
TLK 2016, 85-etnico MoPZ Zarja Trbovlje, 35 let ŽePZ Ajda Društva upokojencev Trbovlje ter izid nove pesniške zbirke 
»Preproga besed«. 

Naša društva delujejo v zelo različnih vadbenih prostorih. Pihalni orkestri imajo svoje domove. Vsa ostala društva pa 
imajo v glavnem majhne prostore. Pevci si delijo isto sobo. Vlaganja v te prostore zaradi recesije praktično ni. Za nastope, 
ki se v glavnem vršijo v Delavskem domu Trbovlje ali Hrastnik, pa je precej bolje poskrbljeno. Oba domova sta zavoda in 
v njem se lahko odvijajo praktično vse prireditve.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 

S šolami in vrtci delujemo že praktično več desetletij, praktično vse od nastanka in povezovanja ljubiteljske kulture. V 
vrtcih sodelujemo s 3 pevskimi zbori Murenčki in z novo lutkovno skupino, ki je del KD Lutkovne skupine Lučka Trbovlje.  

V letu 2012 se je na razpis kulturna šola prijavila OŠ Tončke Čeč Trbovlje in dobila mandat do leta 2015. Šola je aktivna v 
zborovski glasbi, v gledališki, plesni in likovni dejavnosti.  

V lanskem letu se je prijavila OŠ Ivana Cankarja Trbovlje in prejela naziv kulturna šola do leta 2016. Nominirana je bila za 
eno izmed najuspešnejših šol. Šola je aktivna v zborovski dejavnosti ter v gledališki, lutkarski, plesni dejavnosti. Deluje 
tudi jezikovni krožek. V letu 2014 pa je OŠ Narodnega heroja Rajka iz Hrastnika pridobila naziv kulturna šola. Z njimi 
sodelujemo v zborovski, plesni, gledališki in lutkovni dejavnosti. 

Vse šole že vrsto let sodelujejo z našo območno izpostavo na različnih srečanjih in revijah.  

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

V letošnjem letu smo zabeležili dve pomembni obletnici. Društva oz. skupine večinoma same pripravijo scenarij. Včasih 
potrebujejo tudi še dodatno organizacijsko in finančno pomoč. 

Letos smo zabeležili 85 let MoPZ Zarja in 35 let ŽePZ Ajda. 

Ob 85-letnici Moškega pevskega zbora Zarja iz Trbovelj smo podelili 10 jubilejnih Gallusovih značk. Ob 35-letnici ŽePZ 
Ajda Društva upokojencev Trbovlje smo podelili 15 jubiljenih Gallusovih značk. 

 

 

Izvedeni dogodki 

Naziv dogodka Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

NADALJEVALNI SEMINAR ZA MAŽORETE  23.1.2016   ples izobraževanje 

"STOPINJE PRETEKLOSTI PLEŠEJO PRIHODNOST" - REG.SREČANJE 
FOLKLORNIH SKUPIN TER PEVCEV LJUDSKIH PESMI MANJŠINJSKIH 
ETNIČNIH SKUPIN 

31.1.2016 31.1.2016 folklora prireditev 



OBMOČNO SREČANJE LUTKOVNIH IN OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN  4.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 10.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN FOLKLORNIH SKUPIN 
ZASAVJA 

12.3.2016   folklora prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 16.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV TRBOVELJ 17.3.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKI FESTIVAL URŠKA 2016 18.3.2016 18.3.2016 literatura prireditev 

SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 23.3.2016   gledališče in lutke prireditev 

PLESNO POPOTOVANJE 2016 4.4.2016   ples prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 5.4.2016   gledališče in lutke prireditev 

SEMINAR ZA VODJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN: LJUDSKI PLESI 
GORENJSKE, 2. DEL 

8.4.2016   folklora izobraževanje 

OBMOČNA LIKOVNA DELAVNICA  8.4.2016   likovna dejavnost izobraževanje 

REVIJA OPZ IN MPZ HRASTNIKA 12.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OPZ IN MPZ TRBOVELJ 13.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REVIJA ODRASLIH PZ HRASTNIKA 14.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 19.4.2016 19.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKI FESTIVAL VIZIJE 2016 20.4.2016 20.4.2016 gledališče in lutke prireditev 

LETNI KONCERT MOPZ SVOBODA HRASTNIK 21.4.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.5.2016 5.5.2016 gledališče in lutke prireditev 

18. REVIJA PEVSKIH ZBOROV DRUŠTEV INVALIDOV ZDI SLOVENIJE  14.5.2016   vokalna glasba prireditev 

ODPRTA VAJA FOLKLORNE SKUPINE SVOBODE CENTER TRBOVLJE 16.5.2016   folklora prireditev 

"V RITMU MLADOSTI" 17.5.2016   ples prireditev 

LETNI KONCERT VOKALNA SKUPINE VOX TRBOVLJE 17.5.2016   vokalna glasba prireditev 

PREDSTAVITEV GLEDALIŠKIH SKUPIN OŠ TRBOVLJE 17.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

"PLESNI ŽIVŽAV" 19.5.2016   ples prireditev 

GLEDALIŠKA IGRA  19.5.2016   gledališče in lutke prireditev 

"KONCERT ZARJANOV" 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 85-LETNICI MOPZ ZARJA 20.5.2016   vokalna glasba prireditev 

"PREBIJAMO LED" 21.5.2016   vokalna glasba prireditev 

POMLADNI KONCERT DELAVSKE GODBE TRBOVLJE  21.5.2016   inštrumentalna glasba prireditev 

PREPLESAVANJA 2016 - REGIJSKA PLESNA REVIJA 21.5.2016 21.5.2016 ples prireditev 

"PESEM NA POZNA MEJA" 28.5.2016   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI NATEČAJ  1.6.2016   likovna dejavnost prireditev 

PREMIERA NOVE GLEDALIŠKE IGRE  4.6.2016   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LITERATOV SENIORJEV  6.6.2016   literatura prireditev 

47. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV  19.6.2016   vokalna glasba prireditev 

SLAVNOSTNI KONCERT OB 35. OBLETNICI ŽEPZ AJDA, DRUŠTVO 
UPOKOJENCEV TRBOVLJE 

30.9.2016   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA RAZSTAVA  30.9.2016 9.10.2016 likovna dejavnost prireditev 

OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV  17.10.2016   likovna dejavnost prireditev 

"LE PLESAT ME PELJI"- DELO V ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPINAH 22.10.2016   folklora izobraževanje 

ŽIVA 2016 9.11.2016   ples prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA RAZSTAVA  10.11.2016 30.11.2016 likovna dejavnost prireditev 

ZLATA PALETA 2016 12.11.2016   likovna dejavnost prireditev 

13. SREČANJE LITERATOV SENIORJEV ZASAVJA 2016 24.11.2016   literatura prireditev 

IZDAJA PESNIŠKE ZBIRKE PREPROGA BESED 28.11.2016   literatura založništvo 



LITERARNI VEČER OB IZIDU PESNIŠKE ZBIRKE  28.11.2016   literatura prireditev 

ZAKLJUČNA DRUŠTVENA RAZSTAVA 2016 9.12.2016   likovna dejavnost prireditev 

 

 


