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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. 
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Območna izpostava Trbovlje 
Jan Pirnat 

Uvod 
Območna izpostava Trbovlje pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost v občinah Trbovlje in Hrastnik. Na tem območju živi 
skupaj okoli 26.000 prebivalcev (Hrastnik 10.000, Trbovlje 16.000). V občini Trbovlje je registriranih 28 kulturnih društev, 
od tega jih v okviru aktivnosti JSKD deluje 23 vključno z Zvezo kulturnih društev Trbovlje. V Hrastniku poleg ZKD Hrastnik 
deluje še 12 društev (skupno registriranih 13). Skupine delujejo tudi v šolah in vrtcih (okoli 20 skupin), od tega je največ 
otroških in mladinskih pevskih zborov, sledijo gledališke in plesne skupine (plesnih tekmovanj in festivalov se udeležujejo 
tudi skupine iz Glasbene šole Trbovlje in Glasbene šole Hrastnik).  
Območna izpostava Trbovlje sodi v Koordinacijo Osrednja Slovenija in tako v največji meri sodeluje z izpostavami v osrednji 
slovenski regiji. Pri izvedbi programov sodeluje z Občino Trbovlje, Zvezo kulturnih društev Trbovlje in Hrastnik ter z Zavodom 
za kulturo Delavski dom Trbovlje in Kulturno rekreacijskim centrom Hrastnik. 
Poslanstvo Območne izpostave Trbovlje je spodbujanje ljubiteljskega ustvarjanja v društvih, podpiranje ustvarjalnih 
posameznikov; predvsem mladih in širjenje ljubiteljske kulture ter dvig kakovosti v ljubiteljski ustvarjalnosti.  

Ocena stanja 
V letu 2017 je izpostava izvedla načrtovane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja 
kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti.  
Sodelovanja z drugimi izpostavami JSKD po Sloveniji in kulturnimi društvi ter skupinami iz Trbovelj in Hrastnika so potekala 
ustaljeno in brez zapletov. V okviru koordinacije osrednje Slovenije smo se na različnih regijskih srečanjih ali revijah 
povezovali z skoraj vsemi izpostavami. Na te so se uvrščala naša društva in skupine, ki so se uspešno predstavili na območni 
ravni.  
Na lokalni ravni smo letos sodelovanja z društvi še okrepili, saj smo z njimi sodelovali pri najrazličnejših kulturnih zvrsteh. 
Večinoma smo jim nudili organizacijsko in finančno pomoč.  
Zelo dobro sodelujemo z občino Trbovlje in KRC Hrastnik.  
Največ poudarka dajemo prireditvam; tj. vokalni glasbi, ki je še vedno najbolj zastopana v naših krajih; zatem lutkam in 
gledališki dejavnosti; nadalje pa likovni in plesni.  
Skozi vse leto medijsko največ objavljamo na našem regionalnem Radiu Kum Trbovlje. O svojih prireditvah obveščamo tudi 
z najavami v Sr(e)čno Trbovlje in drugih lokalnih medijih. V letu 2017 je bila vzpostavljena tudi FB stran JSKD Trbovlje. 
Poskrbeli smo za objavo dogodkov v okviru Tedna ljubiteljske kulture na spletni strani projekta tlk.jskd.si. O vseh skladovih 
prireditvah in izobraževanjih so informacije na voljo tudi na spletni strani www.jskd.si.  
Prireditve večinoma izvajamo v Delavskem domu Trbovlje in Delavskemu 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, ki so marsikje premajhni in pretesni. Ti pa ne omogočajo neko 
optimalno raven za društveno in kulturno gibanje za v prihodnost.  

Izvedba rednega programa 
Redni program območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev ter 
izobraževanja po posameznih področjih.  
V letošnjem letu smo izvedli vsa načrtovana srečanja in revije. Na območni ravni smo izvedli: odraslo revijo 
folklornih skupin Zasavja, območno lutkovno srečanje, srečanje otroških gledaliških skupin smo izvedli v dveh delih v 
Trbovljah in Hrastniku, eno predstavo v okviru Linhartovih srečanj in plesno revijo v Hrastniku ter na likovnem področju 
Območno tematsko razstavo Velika črta. Naši literati seniorji so se predstavili na 14. Območnem srečanju literatov seniorjev 
Zasavja z naslovom Jesenske misli. 
Izvedba revij pevskih zborov (Revija odraslih pevskih zborov in malih pevskih skupin in Revija otroških in mladinskih pevskih 
zborov) v obeh občinah poteka v sodelovanju z ZKD. Revija otroških in mladinskih pevskih zborov je zaradi velikega števila 
prijavljenih zborov v Trbovljah potekala v dveh delih. 
Naše skupine so se uspešno predstavile na več regijskih prireditvah: v Ljubljani folklorni skupini Sava Hrastnik in KUD 
Zasavje; v Ljubljani mlade plesalke (2 skupini) iz Glasbene šole Trbovlje na plesni reviji »Preplesavanja 2017« in v Zagorju 
otroška gledališka skupina Špilčki in Prosavus na Regijskem tekmovanju pevskih zborov, kjer so prijeli tudi več priznanj. 
Priznanje za najboljšo žensko vlogo je na regijskem Linhartovem srečanju prejela Marija Hafner (KD Svoboda Dol pri 
Hrastniku). Na regijski tematski razstavi Velika črta je sodelovalo kar 5 avtorjev (od tega 4 iz Relik). 
Na državni ravni so bile skupine malo manj uspešne kot preteklo leto. Na Pika miga 2017 v Velenju so se plesalke Glasbene 
šole Trbovlje (mentorica Kim Kern Kukovič) predstavile z dvema točkama. MePZ Knapovsko sonce Društva Invalidov se je v 
Radljah pri Dravi udeležilo 19. Revije pevskih zborov društvo invalidov ZDI Slovenije. MePZ Svoboda Trbovlje je sodelovalo 



 

na srečanju »Pesem ne pozna meja«, ki je letos potekal na Doberdobu. Na 48. Taboru slovenskih pevskih zborov v Šentvidu 
pri Stični se je predstavil MePZ Javor Društva upokojencev Trbovlje. 

Izvedba dodatnega programa 
Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji v Trbovljah in Hrastniku. 
V okviru Območne izpostave JSKD Trbovlje vsako leto uspešno sodelujemo s kulturnimi društvi pri organizaciji in izvedbi 
dodatnih programov. Ti so v največji meri lokalnega pomena. Bilo je nekaj pomembnih obletnic, ki so širšega značaja (70 
letnica lutkarstva v Hrastniku in tudi 70 let KD Svoboda dol pri Hrastniku) . Z društvi večinoma sodelujemo z načrtovanjem 
kulturnih programov in dogodkov ter izobraževanj. 

Izvedba ali sodelovanje pri javni razpisi/pozivi za ljubiteljske kulturne dejavnosti  
V letu 2015 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 dosego dosežkov. Pomemben je vidik vključevanje in sodelovanje z mladimi. Obveščali smo tudi društva na razpise 
JSKD-ja. 

Izobraževanja 
Društva in posamezniki iz Trbovelj in Hrastnika se redno udeležujejo izobraževanj. V 2017 so se ustvarjalci iz Trbovelj in 
Hrastnika udeležili 6. Mednarodne konference Gledališke pedagogike v Ljubljani, Mednarodnih poletnih gledaliških delavnic 
v Izoli, 2. Mednarodne konference plesne pedagogike v Velenju, Musice Creative v Izoli. Skupaj z Društvom prijateljev 
Mladine smo izvedli likovno delavnice (Kreativne urice) za otroke. Naši likovniki so se udeležili predavanja likovne teme 
Velika črta v Zagorju.  

Financiranje 
Z letom 2015 je Območna izpostava JSKD Trbovlje prešla na nov način financiranja. Območna izpostava sodeluje na javnem 
pozivu Občine Trbovlje. S programom smo se na razpis uspešno prijavili tudi v letu 2017. Višina pridobljenih sredstev na 
pozivu je v zadnjih dveh letih imela negativen trend, kljub temu lahko govorimo o stabilnem financiranju s strani Občine. 
Financiranje s strani Občine Trbovlje je urejeno in vedno poteka po usklajeni dinamiki. Občina Hrastnik skladu ne namenja 
finančnih sredstev. Organizacija prireditev v Delavskem domu Hrastnik – KRC Hrastnik poteka brez stroškov najema za 
skladove prireditve, kar ocenjeno skozi finančno strukturo in število prebivalcev občine Hrastnik predstavlja nezanemarljiv 
delež za delovanje Izpostave.  

Novi projekti 
Nadaljevali smo s Tednom ljubiteljske kulture, ki ga pripravljamo od leta 2014. Območna izpostava je poskrbela za dodatno 
promocijo dogodkov in koordinacijo sodelujočih. V okviru TLK je v sodelovanju z ZKD Trbovlje in DDT potekala tudi 
tradicionalna prireditev Kultura čez hrib. 
Povsem nov projekt je bila prva samostojna razstava mladega striparja – Razstava stripov by Gašper. Razstavo si je prišlo 
vodeno ogledat več skupin iz šol. Kar kaže, da bi veljalo podobne projekte ponoviti v prihodnje. 

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; 12 odraslih pevskih zborov;(od tega 5 moških, 2 ženska in 5 mešanih), 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. V Trbovljah ima sedež tudi Zveza likovnih društev Slovenije. Imamo 
literate seniorje in nekaj mladih literatov. 
V zadnjem obdobju je bilo moč zaznati stagnacijo pri vokalni glasbi. Iz zborov so nastajale male pevske skupine, tako 
mladinski kot v odrasli sestavi. Novo smer razvoje je nakazala ustanovitev nove pevske zasedbe MePZ Prosavus, ki je pod 
umetniškim vodstvom Aljaža Bastiča pričel z delovanjem v letu 2017. Ambiciozno zastavljeni cilji in kakovosten program so 
bili temelj veliki udeležbi na avdiciji s pomočjo katere so izbrali pevce.  
Med uspešne skupine štejemo pihalna orkestra. Uspešna je likovna dejavnost, 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. 
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 
Sodelovanje s šolami poteka že od samega začetka delovanja sklada. Skupine iz vrtca in šole se redno udeležujejo naših 
preglednih srečanj in zlasti na gledališkem področju redno dosegajo odmevne rezultate. V prihodnosti si želimo več 
sodelovanja s srednjimi šolami. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letošnjem letu smo zabeležili dve 70. obletnici – 70 let lutkarstva v Hrastniku in 70 let KD Svoboda Dol pri Hrastniku. Sklad 
je ob obeh priložnostih podelil Zlato jubilejno priznanje sklada. Ob obeh priložnostih so bile podeljene tudi Linhartove, 
Gallusove in skladove značke za večletno udejstvovanje v ljubiteljski kulturi. Gallusove značke smo podelili tudi na Reviji 
odraslih pevskih zborov v Trbovljah. V Trbovljah se pripravlja več obletnic v letu 2018. 
 

Izvedeni dogodki 

NAZIV DOGODKA Datum (od) Datum (do) Dejavnost Vrsta 

"KREATIVNE URICE S SLIKARKO LILI HRIBOVŠEK" 12.1.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN ETNIČNIH MANJŠINSKIH 
SKUPNOSTI 2017 

29.1.2017 29.1.2017 folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN IN PEVCEV 
LJUDSKIH PESMI IN GODCEV LJUSKIH VIŽ ZASAVJA 

4.3.2017   folklora prireditev 

SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 7.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNO LINHARTOVO SREČANJE 13.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

REVIJA ODRASLIH PZ TRBOVELJ 16.3.2017   vokalna glasba prireditev 

"PERKMANDELJČEV ODER" - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

17.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

"PERKMANDELJČEV ODER" - OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

21.3.2017   gledališče in lutke prireditev 

"PROLEĆNI KONCERT" - FESTIVAL FOLKLORE 25.3.2017   folklora 
mednarodno 
sodelovanje 

PLESNO POPOTOVANJE 2017 6.4.2017   ples prireditev 

REVIJA OPZ IN MPZ HRASTNIKA 11.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA OPZ IN MPZ TRBOVELJ 12.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH NZASEDB  18.4.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN 20.4.2017 20.4.2017 gledališče in lutke prireditev 

56. REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE OSREDNJE SLOVENIJE  22.4.2017   gledališče in lutke prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 9.5.2017 9.5.2017 gledališče in lutke prireditev 

"PRIŠLA JE POMLAD" - OBMOČ.SRE. OPZ VRTCEV VELENJE, ŠOŠTANJ, 
PREBOLD, HRASTNIK 

9.5.2017   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE GLEDALIŠKIH KROŽKOV TRBOVELJSKIH OŠ 11.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

GLEDALIŠKA IGRA  11.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

JAVNA VAJA ŽEPZ KD EHO TRBOVLJE  12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

LIKOVNI POJMI - RAZSTAVA UČENCEV OŠ TRBOVLJE  12.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

IGRAJ SE Z MANO - POTUJOČA LIKOVNA RAZSTAVA 12.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

8. JURJEVO SREČANJE FOLKLORNIH SKUPIN  13.5.2017   folklora prireditev 

"PLES, GLASBA, FILM" - LETNI KONCERT MAŽORETK 13.5.2017   
historična glasba 
in ples 

prireditev 

19. REVIJE PEVSKIH ZBOROV DRZUŠTEV INVALIDOV ZDI SLOVENIJE  13.5.2017   vokalna glasba prireditev 

"ZAKAJ JE POLJE JEZERO" 19.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

"S KULTURO ČEZ HRIB" 19.5.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

"HODL DE BODL" 19.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

"PREPLESAVANJA 2017" 20.5.2017 20.5.2017 ples prireditev 

XIII. FOLK FEST PTUJ 2017 20.5.2017   folklora 
mednarodno 
sodelovanje 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA SVOBODA TRBOVLJE  20.5.2017   vokalna glasba prireditev 

"50 ODTENKOV LJUBEZNI" 20.5.2017   vokalna glasba prireditev 



 

POMLADNI KONCERT DELAVSKE GODBE TRBOVLJE  21.5.2017   
inštrumentalna 
glasba 

prireditev 

RAZSTAVA STRIPOV "BY GAŠPER" 22.5.2017   likovna dejavnost prireditev 

SLAVNOSTNA AKADEMIJA OB 70-LETNICI LUTKARSTVA V HRASTNIKU 23.5.2017   gledališče in lutke prireditev 

"VELIKA ČRTA" - PREDAVANJE LIKOVNE TEME 9.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

"PESEM NE POZNA MEJA" 10.6.2017   vokalna glasba 
mednarodno 
sodelovanje 

48. TABOR SLOVENSKIH PEVSKIH ZBOROV 18.6.2017   vokalna glasba prireditev 

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE IZOLA 2017 14.8.2017   gledališče in lutke izobraževanje 

MUSICA CREATIVA 20.8.2017   
inštrumentalna 
glasba 

izobraževanje 

RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV 20.9.2017 28.9.2017 likovna dejavnost prireditev 

PIKA MIGA 2017 6.10.2017 8.10.2017 ples prireditev 

KONCERT MEŠANEGA PEVSKEGA ZBORA PROSAVUS (SPOMINSKI 
KONCERT ZA ZDRAVKA PESTOTNIKA) 

9.11.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIH USTVARJALCEV 14.11.2017 19.11.2017 likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 19.11.2017   vokalna glasba prireditev 

ZAKLJUČNA RAZSTAVA DRUŠTVA RELIK 7.12.2017   likovna dejavnost prireditev 

LUTKOVNO-PEVSKA PREDSTAVA: SREČA ZA DVA 20.12.2017   
večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 


