
 

 

 

JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE  
ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBMOČNA IZPOSTAVA TRBOVLJE 
 

 

 

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. 

 

  



 Območna izpostava Trbovlje 1.1
Blaž Rojko, vodja območne izpostave 

Uvod 
Območna izpostava Trbovlje pokriva ljubiteljsko kulturno dejavnost v občinah: 

 Trbovlje (57,8 km², 17 naselij) in 

 Hrastnik (58,6 km², 19 naselij). 
 

Obe občini merita skupaj 116,4 km
2
. Na tem območju živi približno 25.590 prebivalcev, v Trbovljah 16.280 in v Hrastniku 

9.310 prebivalcev. Občini sta del zasavske regije. 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 9 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, 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, širjenje ljubiteljske kulture in dvig kakovosti v ljubiteljski ustvarjalnosti.  

Ocena stanja 
Območna izpostava Trbovlje je v letu 2018 izvedla vse načrtovane projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnosti. 
 
Prve štiri mesece je območno izpostavo vodil Jan Pirnat. V tem času je bila izvedena večina obveznega programa. V mesecu 
maju 2018 sem začel delo na OI Trbovlje. Sprva sem se seznanil s stanjem v društvih v obeh občinah. Prvega, spoznavnega 
sestanka se je udeležilo zelo malo predstavnikov društev. V društvenih aktivnostih se združuje v večini primerov starejša 
generacija. Pri večini društev se kaže velika želja in potreba po pomladitvi članstva. Predsedniki in predstavniki društev so na 
spoznavnem sestanku predstavili svoje videnje reševanja problematike, ki pesti konkretno njihovo društvo ali sekcijo. 
 
Vokalna glasba ima v Trbovljah dolgoletno tradicijo. Imamo veliko število otroških zborov, malo manj mladinskih zborov, en 
mešani mladinski zbor in veliko pomutacijskih, odraslih zborov in zasedb. V teh sestavih poje pretežno starejša generacija 
pevcev. Na področju vokalne glasbe so opazni pozitivni premiki v delovanju zbora Prosavus. Zboru se je uspelo uvrstiti na 
državno tekmovanje Naša pesem 2018, kjer so za svoj nastop prejeli bronasto priznanje. Po 32 letih je bil v Mariboru zopet 
zasavski pevski zbor. 
 
Na državnih srečanjih so se kakovostno predstavili tudi člani Marionetnega gledališča Hrastnik, dve plesni skupini (sodobni 
ples) Glasbene šole Trbovlje in otroška gledališka skupina Špilčki, OŠ Trbovlje. Na državnem tekmovanju OPUS so sodelovale 
plesalke Glasbene šole Trbovlje (osvojile so 3 srebrna in 1 bronasto priznanje). 
 
Med plodno delujoča društva pa je treba umestiti tudi dve srbski folklorni društvi Sava Hrastnik in KUD Zasavje iz Trbovelj. 
Slednjemu je v kratkem času delovanja uspelo izdatno pomladiti svoje vrste. 
 
Uspešno so se predstavili tudi likovniki, člani društva Relik Trbovlje. Na območni razstavi je 12 avtorjev razstavilo 18 del. Za 
regijsko razstavo je bilo izbranih šest del. 
 
Pomembni in prepoznavni akterji v obeh občinah so godbe. Vse tri so priljubljene med poslušalci. Delavska godba Trbovlje je 
zelo pomladila svoje članstvo in sega v vrh godbene ustvarjalnosti v Sloveniji. 
 
Okrepili smo sodelovanje z Delavskim domom Trbovlje (DDT), ki je promotor kulturnega snovanja v Trbovljah. DDT podpira 
ljubiteljsko kulturo tako ustaljeno klasično, alternativno kot tudi novodobno medijsko umetnost. Na lokalni ravni smo se torej 
trudili vzpostaviti stik z društvi in posamezniki. Krepili smo sodelovanje z društvi, ki so si sodelovanja želeli. Večinoma smo jim 
nudili organizacijsko, finančno pomoč in poskrbeli za medijsko odmevnost in oglaševanje dogodkov. 
 
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 2018 je bila prepoznana in dobro obiskana 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 Delavskem domu Hrastnik, občasno pa tudi v Domu Svobode 
Trbovlje in dvorani KUD Svoboda Dol Hrastnik. Oba zavoda nudita vse optimalne pogoje za uspešno izvedbo katerekoli 
prireditve, društvene dvorane pa so tehnično slabše opremljene.  

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 srečanje otroških gledaliških 
skupin v dveh delih, v Trbovljah in Hrastniku, plesno revijo v Trbovljah in na likovnem področju Območno tematsko razstavo 
Spomin na Cankarjeve misli (12 avtorjev). Naši literati seniorji so se predstavili na 15. 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) je v obeh občinah potekala 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 pa mlade plesalke (2 skupini) iz Glasbene šole Trbovlje na plesni reviji Preplesavanja 2018. Na regijski tematski 
razstavi Spomin na Cankarja je sodelovalo kar 6 avtorjev, vsi iz društva Relik. Zbor Prosavus je na regijskem tematskem 
koncertu Sozvočenja 2018 prejel priznanje in nagrado JSKD (vokalna tehnika).  
 
Na državni ravni so bile skupine uspešnejše kot preteklo leto. Na Pika miga 2018 v Velenju so se plesalke Glasbene šole 
Trbovlje (mentorica Kaja Janjič) predstavile z dvema točkama. Na Živi, festivalu plesne ustvarjalnostih mladih, je sodelovala 
plesna skupina Glasbene šole Trbovlje pod vodstvom Kaje Janjić. Na OPUSU 2018 so pod mentorstvom Kim Kern Kukovič 
sodelovale plesalke Glasbene šole Trbovlje s tremi solo plesi in enim duetom. Plesalke so prejele 3 srebrna in 1 bronasto 
priznanje. Zbor Prosavus je na državnem tekmovanju pevskih zborov Naša pesem 2018 prejel bronasto plaketo. Zlato 
priznanje pa so prejeli tudi člani društva Marionetno gledališče Jurček. Zlato priznanje je na Državnem srečanju otroških 
gledaliških skupin prejela tudi gledališka skupina Špilčki OŠ Trbovlje s predstavo Prevzgoja, mentorica je bila Alma Knaus. 

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. Novomedijska umetnica dr. Maša Jazbec je prek Društva Trbovlje novomedijsko mesto (Društvo TNM) 
razstavljala na mednarodni interdisciplinarni razstavi OSEBNO/PERSONAL v Mariboru. V koprodukciji smo sodelovali z 
Gimnazijo in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje na prireditvi Lepa beseda (v) lepo mesto najde v okviru praznika Ta veseli dan 
kulture.  
 
Bilo je nekaj pomembnih obletnic, ki so širšega značaja (30-letnica Kulturnega društva plesne skupine mažoret Trbovlje, 40 let 
je praznoval Lovski pevski zbor Zveze lovskih družin Zasavje - Trbovlje, 30 let je minilo od izida Bele snežinke skupine Veter, 
obeležili smo 115-letnico delovanja Delavske godbe Trbovlje, v okviru TLK so z Godovanjem v Trbovljah 30 let delovanja 
praznovali tudi člani Folklorne skupine Trbovlje). Z društvi večinoma sodelujemo z načrtovanjem kulturnih programov, 
dogodkov ter izobraževanj. 

Izobraževanja 
Društva in posamezniki iz Trbovelj in Hrastnika se redno udeležujejo izobraževanj. V 2018 smo izvedli delavnice Vokalna 
tehnika za člane pevskega zbora Prosavus. Člani KD Zasavje so se udeležili seminarja srbske folklore in ljudskega petja v 
Velenju. Izobraževanja pa so potekala tudi v Trbovljah.  
 

Financiranje 
Območna izpostava od leta 2015 sodeluje na javnem pozivu Občine Trbovlje za dodelitev finančnih sredstev. S programom 
smo se na razpis uspešno prijavili tudi v letu 2018. Višina pridobljenih sredstev na pozivu je v zadnjih treh letih imela 
negativen trend, kljub temu lahko govorimo o stabilnem občinskem financiranju. Financiranje Občine Trbovlje je urejeno in 
vedno poteka po usklajeni dinamiki. 
 



Občina Hrastnik skladu ne namenja finančnih sredstev. V letu 2018 smo imeli kar nekaj sestankov s predstavniki Občine 
Hrastnik o rešitvi tega problema. Financiranje v Hrastniku sicer poteka posredno. 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. Res pa je, da bi za kakovostno delovanje 
in izvedbo dodatnega programa v občini izpostava potrebovala dodatna finančna sredstva. 

Novi projekti 
Novi programi oziroma novi projekti so povezani z dodatnimi finančnimi sredstvi, zato se jih izpostava ni upala lotiti. Vseeno 
je Območna izpostava Trbovlje v letu 2018 izvedla izobraževanje za člane pevskega društva in mentorje na vokalnem 
področju ter v sodelovanju z Društvom TNM pomagala pri sodelovanju umetnice na razstavi v Mariboru. 

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
V Območni izpostavi JSKD Trbovlje je aktivnih približno 20 kulturnih društev ter nekaj skupin, ki izhajajo večinoma z osnovnih 
šol. Imamo 3 pihalne orkestre ter rogiste; 12 odraslih pevskih zborov (5 moških, 2 ženska in 5 mešanih), 3 male pevske 
skupine; vsako leto imamo aktivnih približno 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 3 odrasle folklorne skupine. 
V plesni dejavnosti imamo 3 društva in 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. Novo smer razvoja je nakazala ustanovitev nove pevske 
zasedbe MePZ Prosavus, ki je pod umetniškim vodstvom Aljaža Bastiča začel delovati v letu 2017, v letu 2018 pa je že dosegel 
odmevne rezultate na državnem tekmovanju v Mariboru.  
 
Med uspešne skupine štejemo tudi pihalne orkestre. Uspešni so likovniki, ki se vedno uvrščajo na regijske in državne razstave. 
Uspešne so 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 vadbeno sobo. Vlaganja v te prostore zaradi malih sredstev 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 začetka delovanja sklada. Skupine iz vrtca in šol se redno udeležujejo naših preglednih 
srečanj in zlasti na gledališkem področju redno dosegajo odmevne rezultate. V letu 2018 smo uspešno sodelovali z Gimnazijo 
in ekonomsko srednjo šolo Trbovlje, v prihodnosti pa si želimo več sodelovanja s Srednjo tehnično in poklicno šolo Trbovlje. 
Za učitelje mentorje bo JSKD OI Trbovlje v letu 2019 priredil več izobraževanj. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
V letu 2018 smo zabeležili kar nekaj pomembnih obletnic: 

 30-letnica Kulturnega društva plesne skupine mažoret Trbovlje; podelitev bronastih in zlatih splošnih značk sklada; 

 30 let delovanja so praznovali člani Folklorne skupine Trbovlje; 

 40-letnico ustanovitve je praznoval Lovski pevski zbor Zveze lovskih družin Zasavje – Trbovlje; podelitev bronaste 
Gallusove značke; 

 30 let izida Bele snežinke skupine Veter in 

 115-letnica delovanja Delavske godbe Trbovlje. 

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DOGODKA DATUM (OD) DATUM (DO) DEJAVNOST 

1 REVIJA OPZ IN MPZ HRASTNIKA HRASTNIK 20. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

2 REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN TRBOVLJE 20. 4. 2018 20. 4. 2018 GLEDALIŠČE IN LUTKE 

3 PLESNO POPOTOVANJE 2018 TRBOVLJE 25. 4. 2018   PLES 

4 REVIJA OPZ IN MPZ TRBOVELJ TRBOVLJE 25. 4. 2018   VOKALNA GLASBA 

5 ODPRTA VAJA MEPZ PROSAVUS TRBOVLJE 18. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

6 GODOVANJE V TRBOVLJAH TRBOVLJE 18. 5. 2018   FOLKLORA 



7 PREPLESAVANJA 2018 LJUBLJANA 28. 5. 2018   PLES 

8 SVEČANA OTVORITEV NOVE PISARNE JSKD TRBOVLJE 30. 5. 2018   VOKALNA GLASBA 

9 CELOVEČERNI OTROŠKI FESTIVAL  TRBOVLJE 2. 6. 2018   FOLKLORA 

10 LETNI KONCERT MEPZ PROSAVUS 
ZAGORJE OB 
SAVI 

15. 6. 2018   VOKALNA GLASBA 

11 15. ETNO FESTIVAL HRASTNIK 2018 HRASTNIK 30. 6. 2018   FOLKLORA 

12 
OBMOČNA RAZSTAVA ODRASLIH LIKOVNIKOV – SPOMIN NA 
CANKARJEVE MISLI 

TRBOVLJE 20. 9. 2018 30. 9. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

13 
TNM NA RAZSTAVI OSEBNO/PERSONAL – MEDNARODNA 
INTERDISCIPLINARNA RAZSTAVA 

MARIBOR 5. 10. 2018   VEČZVRSTNA DEJAVNOST 

14 PIKA MIGA 2018 VELENJE 6. 10. 2018   PLES 

15 
REGIJSKA SLIKARSKA RAZSTAVA CANKARJEVE MISLI V 
ZAGORJU OB SAVI 

ZAGORJE OB 
SAVI 

15. 11. 2018 25. 11. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

16 ŽIVA 2018 LJUBLJANA 15. 11. 2018 17. 11. 2018 PLES 

17 SOZVOČENJA 2018 TRBOVLJE 24. 11. 2018 24. 11. 2018 VOKALNA GLASBA 

18 
SLAVNOSTNA SEJA OB 35-LETNICI DELOVANJA DRUŠTVA KDPS 
MAŽORET TRBOVLJE 

TRBOVLJE 30. 11. 2018 30. 11. 2018 PLES 

19 
TA VESELI DAN KULTURE – LEPA BESEDA (V) LEPO MESTO 
NAJDE 

TRBOVLJE 3. 12. 2018 3. 12. 2018 LITERATURA 

20 FESTIVAL ZAPLEŠI IN ZAPOJ TRBOVLJE 8. 12. 2018   FOLKLORA 

21 DELAVNICA  TRBOVLJE 8. 12. 2018 8. 12. 2018 VOKALNA GLASBA 

22 40 LET NAŠEGA PETJA TRBOVLJE 14. 12. 2018 14. 12. 2018 VOKALNA GLASBA 

23 KONCERT OB 30-LETNICI IZIDA BELE SNEŽINKE HRASTNIK 16. 12. 2018 16. 12. 2018 
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

24 ZAKLJUČNA RAZSTAVA DRUŠTVA RELIK TRBOVLJE 17. 12. 2018 31. 12. 2018 LIKOVNA DEJAVNOST 

25 
KONCERT OB 115-LETNICI DELOVANJA DELAVSKE GODBE 
TRBOVLJE 

TRBOVLJE 26. 12. 2018 28. 12. 2018 
INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

 


