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Uvod 
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Rogaška Slatina je pomemben soustvarjalec kulturnega 
življenja v dveh občinah: Rogaški Slatini in Rogatcu. Svoja vrata je odprla decembra 1998 s sedežem v občinski stavbi Občine 
Rogaška Slatina, na Izletniški ulici 2, kjer delujemo še danes. Trudimo se ohranjati in spodbujati kulturna društva in 
posameznike k soustvarjanju kulturnega življenja na vseh področjih in vseh dejavnostih. Po statističnih podatkih je na 
območju izpostave registriranih 34 kulturnih društev. Območna izpostava sodeluje in soustvarja program z devetindvajset 
aktivno delujočih društev in šestimi sekcijami. Najštevilčnejši so še vedno pevski zbori in vokalne skupine; sledijo folklorne 
skupine, pihalna orkestra, skupine ljudskih pevcev, gledališke skupine, lutkovna skupina, likovniki, tamburaši, literarno 
društvo.  
Občina Rogaška Slatina leži v Severnem Posotelju, na vzhodnem in osrednjem delu Štajerske. Njena geografska lega je 46Âº 
14' 50" severne širine in 15Âº 35' 46" vzhodne dolžine. Leži na 228 metrov nadmorske višine in je del savinjske statistične 
regije. Meri 71,5 kmÂ² in se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 100. mesto. Po številu prebivalcev se občina 
Rogaška Slatina uvršča na 49. mesto, kar pomeni, da sodi med četrtino največjih občin v Sloveniji.  
Občina Rogatec se nahaja v jugovzhodnem delu Slovenije. Leži na prehodu južnih obronkov vinorodnih Haloz v dolino 
zelenega Posotelja. Na tem majhnem področju, stisnjenem med Donačko goro na severu in reko Sotlo na jugu, se skrivajo 
drobni, a redki in dragoceni biseri narave, kulturne ter zgodovinske dediščine. Prav ugodni legi na prehodu iz predalpskega 
v panonski svet gre zahvala, da se Rogatec s 700-letnimi trškimi pravicami uvršča med najstarejše trge na Slovenskem. 
Velikost občine Rogatec je 40 km2 in je ena od manjših občin v Sloveniji. Meji na sosednjo Republiko Hrvaško; ima dva 
mejna prehoda: Dobovec in Rogatec.  
V skladu z nacionalnim programom za kulturo Območna izpostava Rogaška Slatina zagotavlja strokovno in organizacijsko 
podporo ustvarjalcem na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, kjer ima Občina Rogaška Slatina 10.994 prebivalcev, 
Občina Rogatec pa 3.051. 
Prav tako kot podjetja poslujejo v stalno se spreminjajočem in konkurenčnem okolju, v katerem se srečujejo z številnimi 
izzivi, ki zahtevajo hitre in preudarne reakcije se tudi območne izpostave na terenu soočamo z različnimi programi, društvi, 
lokalno skupnostjo in strokovno javnostjo. Da vse akterje uspešno uskladimo pri tem pa dosežemo zastavljeni cilj, je 
potrebno nenehno izobraževanje sebe in člane društev, spremljanje dogajanje v širši okolici ter prenašanje dobrih praks v 
svoje okolje. Ti dejavniki morajo zagotoviti uspešnost poslovanja in dolgoročno preživetje tako območne izpostave kot 
posameznih društev. Pri nas iz leta v leto zaznavamo rast kakovosti kulturnega udejstvovanja na vseh področjih. Začne se 
že pri otroških in mladinskih skupinah, ki na našem območju dosegajo najboljše rezultate na srečanjih in tekmovanjih.  
Ljudje v skupinah, zadovoljujejo svoje osnovne socialne potrebe, uresničujejo različne kulturno specifične potrebe in 
interese ter ustvarjajo male socialne mikro svetove ali tako imenovane skupine, v katere se ljudje povezujejo zaradi 
doseganja skupnih ciljev in zadovoljevanja skupnih potreb. To so naša kulturna društva, skupine vrstnikov ipd. Nanje smo 
trajno navezani in se z njimi najpogosteje identificiramo. So osnovna orientacija v družbi zato so še kako pomembna  v 
lokalnem okolju saj želimo, da se veriga tako nadaljuje iz generacije v generacijo. Izobražujemo jih, da bi mladi postali ljudje 
s srcem, pogumom, da bi razmišljali drugače, da bi cenili in ohranjali našo kulturno dediščino. Zagotovo je dobro sodelovanje 
in pozitivna umeščenost v okolje odraz tudi našega dela, predvsem organiziranosti JSKD ter aktivnega sodelovanja z društvi, 
vrtci, šolami, zavodi ... Skrbimo za izvedbo načrtovanega programa, ki vsako leto postaja obširnejši in zahtevnejši. Pozorni 
smo na dobro izvedbo območnih programov, hkrati pa vsem izbranim skupinam omogočimo udeležbo na višjih ravneh 
(regijski in državni). Na izobraževalnem področju smo v letu 2017 z individualnimi izobraževanji društev pomagali tistim, ki 
so sami zaznali potrebo po tovrstni pomoči. Prav tako se aktivno vključujemo v izobraževanj ki ga izvedemo v sodelovanju 
s koordinacijo Celje. Strmimo k ciljem in viziji JSKD v povezavi in sodelovanju z lokalno skupnostjo ter društvi. 

Ocena stanja  
Uvodoma sem opisala stanje in cilje območne izpostave Rogaška Slatina. V nadaljevanju pa dejstva zakaj se območna 
izpostava Rogaška Slatina z leti razvija in raste, tako po številu kulturnih društev kot po kvaliteti ustvarjanja. Zagotovo smo 
si skozi leta ustvarili dobro ime, ki pa ne pride samo od sebe ampak s trdim delom, izkušnjami, utečenostjo, dobrimi 
medsebojnimi odnosi, pridobivanje dodatnih znanj in pridobljena dodatna izobrazba, pozitivna avtoriteta... V primerjavi s 
preteklimi leti območno izpostavo Rogaška Slatina bolj vključujemo v lokalno dogajanje, tu imam predvsem v mislih 
soustvarjanje kulturnega praznika, gledališkega abonmaja, državnih praznikov in prireditev v veselem decembru (Kristalna 
vas). Skupaj z zavodi za kulturo, knjižnico in Mladinskim svetom smo izvedli par projektov (teden otroka, ogled muzikala v 
Zagrebu…). 
Nadalje navajamo, da smo izvedli vse planirane projekte, ki si jih zastavljamo na območni, regijski in državni ravni. Projekte, 
ki jih soustvarjamo s koordinacije Celje tako imenovane regijske prireditve nadgrajujemo predvsem s sodelovanjem 
koordinatorjev na prireditvah. Izjemno dobro smo izpeljali regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov v 
Rogaški Slatini na kateri je bilo fizično prisotnih zraven nas še pet izpostav (Velenje, Konjice, Mozirje, Žalec in Laško). V treh 
koncertih se je predstavilo 14 zborov s približno 600 nastopajočimi. Prireditev je tekla nemoteno in brez zapletov. Prav tako 



 

smo skupaj z Območno izpostavo Velenje izvedli regijsko razstavo Velika črta na kateri je sodelovalo 27 razstavljavcev iz 
koordinacije Celje. Ta dva večja projekta izpostavljam ker želim poudariti kako pomembno je dobro sodelovanje in dobra 
komunikacija tudi med sodelavci. Sledimo poslanstvu sklada, ki je spodbujanje kulturne ustvarjalnosti, zagotavljanje 
strokovne in organizacijske podpore ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, skrb za povečevanje dostopnosti kulturnih dobrin 
v obeh občinah, aktivno vključevanje vseh akterjev na področju kulture v kulturno mrežo.  
Društvom in posameznikom smo kot doslej pomagali pri društveni dejavnosti in izvedbi njihovih prireditev. Predvsem 
skrbimo, da društva delujejo, se udeležujejo naših in lokalnih prireditev ter pri tem skrbijo za nenehno rast kvalitete njihove 
dejavnosti. Društva se med seboj dokazujejo kar se mi zdi prednost, saj je prisotna želja po čim večji prepoznavnosti, ki pa 
si jo pridobiš s kvaliteto dela in stalno prisotnostjo v okolju.  
Območna izpostava je v letu 2017 prav tako kot doslej sledila zastavljenim ciljem, ki jih narekuje JSKD: predstavitev in 
strokovno spremljanje kulturnih projektov, ki so podlaga za primerjavo in vrednotenje dosežkov na področju ljubiteljskih 
kulturnih dejavnosti, dvig kvalitete projektov kulturnih društev, izobraževalni sistem, ki omogoča šolanje in izpopolnjevanje 
mentorjev in kulturnih ustvarjalcev v koordinaciji ter založniški program priprave in izdaje publikacij. Pri analizi izvedenih 
projektov nismo zaznali slabosti, prav tako dobivamo iz okolja povratne informacije o zadovoljstvu s prikazanim delom.  
Sodelovanje z vrtci in šolami se prav tako z leti bogati. Poseben pomen posvečamo temu, saj želimo, da se mladi naučijo 
razmišljati o pozitivnih učinkih delovanja v društvu na posameznika. Želimo, da kulturno udejstvovanje preide v njihov način 
življenja, saj bomo samo s takšnim ciljem, ohranjali našo bogato kulturno dediščino. Prav tako je na tem področju cilj 
organizacija prireditev, ki so preglednega ali tekmovalnega značaja, organizirane na treh nivojih. Morda bi izpostavili kot 
slabost zelo nizko ali nikakršno sodelovanje šol predvsem v smislu finančne pomoči, prav tako pa tudi večjo pripravljenost 
pri organizaciji teh navadno množičnih prireditev. Omenim tudi, da je naša šibka točka na področju gledališča, kjer v Rogaški 
Slatini nimamo tradicije in se to pozna tudi na ravni otroških produkcij. Poskušali smo s kulturnimi dnevi, ki smo jih povezali 
z regijskimi srečanji otroških gledaliških skupin vendar napredka nismo zaznali. V naslednjem letu smo si zadali cilj preko 
izobraževanj priti do mentorjev in gledaliških skupin na vseh nivojih. Kljub temu, da nam še ni uspelo, bomo pri tem projektu 
vztrajali, da dosežemo zastavljen cilj. 
Za izvajanje in prikaz naše dejavnosti imata obe občini odlične in primerne prostore, večje in manjše dvorane, razstavne 
prostore, galerije, muzeje … Tako imajo kulturna društva in območna izpostava idealne možnosti za izvedbo prireditev, 
produkcij in vaj. Občini vseskozi skrbita za izboljšanje pogojev dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in mladinskih 
kulturnih centrov ter zagotavljanje dostopnosti do kulturnih dobrin. V Občini Rogatec so dvorane dostopne brezplačno, 
medtem ko se prostori v Občini Rogaška Slatina plačajo, vendar tudi tukaj imajo kulturna društva možnost koriščenja 
dvorane 1 x brezplačno, OI pa dobi prostore po neprofitni najemnini, če se ne pobira vstopnina. Tako si moramo lastna 
sredstva pridobiti predvsem z organizacijo izobraževanj. 
Prireditve oglašujemo v občinskem časopisu Rogaške novice in na radio Štajerski val pri kulturnem napovedniku ter na 
spletni strani Kozjansko info. Prireditve oglašujemo tudi preko spletne aplikacije in strani Facebooka JSKD OI Rogaška 
Slatina. Ugotavljamo, da vse več ljudi spremlja prav te vire obveščanja. Članke o izvedenih prireditvah s slikovnim gradivom 
pa redno objavljamo v časopisu Rogaške novice.  

Izvedba rednega programa 
Kot vsa leta doslej smo tudi letos v prvi polovici leta izvedli predvsem pregledne območne in regijske prireditve z 
izobraževanji. Kot že prej navedeno smo v letu 2017, tako kot leta poprej, uresničili ves zastavljeni program, in sicer: Revijo 
otroških folklornih skupin, revijo odraslih pevskih zborov, revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, srečanje literatov,  
srečanje citrarjev, regijsko tekmovanje otroških in mladinskih pevskih zborov, kulturni dan z osnovnimi šolami, likovno 
razstavo v TLK, območno srečanje ljudskih pevcev in godcev, revija dekanijskih cerkvenih pevskih zborov, srečanje 
tamburašev. Nekaj pevskih skupin je bilo izbranih za regijsko raven in Vokalna skupina Sled se je tudi uvrstila na tekmovanje 
odraslih pevskih zborov. Na področju ljudskega petja smo s pomočjo Adriane Gaberščik ustanovili in preko delavnice uglasili 
novo skupino ljudskih pevcev – Planinski prijatelji, ki so se poleg ljudskih pevk Rogatec uvrstili na državno raven. Imamo pa 
zelo močne otroške folklorne skupine, saj so se kar 3 skupine udeležile regijskega srečanja (KD Spominčice Mlajša otroška 
folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne šole Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina – POŠ Kostrivnica Otroška folklorna 
skupina »Vrelčki«, OŠ Rogatec Otroška folklorna skupina »Uršula). Prav tako ponovno omenjam Mladinski pevski zgor 
Glasbene šole Rogaška Slatina, ki je med najuspešnejšimi in je letos sodeloval pri projektu Potujoča muzika na kar smo 
ponosni.  
V Tednu ljubiteljske kulture smo v sodelovanju s kulturnimi društvi in posamezniki, ki delujejo na področju ljubiteljske 
kulture, izvedli kar nekaj odmevnih dogodkov. Kot pretekla leta smo tudi letos začeli z revijo odraslih pevskih zborov, 
nadaljevali z regijskim tekmovanjem otroških in m ladinskih pevskih zborov, srečanjem citrarjev, likovno delavnico z 
osnovnimi šolami in šolskim centrom Rogaška, v so organizaciji se je odvil izredno odmeven koncert Glasbene šole Simona 
Plemenitaša, uspešno je bila izvedena 21. državna revija ljudskih pesmi, plesov in običajev »Pika poka pod goro«, jubilejni 
koncert Moškega pevskega zbora Rogaška, otvoritev razstave Milice Koštrun, ki je v tem tednu v svojem ateljeju ponujala 
delavnice keramike in slikarstva za obiskovalce, teden pa smo zaključili s srečanjem kulturnih društev. Prav tako smo tudi 
letos na Juneževi domačiji, v sodelovanju z društvom GAJA, posadili v vrtu zdravilna zelišča. Dogodek smo popestrili s 
kulinaričnimi delavnicami.  



 

Izvedba dodatnega programa 
Zelo pomembno je vključevanje območne izpostave v lokalno življenje in njegovo dogajanje. Kot predstavnica Javnega 
sklada RS za kulturne dejavnosti čutim dolžnost, da aktivno sodelujem pri dogodkih v kraju. Pri tem dobro sodelujemo tudi 
z ostalimi institucijami, ustanovami in posameznimi akterji kulturnega življenja. Tako z Zavodom za kulturo soustvarjam 
program za gledališki abonma, soustvarjam program za kulturni praznik, prireditev ob prazniku osvobodilne fronte, 
državnem prazniku, dnevu samostojnosti. Vsako leto izvedemo dodatni program v sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina, 
z Zavodom za kulturo Rogaška Slatina, Mladinskim centrom Rogaška, Ustanovo Kristalna vas in Muzejem na prostem 
Rogatec kot je »likof na tabrhi«. Prav tako sodelujemo s številnimi samostojnimi kulturnimi delavci – Ljudski muzej Rogaška 
Slatina in ljudski ustvarjalec Nani Poljanec. Že nekajkrat smo peljali predstavnike društev na ogled predstav v Ljubljano in 
Zagreb. Skupni projekt, ki ga uspešno vodimo, je Teden otroka in TLK. Eden večjih projektov pa so zagotovo prireditve 
decembra v Kristalni vasi, kjer sodelujejo vsa društva, JSKD OI Rogaška Slatina pa ima tudi svoj dan na katerem se predstavi 
s programom. Lahko trdimo, da je prireditev lokalnega pomena v obeh občinah vsako leto več. Smo turistični kraj in skrbimo 
za promocijo kulture in umetnosti. Že vrsto let uspešno sodelujemo z Miklavževo druščino, ki z dobrodelnimi prireditvami 
zbira denar predvsem za socialno ogrožene otroke in pa nadarjene otroke za njihove posebne dosežke bodisi na kulturnem, 
umetnem ali drugem področju. Omenim tudi dneve in izobraževanja na Juneževi domačiji z lokalnimi društvi in zunanjimi 
izvajalci. Ker smo obmejna občina uspešno sodelujemo tudi z društvi in posamezniki iz sosednje Hrvaške. Skozi leto imamo 
kar nekaj skupnih prireditev na tej ali oni strani Sotle.  

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih  
Območna izpostava Rogaška Slatina za svoje delovanje prejema finančna sredstva z obeh občinah preko pogodbe na osnovi 
predhodno priloženega programa. Tako se nam ni potrebno prijavljati na javni razpis. Društva in posamezniki se na občinske 
razpise prijavljajo preko javnega natečaja. Kot vodja območne izpostave že vrsto let aktivno sodelujem v komisiji za 
razdelitev sredstev. Skupaj z vodjo oddelka za družbene dejavnosti pripraviva predlog za komisijo, ki temelji na uspehih 
skozi tekoče leto, aktivnim delovanjem društva, številu članstva in pomembnosti programa. Prednost tega je, da spremljam 
stanje skozi leta in tako lahko predlagam in podam mnenje k rezultatu, saj najbolje poznam dejavnost posameznega 
kulturnega društva in njihov razvoj. Društvom nudimo tudi administrativno in tehnično pomoč pri izpolnjevanju obrazcev 
in prijav na različne razpise. V Občini Rogatec pa so strokovne delavke občine tudi kot predstavniki društev in pri 
razdeljevanju sredstev ne sodelujem.  

Izobraževanja 
Na koordinaciji smo zavzeli stališče, da na območnih izpostavah kjer ni ali slabo deluje kakšna od dejavnosti se ta poskuša 
vzpodbuditi s seminarji, delavnicami, pomoč društev, ki so uspešna na tem istem področju preko sodelovanja. Tako smo se 
v letu 2017 aktivnejše lotili ljudskega petja in folklornega izročila. Izvedli smo več delavnic z demonstracijskimi skupinami. 
Na področju ljudskega petja smo delali z Adirano Gaberščik, na področju folklore in plesov pa z Nežko Lubej. Skupina ljudskih 
pevcev, ki so prepevala zelo po svoje, se je s pomočjo delavnic uvrstila na državno raven kar je izjemen uspeh. Prav tako je 
viden uspeh pri otroški folklorni skupini Vrelčki, ki se nekako niso mogli primerjati z ostalimi otroškimi folklornimi skupinami 
na našem področju, saj so ostale tri izjemno uspešne.  
Izvedli smo tudi planirano regijsko delavnico za vodje otroških folklornih skupin z demonstracijsko skupino, katere pa se je 
udeležilo rekordno število udeleženk, kar pa jih v preteklem letu ni bilo. Razmišljamo, da bi naslednje leto izvedli dve 
delavnici, posebej za vzgojiteljice v vrtcih in posebej za šolske skupine. Izobraževanja na nivoju koordinacije so bistven del 
programa, približane ciljni skupini odjemalcev, omogočajo napredek in rast dejavnosti, stik s stroko, seznanjanje z novostmi 
in skrbijo za pridobitev točno določenega znanja.  

Financiranje 
Program območne izpostave Rogaška Slatina pretežno financirata Občini Rogaška Slatina in Rogatec. Obe občini financirata 
območno izpostavo preko pogodb. Glede na višino razpoložljivih finančnih sredstev območne izpostave se moramo zelo 
potruditi, da speljemo program na visoki kakovostni ravni z nizkimi stroški. Prav tako se vseskozi srečujemo z vprašanjem 
pobiranja vstopnin, saj nimamo lastnih prostorov za izvedbo prireditev. Za prostore, ki jih dobimo v najem brez plačila, pa 
ne smemo pobirati vstopnine. Zavod za kulturo Rogaška Slatina prav tako s pravilnikom omejuje vstopnino (če uporabimo 
dvorano, sofinancirano od Občine, vstopnine ni, če je najem komercialen, pa si z vstopnino stroška ne pokrijemo). V dvorani 
kulturnega centra je v ceno všteta tehnična pomoč z vso pripadajočo opremo (luči, mikrofoni…). Prav tako v dvoranah 
Občine Rogatec, s tem, da tukaj ni profesionalnega tehnika in z opremo opravljamo sami, vendar je najem dvoran 
brezplačen.  
V Kulturnem centru Rogaška Slatina je na voljo manjša dvorana primerna za lutkovne predstave in vaje gledaliških skupin. 
To sta področji na katerih aktivno delamo več let, vendar vidnih rezultatov ni. V kolikor bi pridobili ustrezna finančna 
sredstva za ureditev te dvorane, bi se zavzela, da dvorano prejmemo v upravljanje, kar bi Območni izpostavi prinesel dodatni 
finančni prihodek.  



 

Novi projekti 
V letu 2017 smo si zastavili cilj pomagati društvom, ki si želijo naše pomoči, predvsem na področju ljudskega petja in folklore. 
Tako smo pridobili novo skupino ljudskih pevcev ter društvo Vedno cvet, ki se ukvarja z ljudskim izročilom, izdelovanjem 
cvetja iz papirja… Društvo aktivno sodeluje s Šolskim centrom Rogaška kot dodatni krožek na šoli. V naslednjem letu, ki je 
posvečeno kulturni dediščini pa bomo v so organizaciji izvedli razne delavnice in izobraževanja, kar smo poskusno že v letu 
2017 skupaj z ljudskimi pevci in godci. Dijaki so bili navdušeni in se bodo z veseljem udeleževali tovrstnih dejavnosti.  
Na novo pa deluje tudi Moški pevski zbor Kostrivnica.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 
Vokalna glasba: 10 odraslih pevskih zasedb, od tega 3 moške, 2 ženski in 5 mešanih skupin. Cerkveno pevsko društvo Sv. 
Križ, Kulturno društvo Akademski pevski zbor Rogaška Slatina Sekcija Vokalna skupina Pegazove muze, Kulturno društvo 
VITIS, Moški pevski zbor, Vokalna skupina Cantabile, Žensko pevsko društvo, Vokalna skupina Sled, Skupina Kvarta, Mešani 
pevski zbor Rogatec, Moški pevski zbor Kostrivnica. Sodelujejo še zbori, ki niso registrirani kot društvo predvsem cerkvena 
(Sveti Florijan, Kostrivnica in Rogatec). 
9 otroških in mladinskih pevskih zborov: Otroški pevski zbor I. OŠ Rogaška Slatina, Otroški pevski zbor II. OŠ Rogaška Slatina, 
Otroški pevski zbor OŠ Rogatec, Otroški pevski zbor II. OŠ Rogaška Slatina POŠ Kostrivnica, Mladinski pevski zbor I. OŠ 
Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor II. OŠ Rogaška Slatina, Mladinski pevski zbor. OŠ Rogatec, Mladinski pevski zbor 
Glasbene šole Rogaška Slatina in Mladinski pevski zbor Šolskega centra Rogaška Slatina. 
Inštrumentalna glasba, 8 zasedb: Mestna pihalna godba, Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna Rogaška, 
harmonikaški orkester Simona Plemenitaša, Društvo pritrkovalcev Rogatec, Kulturno društvo Zlate strune (citrarji), Kulturno 
društvo Aplavz, Kulturno društvo Donačka in Tamburaško skupino Rogatec. 
Folklorna dejavnost: 2 odrasli in 6 otroških folklornih skupin: Folklorno društvo Minerali, Kulturno društvo Antona 
Stefanciosa Rogatec, Folklorna skupina, KD Spominčice, Mlajša otroška folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne šole 
Rogaška Slatina, II. OŠ Rogaška Slatina – POŠ Kostrivnica, Otroška folklorna skupina »Vrelčki«, OŠ Rogatec Otroška folklorna 
skupina »Uršula« in Uršola 1, KD Spominčice otroška folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne šole Rogaška Slatina, 
Folklorna skupina I. osnovne šole Rogaška Slatina.  
Ljudski pevci in godci, 2 registrirani skupini: Kulturno društvo »Ljudske pevke« Rogatec in Planinski prijatelji iz Rogaške 
Slatine. Sodelujejo še: Fantje izpod Boča, Obsoteljski slavčki ter Društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev 
občine Rogaška Slatina GAJA, Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku Miklavževa druščina, Društvo žena Sv. Florijan in 
na novoustanovljeno društvo Vedno cvet.  
Likovna društva, 2 skupini: Društvo ljubiteljev likovne ustvarjalnosti Mavrica in Društvo likovnikov Rogatec; 2 fotografski 
društvi: Foto klub Glas Sotle in Klub popotnikov in fotografov Potograf. 
Gledališka dejavnost, 3 skupine: Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica, Kulturno društvo Spominčica ter ljudske pevke 
Rogatec v sodelovanju z dramsko skupino Rogatec. 
Plesna dejavnost, 2 društva: DPD Rolly in KD Plesni klub Kušni me. 
Literarno društvo Sončnica. 
Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina. 
Kulturna društva na našem področju so izredno dejavna in imajo dolgoletno tradicijo. Tamburaški orkester ima 85 let, Godba 
Steklarne Rogaška je v letu 2017 obeležila 72 let delovanja, Moški pevski zbor Rogaška beleži 50 let … Iz analize poročila je 
razvidno, da imamo društva v vseh dejavnostih in vsa dobro delujejo ter imajo dobre delovne pogoje (ustrezne prostore, ki 
jih zagotavljata občini).  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Velika prednost vsake institucije je, če zgledno sodeluje z okoljem in ljudmi, ki se vključujejo v družabno življenje. Za 
vzgajanje zanamcev je pomembno sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, knjižnico, zavodom za kulturo, 
zavodom za turizem ter šolskim centrom Rogaška Slatina, ki se pri nas z leti stopnjuje. Z večino mentorjev smo navezali 
prijateljske stike. Skupaj načrtujemo kulturne dogodke, pomagamo pri izobraževanju mentorjev in vključevanju otrok v 
druge prireditve v občini. Želimo si, da otroci v skupinah razmišljajo drugače. Mladi naj preko kulture postanejo ljudje s 
srcem, pogumom, sočutjem, solidarnostjo in toleranco! Spodbujamo kulturne dejavnosti na šolah in vrtcih, zato imamo zelo 
močne skupine, lahko rečemo, da bogato sodelovanje z vrtci in šolami. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Vodja območne izpostave Rogaška Slatina, prav tako predsednica sveta OI sva prisotni na vseh jubilejnih dogodkih kulturnih 
društev, letnih koncertih in njihovih drugih prireditvah. Skupaj podeliva jubilejna priznanja, društvu pa priložnostno darilo. 
Nekatera društva želijo pomoč pri sami organizaciji jubilejnih dogodkov, druga jih pripravijo samostojno. Letos smo obeležili 
35-letnico delovanja Ženskega pevskega zbora Rogaška, 15-letnico delovanja kulturnega društva Vitis. Podelili smo dve 
častni znački za dolgoletno vodenje ženskega pevskega društva Darji Belič in Zvonku Podkoritniku za življenjsko delo pri 
ohranjanje citrarstva v Rogaški Slatini in kulturnem udejstvovanju nasploh. Vsi prejemniki priznanj so navedeni na spletni 
strani JSKD OI Rogaška Slatina po letih in vrsti priznanj. 



 

Izvedeni dogodki 

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

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE PREDŠOLSKIH FOLKLORNIH SKUPIN 28.1.2017   folklora izobraževanje 

37. SREČANJE TAMBURAŠEV IN MANDOLISTOV SLOVENIJE 2017  18.2.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

GLEDALIŠKA PREDSTAVA 24.2.2017   gledališče in lutke prireditev 

DELAVNICA ZA LJUDSKO PETJE 11.3.2017   folklora izobraževanje 

VELIKA ČRTA - PREDAVANJE IN DELAVNICA 30.3.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN  4.4.2017   folklora prireditev 

FESTIVAL MLADE LITERATURE URŠKA 2017, REGIJSKO SREČANJE 11.4.2017   literatura prireditev 

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV 19.4.2017   vokalna glasba prireditev 

RINGARAJA, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 11.5.2017   folklora prireditev 

REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 12.5.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE OPZ IN MPZ 17.5.2017   vokalna glasba prireditev 

SREČANJE CITRARJEV 18.5.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA DELAVNICA 10.6.2017   likovna dejavnost izobraževanje 

EXTEMPORE, SREČANJE LIKOVNIKOV 21.7.2017   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 26.8.2017   folklora prireditev 

POLETNI EX TEMPORE (G)RAJSKA PLANINA PRI SEVNICI 3.9.2017   likovna dejavnost prireditev 

"SLIŠI SE NAŠA PESEM" 9.9.2017   folklora prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2017 9.9.2017   literatura prireditev 

REGIJSKA TEMATSKA LIKOVNA RAZSTAVA 3.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN Z 
DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

14.10.2017   folklora izobraževanje 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN Z 
DEMONSTRACIJSKO SKUPINO 

14.10.2017   folklora izobraževanje 

REVIJA DEKANIJSKIH CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV 22.10.2017   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 30.10.2017   likovna dejavnost prireditev 

SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN 24.11.2017   inštrumentalna glasba prireditev 

DAN S FOLKLORO IN LJUDSKIM PETJEM 25.11.2017   folklora izobraževanje 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO  25.11.2017   folklora prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE, SREČANJE LITERATOV 2.12.2017   literatura prireditev 

REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB 2.12.2017   vokalna glasba prireditev 

POTUJOČA MUZIKA 16.12.2017   vokalna glasba prireditev 

KRALJ PETER V SLOVENSKIH ALPAH  16.12.2017   literatura prireditev 

OGLEDI OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN LUTKOVNIH SKUPIN 17.12.2017 17.12.2017 gledališče in lutke prireditev 

KRISTALNA VAS 17.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

KRISTALNA VAS 23.12.2017   večzvrstna dejavnost prireditev 

 


