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1.1 OBMOČNA IZPOSTAVA ROGAŠKA SLATINA 

Leonida Došler 
 

1.1.1 Uvod 

Območna izpostava Rogaška Slatina pokriva dejavnost občin: 
- Rogaška Slatina z 11.022 prebivalci in  

- Rogatec z 3.155 prebivalci. 

 
Izpostava ima sedež na Občini Rogaška Slatina. Skrbi za 27 društev in 8 sekcij. Najštevilčnejši so še 
vedno pevski zbori in vokalne skupine; sledijo folklorne skupine, pihalni orkestri, skupine ljudskih 
pevcev, gledališke skupine, lutkovna skupina, likovniki … Letos smo na pobudo območne izpostave na 
novo ustanovili literarno društvo, tako imamo zdaj na vseh področjih tvorno delujoča kulturna 
društva.  
 
Zaznavamo rast kakovosti kulturnega udejstvovanja na vseh področjih. Območna izpostava 

Rogaška Slatina dobro sodeluje z vsemi društvi. Skrbi 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. Na izobraževalnem področju 

poskušamo omogočiti udeležbo na čim več izobraževanjih. Rezultat izobraževanj sta vsekakor 

zaznaven dvig kakovosti dela društev in volja po napredovanju.  

 
 

1.1.2 Ocena stanja 

V letu  2013  je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge 
programe s področja kulture. Društvom in posameznikom je pomagala pri društveni dejavnosti.  
Skozi vsa leta dobro sodelujemo s kulturnimi društvi in občinami. Kulturnim društvom administrativno 
in tehnično pomagamo pri organizaciji njihovih prireditev. Območna izpostava se vseskozi vključuje v 
prireditve, ki jih organizirajo občine ob raznih praznikih in projektih. V lanskem decembru smo z 
Občino Rogaška Slatina uspešno izvedli projekt »Veseli december«, v Občini Rogatec pa prevzamemo 
organizacijo prireditve ob rojstvu Franceta Prešerna, soorganizacijo kulturnega praznika in organizacijo 
prireditev ob občinskem prazniku. Prireditev ob 3. decembru smo že dve leti organizirali z lokalnimi 
literarnimi ustvarjalci. Tako sem le-te lani ob koncu nagovorila, da bi se povezali v društvo. Beseda je 
rodila sadove in letos imamo Literarno društvo Sončnica. Da pa bi literarno področje približali tudi 
mladim, smo izvedli likovno-literarni natečaj za osnovnošolske otroke z naslovom »Jaz in moj svet«. 
Odziv je bil nadpovprečen. Letos maja smo izdali zbornik, v kateri se predstavlja 66 otrok vseh 
osnovnih šol območne izpostave Rogaška Slatina. Na to smo še posebej ponosni.   
Vse naše prireditve oglašujemo v občinskem časopisu Rogaške novice in na radio Štajerski val pri 
kulturnem napovedniku ter na spletni strani Kozjansko info. V letu 2012 je Občina Rogaška Slatina 
preuredila spletno stran. Na uvodni strani je tudi povezava na Območno izpostavo Rogaška Slatina. 
Tako prireditve oglašujemo tudi preko te 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.   
V Občini Rogaška Slatina in Rogatec imajo več dvoran, primernih za različne kulturne dejavnosti. Vsa 
kulturna društva in območna izpostava imamo idealne možnosti za izvedbo prireditev. Večino dvoran 
dobimo v uporabo brezplačno, razen dvorane Kulturnega centra Rogaška Slatina in Aninega dvora.  
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1.1.3 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 letu 2013 je območna izpostava uresničila ves zastavljeni program, in sicer: Revijo otroških folklornih 
skupin, Revijo odraslih pevskih zborov, Revijo otroških in mladinskih pevskih zborov, Revijo odraslih 
folklornih skupin, Srečanje lutkovnih skupin, Prireditev ob izdaji zbornika »Jaz in moj svet«, Srečanje 
literatov, Ciciban poje in igra, Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, Regijsko srečanje malih 
vokalnih skupin, Prireditev ob izdaji Zbornika, Regijsko likovno razstavo Parafraze, palimpsest, citat in 
prisvojitev, Izdajo brošure ob 90-letnici smrti Josipa Stritarja, Zimska pravljica v parku. Nekaj pevskih 
skupin je bilo izbranih za regijsko raven, pa se je žal niso mogli udeležiti. Imamo pa zelo močne otroške 
folklorne skupine, saj so se kar 4 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«, KD 
Spominčice otroška folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne šole Rogaška Slatina), in 1 državnega 
srečanja v Šentjerneju (KD Spominčice Mlajša otroška folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne šole 
Rogaška Slatina). Prav tako smo imeli predstavnika na Regijskem srečanju lutkovnih skupin, to pa je 
bila Otroška lutkovna skupina II. Osnovne šole Rogaška Slatina. 
  

1.1.4 Izvedba dodatnega programa 

Izpostava je uspešno sodelovala tudi z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturni akterji na 
področju izpostave sklada.  
Z Miklavževo druščino in pomočjo Občine Rogaška Slatina smo z dobrodelnimi prireditvami zbrani 
denar razdelili socialno ogroženim otrokom. V programu sodelujejo vsa kulturna društva. Nato smo v 
sodelovanju s I., II. In III. Osnovno šolo Rogaška Slatina in po njihovih priporočilih otrokom kupili 
oblačila in plačali šolo v naravi. V sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in razvoj pa pripravljamo 
tradicionalno prireditev na Muzeju, poimenovano »Likof na taberhu«, ki se bo končala s srečanjem 
ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž. V sodelovanju z novim Literarnim društvom Sončnica smo v letu 
2013 več kot uspešno izvedli dve literarni srečanji rezultat teh pa sta dva zbornika – otroški in odrasli. 
Izdali smo tudi brošuro ob 90-letnici smrti Josipa Stritarja, ki je zadnje mesece življenja preživel prav v 
Rogaški Slatini in tukaj tudi umrl.  Že drugič smo uspešno izvedli kulturni program Zimske pravljice, ki 
poteka na štiri adventne nedelje.  
 

1.1.5 Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih                                      

Kot vodja Območne izpostave sodelujem v komisiji za razdelitev sredstev kulturnim društvom razpisa 
Občine Rogaška Slatina. To se mi zdi pomembno, saj najbolje poznam dejavnost posameznega 
kulturnega društva. Društvom administrativno program pri izpolnjevanju obrazcev in prijav na različne 
razpise. 
 

1.1.6 Izobraževanja 

V prvi polovici leta smo v sodelovanju z OI Šentjur izvedli zborovski dan s priznanim zborovodjem 
Sebastjanom Vrhovnikom. Z literarnim društvom Sončnica smo pripravili literarno delavnico »Donačka 
gora pesmi poje 2013«, ki je imela mednarodno udeležbo, saj so se je udeležili predstavniki literarnih 
društev Hrvaške.  
 

1.1.7 Financiranje 

Območna izpostava Rogaška Slatina razpolaga z nizkimi finančnimi sredstvi za program. Tako se 
moramo zelo znajti in potruditi, da speljemo program na visoki kakovostni ravni z nizkimi stroški. Prav 
tako se srečujemo z vprašanjem pobiranja vstopnin, saj nimamo lastnih prostorov, če pa prostor 
dobimo v najem brez plačila, pa ne smemo pobirati vstopnine. Zavod za kulturo Rogaška Slatina pa 
prav tako s pravilnikom omejuje vstopnino (če uporabimo dvorano, sofinancirano od občine, 
vstopnine ni, če je najem komercialni, pa si stroška ne pokrijemo z vstopnino).  
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1.1.8 Novi projekti 

Letos smo razpisali likovno literarni natečaj z naslovom »Jaz in moj svet« za osnovnošolske otroke. Na 
natečaj se je prijavilo 66 otrok, ki je svoja dela objavilo v zborniku. Sodelovale so vse osnovne šole OI 
Rogaška Slatina. Predstavitev zbornika smo imeli 22. 5. v Knjižnici Rogaška Slatina. Na tej predstavitvi 
so učenci brali svoja dela in prejeli zbornik. Literarna dejavnost je pri nas manj razvita, zato želimo s 
takšnimi akcijami motivirati otroke k ustvarjanju poezije in proze. Ker imamo novo literarno društvo v 
Rogaški Slatini, smo bili letos posebej dejavni na tem področju. Izdali smo še zbornik literarnega 
društva z uvodnikom o Francetu Kidriču in pa brošuro ob 90-letnici smrti Josipa Stritarja.  
 

1.1.9 Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Kulturna društva na našem področju so izredno dejavna in imajo dolgoletno tradicijo. Tamburaški 
orkester ima 81 let, Godba Steklarne Rogaška 66 let, Moški pevski zbor Rogaška 47 let … Še vedno so 
najštevilnejše pevske skupine, in sicer: 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, Kvartet 
Rogatec, Skupina Kvarta, Mešani pevski zbor Rogatec. V vseh osnovnih šolah zelo dobro delajo otroški 
in mladinski pevski zbori. Prav tako imamo na podružnicah otroške pevske zbore in pevski zbor 
glasbene šole. Letos so bili na regijsko raven predlagani kar štirje otroški zbori. Že 28 let potekajo 
vrtčevske  revije Ciciban poje in 3 leta v naši organizaciji. Imamo 2 godbi, to sta: Glasbeno društvo 
STELLA, Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna Rogaška, harmonikaški orkester, Društvo 
pritrkovalcev Rogatec, Kulturno društvo Zlate strune (citrarji),  Kulturno društvo Aplavz, Kulturno 
društvo Donačka in Tamburaško skupino Rogatec. Lahko rečemo, da je instrumentalna glasba prav 
tako dobro delujoča. Velik porast v pozitivnem smislu ugotavljamo na folklornem področju. Ob 
ustanovitvi OI je delovala 1 otroška folklorna skupina in 2 odrasli. Danes imamo 6 otroških folklornih 
skupin, ki se množično udeležujejo regijskih srečanj, prav tako pa imamo vsako leto udeleženca na 
državnem srečanju. Delujoče folklorne skupine so 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. K folklorni dejavnosti spadajo ljudske pevke, naše so:  Kulturno društvo »Ljudske 
pevke« Rogatec in Kulturno društvo Deteljice. Sem sodijo tudi Društvo za ohranjanje slovenskih 
narodnih jedi in običajev občine Rogaška Slatina GAJA, Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku 
Miklavževa druščina, Društvo žena Sv. Florijan. Dejavni sta dva likovna društva: Društvo ljubiteljev 
likovne ustvarjalnosti Mavrica in Društvo likovnikov Rogatec ter dve društvi s področja fotografije: 
Foto klub Glas Sotle in Klub popotnikov in fotografov Potograf. Kot sem že omenila, je na 
novoustanovljeno Literarno društvo Sončnica, ki je izredno dejavno. Na gledališkem področju so 
dejavni Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica in Kulturno društvo Spominčica ter ljudske pevke 
Rogatec v sodelovanju z dramsko skupino Rogatec. Imamo tudi društvo plesnih dejavnosti Rolly in na 
novoustanovljeno KD Plesni klub Kušni me. Iz poročila je razvidno, da imamo društva v vseh 
dejavnostih in vsa dobro delujejo ter imajo dobre delovne razmere (ustrezne prostore, ki jih 
zagotavljata občini).  
 

1.1.10  Sodelovanje s šolami in vrtci 

Sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, knjižnico, zavodom za kulturo, zavodom za 
turizem ter šolskim centrom Rogaška Slatina je odlično. Skupaj načrtujemo kulturne dogodke, 
pomagamo pri izobraževanju mentorjev in vključevanju otrok v druge prireditve v občini. Spodbujamo 
kulturne dejavnosti na šolah in vrtcih, zato imamo zelo močne skupine na področju folklore, glasbe in 
lutk. 
 

1.1.11   Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Nekatera društva želijo pomoč pri sami organizaciji jubilejnih dogodkov, druga jih pripravijo 
samostojno. Na vseh pa sem navzoča kot vodja OI in podeljujem jubilejna priznanja. Oktobra je 25-
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letnico delovanja praznovala dramska skupina Kulturno-prosvetnega društva Kostrivnica. S 
predsednico sveta OI sva podelili jubilejne Linhartove značke. Leta 2003 smo podelili jubilejno 
priznanje JSKD Francu Plohlu. Leta 2007 smo podelili častno jubilejno značko Jožetu Novaku, leta 2011 
pa Jožetu Plemenitašu. Vsi prejemniki priznanj so navedeni na spletni strani JSKD OI Rogaška Slatina 
po letih in vrsti priznanj.  
 

1.1.12  Izvedeni dogodki 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 3.2.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH IN 
LUTKOVNIH SKUPIN 

6.3.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 15.3.2013 folklora prireditev 2-območni 

OTVORITEV RAZSTAVE IVAN VINOVRŠKI: 90 LET JANEZZA 
KARLINA 

26.3.2013 likovna dejavnost prireditev 1-drugo 

LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, REGIJSKO SREČANJE 
LUTKOVNIH SKUPIN 

4.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 5.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH 
ZBOROV 

15.4.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

ODER MLADIH - REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
GLEDALIŠKIH SKUPIN 

17.4.2013 gledališče in lutke prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN OD 
CELJA DO KOROŠKE 

25.4.2013 folklora prireditev 3-regijski 

SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 26.4.2013 folklora prireditev 2-območni 

PRIREDITEV OB IZDAJI ZBORNIKA  22.5.2013 literatura prireditev 2-območni 

CICIBAN POJE, PLEŠE IN IGRA 24.5.2013 vokalna glasba prireditev 2-območni 

RINGARAJA 2013  25.5.2013 folklora prireditev 4-državni 

LITERARNO SREČANJE: DONAČKA GORA PESMI POJE 2013 15.6.2013 literatura prireditev 2-območni 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 21.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 21.6.2013 vokalna glasba prireditev 3-regijski 

OBMOČNO SREČANJE LIKOVNIH SKUPIN 16.7.2013 likovna dejavnost prireditev 2-območni 

OBMOČNO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

20.7.2013 folklora prireditev 2-območni 

IZDAJA ZBORNIKA 21.10.2013 literatura prireditev 1-drugo 

MUZIKAL IZGUBLJENI ZAKLAD 26.10.2013 gledališče in lutke prireditev 2-območni 

REGIJSKA LIKOVNA RAZSTAVA 8.11.2013 likovna dejavnost prireditev 3-regijski 

SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN KOORDINACIJE 10.11.2013 
instrumentalna 
glasba 

prireditev 2-območni 

SREČANJE LITERARNIH USTVARJALCEV 21.11.2013 literatura prireditev 2-območni 

ZIMSKA PRAVLJICA V PARKU 1.12.2013 večzvrstna dejavnost prireditev 1-drugo 

TA VESELI DAN KULTURE 2.12.2013 literatura prireditev 2-območni 

ZBOROVODSKA DELAVNICA Z ZAKLJUČNIM KONCERTOM 2.3.2013 vokalna glasba izobraževanje 3-regijski 

DELAVNICA ZA MLADE HARMONIKAŠE V FOLKLORNIH 
SKUPINAH 

16.11.2013 folklora izobraževanje 3-regijski 

 
 


