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Območna izpostava Rogaška Slatina 

Leonida Došler 

Uvod 

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

- Rogatec s 3.155 prebivalci. 

Rogaška Slatina leži v Severnem Posotelju, na vzhodnem in osrednjem delu Štajerske. Njena geografska lega je 
46º 14' 50" severne širine in 15º 35' 46" vzhodne dolžine. Leži na 228 metrov nadmorske višine in je del savinjske 
statistične regije. Meri 71,5 km² 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. 
 
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, tamburaši, literarno društvo.  
 
Predvsem zaradi organiziranosti JSKD in aktivnega sodelovanja društev 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 vzpodbujamo k udeležbi vse akterje na čim več izobraževanj oz. jih kar nekaj tudi sami 
izvedemo ali v koordinaciji. Rezultat izobraževanj sta vsekakor zaznaven dvig kakovosti dela društev in volja po 
napredovanju. Strmimo k ciljem in viziji JSKD. 

Ocena stanja 

Analiza območne izpostava za leto 2014 kaže, da smo izvedli vse planirane projekte s področja ljubiteljske 
kulturne dejavnosti in sodelovali pri izvedbi lokalnih programov s področja kulture kljub temu da imamo v obeh 
občinah zavod za kulturo. Uveljavljena programska piramida je omogočila predstavitev in strokovno oceno 
delovanja vseh kulturnih in umetniških skupin na našem področju, skozi sistem selekcije pa je bila zagotovljena 
predstavitev najboljših dosežkov na regijski in državni ravni. Ta mrežna organiziranost omogoča hitro zaznavanje 
težav in potreb na posameznem področju, zato smo v letu 2014 organizirali regijske delavnice za vodje otroških 
in mladinskih pevskih zborov ter vodje otroških folklornih skupin. S tem smo selektorje pripeljali v okolje in z 
demonstracijskimi skupinami praktično reševali težave s katerimi se srečujejo vodje.  
Društvom in posameznikom smo kot doslej pomagali pri društveni dejavnosti in izvedbi njihovih prireditev. 
 
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. Tako skozi vsa leta zelo dobro 
sodelujemo s kulturnimi društvi in občinami. Območna izpostava se vseskozi vključuje kot soorganizator lokalnih 
prireditev, ki se izvajajo ob praznikih in projektih (Anini dnevi, kulturni praznik, Pust, Zimska pravljica…).  



Območna izpostava je v letu 2014 sledila ciljem kot so: predstavitev in strokovno spremljanje kulturnih projektov, 
ki je 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 predvsem v novo nastalem društvu 
Sončnica.  
 
Skozi leta ugotavljamo, da postaja vse bolj pomembno tudi sodelovanje s šolami in vrtci. Prav tako je na tem 
področju cilj organizacija prireditev, ki so preglednega ali tekmovalnega značaja, organizirane na treh nivojih, 
(območni, regijski, državni). Upamo, da se bodo kulturno-umetniške vsebine vključile v učne programe in 
programe obšolskih dejavnosti, saj se le na ta način, preko rednih izobraževanj, resno pristopa k spoznavanju in 
razvoju posamezna dejavnost.  
 
Vse naše 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.  
V Občini Rogaška Slatina in Rogatec imajo več dvoran, primernih za različne kulturne dejavnosti. Vsa kulturna 
društva in območna izpostava imajo idealne možnosti za izvedbo prireditev. Občini vseskozi skrbijo za izboljšanje 
pogojev dejavnosti ljubiteljskih kulturnih društev in mladinskih kulturnih centrov ter zagotavljanje dostopnosti 
do kulturnih dobrin. Večino dvoran dobimo v uporabo brezplačno, razen dvorane Kulturnega centra Rogaška 
Slatina in Aninega dvora.  

Izvedba rednega programa 

V prvi polovici leta so bile izvedene predvsem pregledne območne in regijske prireditve z izobraževanji, ter 
udeležbe na državne prireditve, ki so namenjene mlajši populaciji (šole, vrtci). Območno raven programa OI je v 
letu 2014 sestavljalo več raznolikih akcij na vseh področjih dejavnosti (prireditve in izobraževanja): vokalni, 
inštrumentalni, gledališki, folklorni, plesni, likovni, literarni. Vsem zainteresiranim ustvarjalcem, društvom in 
posameznikom, je program ponudil javno predstavitev njihovega dela na območni ravni, izbor najboljših pa preko 
selekcij, svetovanja, izobraževanja na regijski oz. državni. Vključeni smo tudi pri nekaj projektih založništva 
literarnega društva. Tako je bil območni program dostopen vsem generacijam. Torej smo v letu 2014 uresničili 
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, Srečanje literatov, 
Ciciban poje in igra, Regijsko srečanje otroških gledaliških skupin, Literarni večeri »Kam si se bil namenil sosed«, 
Zimska pravljica v parku. Nekaj pevskih skupin je bilo izbranih za regijsko raven ter ljudske pevke na državno. 
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), in 
1 na državno srečanje v Šentjernej (KD Spominčice Mlajša otroška folklorna skupina »Spominčice« II. Osnovne 
šole Rogaška Slatina).  
 
Kot dodatni program, ki sodi k rednemu omenimo Teden ljubiteljske kulture. V obeh občinah smo posadili staro 
sorto jablane »Carjevič«, dogodek pa obogatili s kulturnim programom. V tem tednu so se zvrstile različne 
prireditve. Začeli smo s koncertom ob 15. letnici delovanja Cerkvenega pevskega društva Sv. Križ Rogaška, 
zaključili pa s koncertom tamburaških skupin.  

Izvedba dodatnega programa 

Prireditev na področju lokalne skupnosti v obeh občinah je veliko. Smo turistični kraj in skrbimo za promocijo 
tudi s področja kulture in umetnosti. Izpostava se vključuje v organizacijo ali soorganizacijo le-teh. V Občini 
Rogaška Slatina se bo to sodelovanje še poglobilo, saj je iz Zavoda za kulturo in Zavoda za turizem nastal eden 
zavod, ki izvaja naloge obeh.  
Že 10-ič smo z Miklavževo druščino in pomočjo Občine Rogaška Slatina z dobrodelnimi prireditvami zbrani denar 
razdelili socialno ogroženim otrokom. V programu sodelujejo vsa kulturna društva. 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 s Literarnim društvom Sončnica 
smo v letu 2014 izpeljali več literarnih večerov na Muzeju v Rogatcu, ki smo jih poimenovali »Kam si se bil namenil 
sosed«. Literarno likovni dan na Juneževi domačiji z lokalnimi akterji in bogatim kulturnim programom se 



nadaljuje. Uspešno sodelujemo z društvi in posamezniki iz sosednje Hrvaške. Skozi leto imamo kar precej skupnih 
prireditev na tej ali oni strani Sotle. Sodelujemo pri organizaciji pusta in Zimske pravljice, ki poteka na štiri 
adventne nedelje. V ta projekt se vključujejo vsa kulturna društva.  
 

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

V Občini Rogaška Slatina se na javni razpis prijavijo kulturna društva in posamezniki. Kot vodja Območne izpostave 
sodelujem v komisiji za razdelitev sredstev. Prednost tega je, da spremljam stanje skozi leta tako lahko predlagam 
in podam mnenje k rezultatu, saj najbolje poznam dejavnost posameznega kulturnega društva in njihov razvoj. 
Mnenje je po večini upoštevano. Društvom nudimo tudi administrativno in tehnično pomoč pri izpolnjevanju 
obrazcev in prijav na različne razpise. 

Izobraževanja 

V drugi polovici leta smo izpeljali dve delavnici na nivoju koordinacije v Rogaški Slatini. Prva je bila namenjena 
vodjem otroških folklornih skupin in je potekala pod vodstvom območnega selektorja Marka Pukšiča z 
demonstracijsko skupino. Druga je bila namenjena zborovodjem otroških in mladinskih pevskih zborov. To pa je 
vodila Katja Gruber. Tudi ta delavnica je potekala z demonstracijskim zborom in bila odlično obiskana. 
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 financirajo Občini Rogaška Slatina in Rogatec. 
Razpolagamo z nizkimi finančnimi sredstvi in se moramo zelo potruditi, da speljemo program na visoki kakovostni 
ravni z nizkimi stroški. Prav tako se srečujemo z vprašanjem pobiranja vstopnin, saj nimamo lastnih prostorov za 
izvedo prireditev. Za prostore, ki jih dobimo v najem brez plačila, 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). 

Novi projekti 

Po več letih smo zopet organizirali meddekanijsko srečanje cerkvenih pevskih zborov. Prijavilo in nastopilo je 
osem zborov. Pripravili so odličen koncert, ki je bil dobro obiskan. S tem programom bomo nadaljevali tudi v 
prihodnje in ga nadgradili s tekmovanjem. V soorganizaciji z Literarnim društvom Sončnica smo na Muzeju v 
Rogatcu pripravili pet literarnih večerov z naslovom »Kam si se bil namenil sosed«. Prireditev se je prijela in jo 
bomo razširili še v Rogaško Slatino na Juneževo domačijo.  

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva 

Kulturna društva na našem področju so izredno dejavna in imajo dolgoletno tradicijo. Tamburaški orkester ima 
82 let, Godba Steklarne Rogaška 69 let, Moški pevski zbor Rogaška 48 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 trije otroški zbori. Že 29 
let potekajo vrtčevske revije Ciciban poje in naslednje leto pripravljamo odmevnejši koncert z izdajo zgoščenke 
ter notnega gradiva. Na področju instrumentalne glasbe delujejo: Mestna pihalna godba, 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 številčno zasedena z različnimi skupinami. Tu pogrešamo našo 
piramidno organiziranost s strokovnim spremljanjem in povezovalnost med skupinami. Močne na našem 
področju so tudi folklorne skupine. 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« 

http://www.kreart.si/apzrogaska/index.php?section=9
http://www.kud-stella.si/


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. Z nami sodeluje še nekaj skupin ljudskih pevcev, ki niso registrirani kot društvo, a prav tako prepevajo 
stare ljudske pesmi (Fantje izpod Boča, Obsoteljski slavčki). 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. Imamo eno 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. V nastajanju pa je lutkovno društvo, ki že nekaj let deluje. Pri 
nas deluje tudi društvo plesnih dejavnosti Rolly in KD Plesni klub Kušni me. Iz analize poročila je razvidno, da 
imamo društva v vseh dejavnostih in vsa dobro delujejo ter imajo dobre delovne razmere (ustrezne prostore, ki 
jih zagotavljata občini). 

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. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 

Območna izpostava Rogaška Slatina zagotavlja svojo udeležbo na vseh jubilejnih dogodkih kulturnih društev. 
Večinoma je prisotna vodja OI in predsednica sveta OI. Skupaj podeliva jubilejna priznanja, društvu pa 
priložnostno darilo. Nekatera društva želijo pomoč pri sami organizaciji jubilejnih dogodkov, druga jih pripravijo 
samostojno. Letos smo 15. junija obeležili 15-letnico delovanja Cerkvenega pevskega zbora Sv. Križ Rogaška 
Slatina. S predsednico sveta OI sva podelili jubilejne Gallusove značke. Kot posebna priznanja smo leta 2003 
podelili jubilejno priznanje JSKD Francu Plohlu. Leta 2007 smo podelili častno jubilejno značko Jožetu Novaku in 
leta 2011 Jožetu Plemenitašu. Vsi prejemniki priznanj so navedeni na spletni strani JSKD OI Rogaška Slatina po 
letih in vrsti priznanj. 
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Izvedeni dogodki 

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

LITERARNI VEČER  7.2.2014   literatura prireditev 

NA GREGORJEVO 9.3.2014   folklora prireditev 

LITERARNI VEČER  12.3.2014   literatura prireditev 

PA TA VIŽA NI PREČ  15.3.2014   folklora prireditev 

MUSICAL MAMA MIA 31.3.2014   gledališče in lutke prireditev 

OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

1.4.2014   vokalna glasba prireditev 

SEMINAR ZA ZBOROVODJE VRTČEVSKIH ZBOROV  5.4.2014   vokalna glasba izobraževanje 

SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN 7.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

12.4.2014   folklora prireditev 

ODER MLADIH - SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH 
SKUPIN 

15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

KULTURNI DAN Z OSNOVNIMI ŠOLAMI - REGIJSKO 
SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN 

15.4.2014   gledališče in lutke prireditev 

LITERARNI VEČER  15.4.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN OD CELJA DO KOROŠKE 

24.4.2014   folklora prireditev 

OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 16.5.2014   vokalna glasba prireditev 

REVIJA CICIBAN POJE 24.5.2014   vokalna glasba prireditev 

RINGA RAJA  31.5.2014   folklora prireditev 

SOSED TVOJEGA BREGA 2014 V PRISTANIŠČU 
BESED 

31.5.2014   literatura prireditev 

KONCERT OB 15. LETNICI CERKVENEGA PEVSKEGA 
DRUŠTVA SV. KRIŽ ROGAŠKA SLATINA - UVOD V TLK 

15.6.2014   vokalna glasba prireditev 

REGIJSKO SREČANJE MALIH PEVSKIH SKUPIN 20.6.2014   vokalna glasba prireditev 

KONCERT IN ZASADITEV DREVESA  21.6.2014   folklora prireditev 

DAN ODPRTIH VRAT NA JUNEŽEVI DOMAČIJI 22.6.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

20. LETNICA DELOVANJA KD LJUDSKE PEVKE 
ROGATEC 

28.6.2014   folklora prireditev 

KONCERT ŠANSONOV IN ZIMZELENIH MELODIJ OB 
OBČINSKEM PRAZNIKU OBČINE ROGAŠKE SLATINE 
"POD ARKADAMI" 

15.7.2014   vokalna glasba prireditev 

OBMOČNO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN 
GODCEV 

19.7.2014   folklora prireditev 

EX TEMPORE 19.7.2014 19.7.2014 likovna dejavnost prireditev 

LITERARNI VEČER  11.9.2014   literatura prireditev 

REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN Z DEMONSTRACIJSKO 
SKUPINO 

20.9.2014 20.9.2014 folklora izobraževanje 

REGIJSKA DELAVNICA ZA ZBOROVODJE 
MLADINSKIH ZBOROV Z DEMONSTRACIJSKIM 
ZBOROM 

27.9.2014 27.9.2014 vokalna glasba izobraževanje 

REGIJSKO SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN 
GODCEV LJUDSKIH VIŽ 

5.10.2014   folklora prireditev 

MEDDEKANIJSKO SREČANJE CERKVENIH PEVSKIH 
ZBOROV 

12.10.2014 12.10.2014 vokalna glasba prireditev 

PEVCI NAM POJEJO, GODCI PA GODEJO, DRŽAVNO 
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV 
LJUDSKIH VIŽ 

22.11.2014   folklora prireditev 



FOLKLORŽUR 29.11.2014   folklora prireditev 

MIKLAVŽEV BAZAR 30.11.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZIMSKA PRAVLJICA V PARKU 30.11.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

TA VESELI DAN KULTURE 1.12.2014   literatura prireditev 

ZIMSKA PRAVLJICA V PARKU 7.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZIMSKA PRAVLJICA V PARKU 14.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

ZIMSKA PRAVLJICA V PARKU 21.12.2014   večzvrstna 
dejavnost 

prireditev 

 
  



 


