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Uvod 
Območna izpostava Rogaška Slatina (v nadaljevanju izpostava) zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo 
ljubiteljski kulturni dejavnosti v dveh občinah:  

 Rogaška Slatina (71,5 km², 3 krajevne skupnosti) in 

 Rogatec (39,6 km², 3 krajevne skupnosti). 
 

Vsako leto se množici kulturnih društev priključi kakšno novo. V Rogaški Slatini, ki ima dobrih 11.000 
prebivalcev, je delujočih 29 društev in 2 sekciji, v Občini Rogatec s 3.148 prebivalci pa 7 kulturnih društev in 
prav tako dve sekciji. Najštevilčnejši so še vedno pevski zbori in vokalne skupine; sledijo folklorne skupine, 
pihalna orkestra, skupine ljudskih pevcev, gledališke skupine, lutkovna skupina, likovniki, tamburaši in literarno 
društvo. Izpostava vsem tem društvom in njihovim sekcijam v skladu z nacionalnim programom za kulturo 
zagotavlja strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju njihovih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skupaj z 
drugimi soustvarjalci kulturnih aktivnosti ohranja bogato kulturno in umetniško dediščino Obsotelja in 
kozjanskega, legende od Donačke do Boča. V letu 2018 smo poleg utečenih aktivnosti začeli aktivno delati na 
področju mladih, ki so bili v zadnjem času neaktivni, posebej na področju kulture. Aktivnosti, ki smo jih vodili 
kažejo pravo smer in bomo tako tudi nadaljevali v prihodnje. 
 

Ocena stanja  
Območna izpostava Rogaška Slatina je v letu 2019 izvedla začrtan vsebinski program, zastavljen glede na 
sredstva, ki jih pridobi s sofinanciranjem občin ter s sredstvi JSKD za program. Trudimo se, da se na dane 
možnosti z leti razvijamo in rastemo, tako po številu kulturnih društev kot po kakovosti ustvarjanja. JSKD si je s 
svojim delovanjem v okolju skozi leta ustvarili dobro ime, predvsem s programom, delom na terenu, izkušnjami, 
utečenostjo, dobrimi medsebojnimi odnosi, pridobivanjem dodatnih znanj ter pozitivno naravnanim 
delovanjem. Izpostavo in njene aktivnosti bolj vključujemo v kulturno dogajanje na lokalni ravni, saj menimo, da 
je potrebno največ postoriti doma. Kot vodja izpostave sem vključena v komisijo za družbene dejavnosti, svete 
zavodov osnovnih šol, svet zavoda za turizem in kulturo Rogaška Slatina ter v svet zavoda knjižnica. Kot sem 
uvodoma omenila pa se je izpostava aktivno vključila v delo na področju z mladimi preko Mladinskega sveta 
Občine Rogaška Slatina ter Občine Rogatec.  

Pri postavljanju ciljev sodelujemo s svetom območne izpostave in kulturnimi društvi, saj je njihovo mnenje in 
skupni cilji za dobro delovanje v okolju pomembno. Po pregledu poročil društev in območne izpostave 
potrjujemo, da smo izvedli vse planirane projekte, ki smo si jih zastavili na lokalni, območni, regijski in državni 
ravni. Projekte, ki jih soustvarjamo s koordinacijo Celje - regijske prireditve, nadgrajujemo predvsem s 
sodelovanjem koordinatorjev na prireditvah. V sodelovanju s kolegicami koordinacije Celje smo uspešno izvedli 
Regijsko srečanje otroških folklornih skupin.  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 in aktivno vključevanje vseh akterjev na področju 
kulture v kulturno mrežo.  

V sodelovanju s kulturnimi društvi smo leto 2019 posvetili 20-letnici delovanja območne izpostave Rogaška 
Slatina. Naslov in rdeča nit, ki je vodila program, je bil »Slatnski kulturni cug«. Skozi leto smo aktivnosti posvetili 
dogodkom začenši s kulturnim praznikom ter nadaljevali s srečanji in revijami, koncerti ter skupnim koncertom 
pod istim naslovom. Ob tej priložnosti smo izdali Bilten kulturnih društev Območne izpostave JSKD Rogaška 
Slatina.  

Za doseganje namenov in uresničevanja svojih nalog smo društvom in posameznikom 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 kakovosti svoje dejavnosti. Društva med seboj na 
poseben način tekmujejo, se primerjajo, kar se mi zdi prednost, saj je prisotna želja po čim večji 
prepoznavnosti, ki pa si jo pridobiš s kakovostjo dela in stalno prisotnostjo v okolju in širše.  



Kot doslej smo v letu 2019 sledili 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 kakovosti 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 zaznane slabosti zapišemo in naslednjič uredimo, dobre zadeve, 
predvsem preko povratnih informacij iz okolja, pa poskušamo še nadgraditi.  
 
Izpostava dobro sodeluje z vrtci in šolami. Zavedamo se, da so mladi baza za članstvo v različnih kulturnih 
skupinah. Želimo, da se mladi zavedo pozitivnih učinkov delovanja v društvu na posameznika. Želimo, da 
kulturno udejstvovanje preide v njihov način življenja, saj bomo samo s takšnim ciljem ohranjali svojo bogato 
kulturno dediščino. Tudi na področju otrok in mladine je cilj organizacija prireditev, ki so preglednega ali 
tekmovalnega značaja, organizirane na treh nivojih. Trudimo se pritegniti zanimanje na področjih lutk in 
gledališča, sodobnega plesa, filma in fotografije. Na teh področjih smo šibki, vendar smo s projektom Ele Peroci 
združili vsa ta področja ter začeli z aktivnostmi preko izobraževanj, delavnic do produkcij, ki se bodo pokazale v 
letih 2020 – 2022.  

Primerni prostori  imajo odločilen vpliv na izvajanje in prikaz dejavnosti. Obe občini imata raznovrstne 
kapacitete, ki omogočajo dobre pogoje ustvarjanja  ljubiteljski kulturi: večje in manjše dvorane, razstavne 
prostore, galerije, muzeje … Imamo idealne možnosti za izvedbo prireditev, produkcij in vaj. Občini vseskozi 
skrbita za izboljšanje pogojev za delovanje kulturnih društev in mladinskih kulturnih prostorov ter zagotavljanje 
dostopnosti do kulturnih dobrin. V Občini Rogatec so dvorane dostopne brezplačno, medtem ko se prostori v 
Občini Rogaška Slatina plačajo, vendar imajo tudi tukaj kulturna društva možnost enkrat koristiti dvorano 
brezplačno, OI pa dobi prostore po znižani najemnini, če ni  vstopnine. Tako si moramo lastna sredstva pridobiti 
predvsem z organizacijo izobraževanj.  

Prireditve oglašujemo v občinskem časopisu Rogaške novice in na radiu Štajerski val pri kulturnem napovedniku 
ter na spletni strani Kozjansko.info. Prireditve oglašujemo tudi prek spletne aplikacije in facebook strani JSKD OI 
Rogaška Slatina. Članke o izvedenih prireditvah s slikovnim gradivom pa redno objavljamo v časopisu Rogaške 
novice.  

Izvedba rednega programa  
Vsebina izvedenega rednega programa je potekala skladno s planom.  Območne prireditve smo tudi to leto 
izvedli pretežno v prvi polovici leta in v načrtovanem obsegu. Programi na področju ljubiteljske kulture 
območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh področjih delovanja društev ter izobraževanja 
po posameznih področjih. 
 
Tako smo izvedli območne revije oz. srečanja na področju: 

 vokalne glasbe (revija otroških in mladinskih zborov, revija odraslih zborov, revijo dekanijskih cerkvenih 
pevskih zborov), 

 instrumentalna glasba (srečanje citrarjev in srečanje tamburašev) 

 folklore (srečanje otroških folklornih skupin, srečanje odraslih folklornih skupin ter srečanje ljudskih pevcev 
in godcev), 

 literature (skupaj z Literarnim društvom izdaja zbornika, sodelovanje pri posameznih avtorskih izdajah in 
organizacija literarnih večerov, izdaja Biltena s kulturnimi društvi JSKD OI Rogaška Slatina ter srečanje 
literatov) in 

 likovne dejavnosti (izvedba razpisa in fotografske razstave in razstave mladinskih likovnih del, razstava z 
zbirateljskim društvom).  

Organizacija regijskih srečanj: 

 folklora: regijsko srečanje otroških folklornih skupin celjske regije. 

 regijska delavnica z demonstracijsko skupino za vodje otroških folklornih skupin. 
Imeli smo udeležence regijskih srečanj in tekmovanj na naslednjih področjih delovanja: 

 folklorno srečanje (4 folklorne skupine, 2 skupini ljudskih pevcev - dosega regijski nivo in 1 skupina odraslih 
folklornih skupin - dosega regijski nivo),  

 vokalne glasbe (Regijsko tekmovanje odraslih pevskih zborov od Celja do Koroške, 1 zbor). 
 



Za doseganje namenov in uresničevanja poslanstva Tedna ljubiteljske kulture smo v sodelovanju s kulturnimi 
društvi in posamezniki, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture, izvedli nekaj odmevnih dogodkov. Kot 
utečeno smo tudi letos začeli z revijo odraslih pevskih zborov, nadaljevali z Ringaraja – regijskim srečanjem 
otroških folklornih skupin, literarnim večerom na Juneževi domačiji, v soorganizaciji je bil izveden koncert 
Glasbene šole Simona Plemenitaša, uspešno sta bila izvedena 23. državna revija ljudskih pesmi, plesov in 
običajev Pika poka pod goro... V tednu ljubiteljske kulture krepimo socialne kompetence v smislu sposobnosti 
navezovanja dobrih odnosov z drugimi, sodelovanja posameznika z društvi in dela v skupinah ter med društvi. 
To je projekt, ki se je v okolje dobro vnesel in postal prepoznaven med izvajalci kot obiskovalci, ugotavljamo 
namreč, da se ljudje udeležujejo prireditev, ki so zgoščene v teden ali mesec (Anin festival - poleti, Kristalna vas 
– pozimi, TLK -vmes).  

Izvedba dodatnega programa 
Območna izpostava Rogaška Slatina je v letu 2019 izvedla obsežen dodatni program lokalnega pomena. Kot 
novost je cikel koncertov mladih, še ne uveljavljenih, glasbenih skupin. Ustvarjanje z mladimi likovniki ter 
literati v Knjižnici Rogaška Slatina. Soustvarjen je bil program za kulturni praznik, prireditev ob prazniku 
osvobodilne fronte, državnem prazniku in dnevu samostojnosti. Vsako leto izvedemo dodatni program v 
sodelovanju z Zavodom za kulturo Rogaška Slatina, Mladinskim centrom Rogaška, Ustanovo Kristalna vas in 
Muzejem na prostem Rogatec. Prav tako sodelujemo s številnimi samostojnimi kulturnimi ustvarjalci, predvsem 
na področju kulturne dediščine. Iščemo in zapisujemo zgodbe, dogodke ter pesmi Obsotelja in Kozjanskega. 
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. Smo obmejna občina, zato je nujno, da 
uspešno sodelujemo z društvi in posamezniki iz sosednje Hrvaške. Še vedno sodelujemo z Zbirateljskim 
društvom v sodelovanju z društvom preko Sotle. Na to temo smo skupaj pripravili nekaj razstav, ki so gostovale 
na obeh straneh reke.   

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali 
sodelovanje pri njih  
Območna izpostava Rogaška Slatina posreduje letni program na občino in tako za delovanje po pogodbi 
prejema finančna sredstva, načrtovana v proračunu. Tako se nam ni treba prijavljati na javni razpis. Društva in 
posamezniki se na občinske razpise prijavljajo prek javnega natečaja. Kot vodja območne izpostave že vrsto let 
aktivno sodelujem v komisiji za razdelitev sredstev. 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. Predlogi so upoštevani. Prav tako društvom nudimo administrativno in tehnično pomoč pri 
izpolnjevanju obrazcev in prijav na različne razpise ter razpise JSKD.  

Izobraževanja 
OI Rogaška Slatina je izvedla tri izobraževanja: 

 regijsko delavnico z demonstracijsko skupino za vodje otroških folklornih skupin z mentorjema dr. 
Bojanom Knificem in Adriano Gaberščik,  

 delavnico ljudskega petja z mentorico Adriano Gaberščik in 

 tokalni krog z Francijem Krevhtom. 
 
Prav tako vzpodbujamo udeležbo naših članov kulturnih društev na različnih seminarjih in izobraževanjih, ki je v 
porastu, k čemur pripomore tudi zelo bogat nabor možnosti.  
 
Pogrešamo finančne vzvode in programe za spodbujanje udeležbe na različnih izobraževanjih za pridobivanje 
znanja in kompetenc na področju kulture za udeležbo tako za izobraževanja v okviru JSKD kot tudi nekaterih 
drugih organizatorjev. Na ta način bi omogočili izobraževanja na območni ravni, na področjih, ki so šibka 
(področje gledališča, lutk in sodobnega plesa). 
 
Izobraževanja na nivoju koordinacije so bistven del programa; približajo se ciljni skupini odjemalcev, omogočajo 
napredek in rast dejavnosti, stik s stroko, seznanjanje z novostmi in skrbijo za pridobitev točno določenega 
znanja. S tem načinom delovanja so zadovoljna tako društva kot posamezniki.  



Financiranje 
Program območne izpostave Rogaška Slatina pretežno financirata občini Rogaška Slatina in Rogatec. Obe občini 
financirata območno izpostavo po pogodbi. 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. Zavod 
za turizem in kulturo Rogaška Slatina 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. Ista praksa je v dvoranah občine Rogatec, 
najem dvoran pa brezplačen. Sredstva iz občinskih proračunov ostajajo že nekaj let na isti ravni. Dodatno 
pridobimo sredstva za večje projekte in obletnice (letos 20 let delovanja OI). Pričakujemo, da se bodo sredstva 
za program s strani JSKD tudi na postavki OI Rogaška Slatina v prihodnje povečala. 

Novi projekti 
Leto 2019 smo glavno pozornost posvečali 20-letnici delovanja Območne izpostave Rogaška Slatina. Temu 
primerno smo se družno s kulturnimi društvi odzvali in na tem gradili svojo zgodbo. Nov projekt je aktivno 
vključevanje mladih od 15 do 29 let v kulturno dogajanje. Skozi leto smo iskali glasbene skupine iz našega 
področja, različnih žanrov in jim omogočili nastope. Nekateri so bili prvič na odru. Tako smo prišli do baze 
podatkov, s tem pa jih tudi vzpodbujamo, da se družijo, poslušajo eden drugega, sodelujejo in razmišljajo o 
nadaljnjih korakih, s katerimi bi se vključili tudi v projekt Ela Peroci, ki smo ga prav tako na novo začrtali. Leta 
2022 bo 100 let rojstva Ele Peroci, ki se je rodila v Rogaški Slatini. Istega leta se je v Rogaški Slatini rodil tudi 
Janez Karlin. V tem obdobju je v Rogaški Slatini živel in umrl Josip Stritar. Gradiva za ustvarjanje je dovolj, 
začrtali smo tudi pot na katero smo poiskali in povabili mlade, projekt pa vodi Območna izpostava Rogaška 
Slatina. Prepričana sem, da se bo v obdobju treh let razvila dobra zgodba, ki bo zajemala vsa področja 
(glasbeno, folklorno, plesno, gledališčno in lutkovno ter literarno in likovno) in vse generacije kulturnega 
ustvarjanja.   

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 Rogaška, Komorna skupina Cantabile, Žensko pevsko društvo Rogaška, Vokalna 
skupina Sled, Skupina Kvarta, Mešani pevski zbor kulturnega društva Anton Stefanciosa Rogatec, Cerkveni 
pevski zbor Kostrivnica. Sodelujejo še zbori, ki niso registrirani kot društvo, predvsem cerkveni (Sveti Florijan, 
Sveti Rok in Rogatec – odrasli ter otroški cerkveni zbor Biser in mladinski cerkveni zbor Žarek). 
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. 

Področje vokalne glasbe je kot nasploh v Sloveniji najštevilčnejše in v povprečju ohranja nivo kakovosti. V 

zadnjih letih izrazito izstopa Komorna skupina Cantabile. Dekleta se udeležujejo raznih tekmovanj v Sloveniji in 

tujini, od koder prihajajo z vrhunskimi dosežki. Samo v letu 2019:  

 Mednarodno tekmovanje »Aegis Carminis« zlata diploma, 2. mesto ter uvrstitev v Grand Prixe. 

 Mednarodno tekmovanje »Claudio Monteverdi« v Benetkah, doseženo: kategorija E-sakralna glasba: 

zlata diploma in 2.mesto ter uvrstitev v Grand Prixe in 2. mesto. 

 Regijsko tekmovanje odraslih zborov »Od Celja do Koroške«: zlato z odliko 93 točk ter  

o posebno priznanje za najboljši ženski zbor regijskega tekmovanja 

o Posebno priznanje za najboljšo zasedbo, ki se prvič udeležuje regijskega tekmovanja 

o Posebno nagrado za najboljšo izvedbo slovenske sodobne skladbe napisane od leta 1989 do 

danes: Andrej Makor »Jutro na gori« 

o Posebno nagrado za najboljši zbor regijskega tekmovanja  

Omenimo tudi, da jim je skladatelj Marijan Dović posvetil skladbo »Zeleni Jurij«. 

INŠTRUMENTALNA GLASBA 



Pomembno na instrumentalnem področju je, da smo v zadnjem letu intenzivno iskali mlade še ne uveljavljene 
glasbene skupine, ki pa jih ni tako malo. Naš glasbeni prostor polnijo mladi glasbeniki, skladatelji, pisci besedil, 
ki vsak zase in skupaj dobro bogatijo umetniško ustvarjalnost, katero je potrebno izpostaviti. Tako smo jih še 
bolj vzpodbudili z organizacijo cikla koncertov, ki potekajo enkrat mesečno, zaključimo pa z vikend dogajanjem 
maja 2020. Nastajajo nove avtorske skladbe in nove skupine od rocka, jazza, pop in komornih zasedb. Izbira je 
raznolika, kar nas navdihuje. 
8 zasedb: Mestna pihalna godba, Pihalni orkester društvo glasbenikov Steklarna Rogaška, Harmonikarski 
orkester Simona Plemenitaša, Društvo pritrkovalcev Rogatec, Kulturno društvo Zlate strune (citrarji), Kulturno 
društvo Aplavz, Vokalno instrumentalna skupina Za vas in Tamburaška skupina Rogatec. 

V okviru glasbene šole deluje več glasbenih sestavov učencev: pihalni in godalni orkester, harmonikarski 
orkester s katerimi občasno sodelujemo na raznih prireditvah. Na šoli deluje tudi orkester glasbenih 
pedagogov, ki se aktivno vključujejo v programe obeh lokalnih skupnosti.  

FOLKLORNA DEJAVNOST 
V preteklih letih smo se aktivno ukvarjali s področjem folklorne dejavnosti, predvsem z ljudskim petjem, ki je 
nekoliko šibko. Ne verjamemo, da se v Rogaški Slatini ni ljudsko pelo. Rezultat tega je, da imamo dve dobri 
skupini ljudskih pevcev ter še nekaj posameznikov in skupin, ki se sicer ne vključujejo v naš sistem a v okolju 
dobro delujejo. V svojih arhivih hranijo stare ljudske pesmi, ki jih zbiramo ter zapisujemo in jih bomo ob 
priložnosti izdali.   
Omenimo, da je folklorno društvo Minerali za svoje delo na področju folklore prejelo Maroltovo listino na 
državnem srečanju odraslih folklornih skupin v Žalcu. 

2 odrasli in 6 otroških folklornih skupin: Folklorno društvo Minerali, Kulturno društvo Antona Stefanciosa 
Rogatec, Folklorna skupina, kulturnega društva 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, ter Fantje izpod Boča in Obsoteljski slavčki. 

Druge etno skupine: Društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev Občine Rogaška Slatina GAJA, 
Društvo prostovoljcev za pomoč sočloveku Miklavževa druščina, Društvo žena Sv. Florijan in društvo Vedno 
cvet.  

LIKOVNA DEJAVNOST 
Na lokalnem nivoju imamo pestro likovno ustvarjanje društev in posameznikov. Glede na to, da imamo več 
galerij in prostorov, ki so namenjeni razstavam, se skozi leto vsi stežka uspejo predstaviti. Na gradu Strmol 
Rogatec so na voljo izvrstni prostori za raznolike delavnice od keramike do stekla, obdelava lesa. Med njimi 
želimo najti ljudi, ki bi se ukvarjali z mozaikom. Razpisali smo delavnice, pa žal ni bilo prijav. V letu 2020 bomo 
razpis ponovili na regijskem nivoju.  
Na področju fotografije in filma smo uspeli formirati mladinsko skupino, ki bo pod vodstvom strokovnega vodje 
peljala projekt Ela Peroci. 

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 
Gledališka skupina Kulturno-prosvetnega društva Kostrivnica vsako leto postavi na oder gledališko predstavo. V 
letu 2019 je bil to Muzikal Razbojnik Guzej. Njihov mentor, vodja, režiser g. Martin Druškovič je sam napisal 
scenarij in vsa besedila pesmi. Muzikal je dobil zelo pohvalno oceno strokovne selektorice Linhartovega 
srečanja, igralka muzikala Razbojnik Guzej, Jasna Druškovič, pa je prejela nagrado za najboljšo glavno žensko 
vlogo. 
V letu 2019 smo uspeli formirati mladinsko gledališko skupino »Rosla teater«. Svoje delo so pričeli v prostorih 
mladinskega centra in njihovo gledališko plesno ustvarjanje bo na ogled v letu, ki prihaja.  

4 skupine: Kulturno-prosvetno društvo Kostrivnica, Kulturno društvo Spominčica, Rosla teater ter ljudske pevke 
Rogatec v sodelovanju z dramsko skupino Rogatec. 



PLESNA DEJAVNOST  
Na področju plesa imamo močne plesne šole (Rolly, Kuš ni me, Nadka Geržin), ki vključujejo otroke in 
mladostnike. Vendar se te skupine ne vključujejo v naš program. Vzpodbujamo k vključevanju tudi v naš sistem 
in verjamemo, da bomo v prihodnje uspešni, preko projekta Ela Peroci, ki bo vključeval tako osnovne šole kot 
plesne klube. Začeli smo z izraznim plesom v mladinski gledališki skupini in Šolskem centru Rogaška.  
2 društvi: DPD Rolly in KD Plesni klub Kuš ni me. 

LITERARNA DEJAVNOST: 
Literarno društvo Sončnica je obeležilo 5 let delovanja. Vsako leto izdajo Zbornik. Letošnji obsega 320 strani, v 
njem pa objavlja 40 različnih avtorjev. V sodelovanju organiziramo literarne večere na Juneževi domačiji in v 
Knjižnici Rogaška Slatina.  
Aktivno in močno na našem področju je Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina. V sodelovanju s Filatelističnim 
društvom »Zaboky« - Zabok pripravljamo razstave na tej in oni strani Sotle. Odmevnejša v letu 2019 je 
filatelistična razstava božičnih in novoletnih poštnih znamk Slovenije in Hrvaške.  

Literarno društvo Sončnica ter Zbirateljsko društvo Rogaška Slatina. 

Kulturna društva na našem področju so izredno dejavna in imajo dolgoletno tradicijo. Tamburaški orkester ima 
87 let, Godba Steklarne Rogaška obeležuje 74 let delovanja, Moški pevski zbor Rogaška beleži 52 let. Iz analize 
je razvidno, da imamo društva v vseh dejavnostih in večina njih dobro deluje v ustreznih delovnih pogojih.  

Sodelovanje s šolami in vrtci 
Povezovanje in sodelovanje je prednost vsake institucije, tudi naše. Za vzgajanje bodočih kulturnih ustvarjalcev 
je pomembno sodelovanje z vrtci, osnovnimi šolami, glasbeno šolo, ter Šolskim centrom Rogaška Slatina, ki se z 
leti nadgrajuje in dopolnjuje. Z večino mentorjev smo navezali prijateljske stike. Skupaj planiramo kulturne 
dogodke, pomagamo pri izobraževanju mentorjev in vključevanju otrok v druge prireditve v občini. V letu 2019 
je poudarek na medgeneracijskem sodelovanju ter pri delu z mladimi kot smo omenili Rosla teater, skupina za 
fotografijo in film, literarno ustvarjanje v Knjižnici…Mladi naj prek kulture postanejo ljudje s srcem, pogumom, 
sočutjem, solidarnostjo in toleranco. Imajo svoj prostor, v katerem je moč dobro in koristno delovati, z roko v 
roki. Spodbujamo kulturne dejavnosti na šolah in vrtcih, zato imamo zelo močne skupine na naslednjem nivoju, 
kar pa je cilj nas vseh. 

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja 
Društva ob obletnicah pripravijo koncerte in prireditve na katerih podeljujemo skladova priznanja. Letos smo 
ob kulturnem prazniku podelili dve priznanji sveta območne izpostave. Prejemnika sta dr. Jožef Lipnik na 
področju literarnega ustvarjanja ter Martin Druškovič za delo na več področjih ljubiteljske kulture (glasba, 
gledališče, folklora, literarno ustvarjanje).  

Skozi leto smo v obeh Občinah obeležili 20-letnico delovanja Območne izpostave Rogaška Slatina. Ob tej 
priložnosti smo podelili splošna priznanja društvom, ki zaradi svoje narave dela ne prirejajo koncertov ali 
podobnih dogodkov. V Občini Rogatec so priznanje prejeli: 

 Likovno društvo Rogatec, 

 Ljudske pevke Rogatec, 

 Folklorna skupina KD Anton Stefanciosa Rogatec in folklorna skupina Izvir, 

 Mešani pevski zbor KD Anton Stefanciosa Rogatec in 

 Tamburaši Rogatec. 
V Občini Rogaška Slatina pa sta na slovesnosti ob 20-letnici delovanja Območne izpostave prejela splošna 
priznanja kulturna društva: 

 Literarno društvo Sončnica in 

 Društvo za ohranjanje slovenskih narodnih jedi in običajev, društvo Gaja. 

V decembru 2019 je 20 letnico delovanja kot kulturno društvo praznoval Cerkveni pevski zbor Sveti Križ 
Rogaška Slatina, ki ima več kot 100 letno tradicijo. Podelili smo jim Gallusova priznanja.  

Izvedeni dogodki 
  NAZIV DOGODKA/PUBLIKACIJE KRAJ DATUM DATUM DEJAVNOST 



DOGODKA (OD) (DO) 

1 
SREČANJE KULTURNIH DRUŠTEV OB PRAZNIKU 

ROGAŠKA 
SLATINA 7.02.2019  DRUGO 

2 
DELAVNICA: OHRANJANJE SLOVENSKIH 
NARODNIH JEDI IN OBIČAJEV 

ROGAŠKA 
SLATINA 13.03.2019  FOLKLORA 

3 
OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 27.03.2019  FOLKLORA 

4 ZBOROVODSKA DELAVNICA PETRE GRASSI ŠENTJUR 29.03.2019  VOKALNA GLASBA 

5 
OBMOČNA REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH 
PEVSKIH ZBOROV 

ROGAŠKA 
SLATINA 5.04.2019  VOKALNA GLASBA 

6 
OBMOČNO SREČANJE ODRASLIH FOLKLORNIH 
SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 14.04.2019  FOLKLORA 

7 
RINGARAJA, REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 10.05.2019  FOLKLORA 

8 
RINGARAJA, REGIJSKI FESTIVAL OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 13.05.2019  FOLKLORA 

9 
OBMOČNA REVIJA ODRASLIH PEVSKIH ZBOROV 

ROGAŠKA 
SLATINA 17.05.2019  VOKALNA GLASBA 

10 
LE PLESAT ME PELJI - REGIJSKO SREČANJE 
ODRASLIH FOLKLORNIH SKUPIN 

SLOVENSKE 
KONJICE 19.05.2019  FOLKLORA 

11 
PREDSTAVITEV KULTURNIH DRUŠTEV OBČINE 
ROGATEC OB 20 LETNICI DELOVANJA JSKD OI 
ROGAŠKA SLATINA ROGATEC 24.05.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

12 
OD CELJA DO KOROŠKE - REGIJSKO TEKMOVANJE 
OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV ŠENTJUR 25.05.2019  VOKALNA GLASBA 

13 
REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH CERKVENIH 
PEVSKIH ZBOROV 

ROGAŠKA 
SLATINA 9.06.2019  VOKALNA GLASBA 

14 
MEDGENERACIJSKO SREČANJE LIKOVNIH 
USTVARJALCEV 

ROGAŠKA 
SLATINA 5.07.2019  

LIKOVNA 
DEJAVNOST 

15 
SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV 

ROGAŠKA 
SLATINA 31.08.2019  FOLKLORA 

16 POD PILŠTANJSKO LIPO PILJŠTANJ 7.09.2019  FOLKLORA 

17 
"SLATNSKI KULTURNI CEG" OB 20-LETNICI 
DELOVANJA OI JSKD ROGAŠKA SLATINA 

ROGAŠKA 
SLATINA 21.09.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

18 
REGIJSKI FESTIVAL PIHALNIH ORKESTROV 

ŠMARJE PRI 
JELŠAH 6.10.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

19 
LUTKARIJE IN VRAGOLIJE, SRELAN JE ODRASLIH 
LUTKOVNIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 8.10.2019  

GLEDALIŠČE IN 
LUTKE 

20 
CIKELJ KONCERTOV MLADINSKIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 25.10.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

21 
7. REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH 

DRAVOGRAD 17.11.2019  VOKALNA GLASBA 



ZASEDB 

22 
REVIJA DEKANIJSKIH CERKVENIH PEVSKIH 
ZBOROV ROGATEC 23.11.2019  VOKALNA GLASBA 

23 
PIKA POJE - IZOBRAŽEVANJE ZA ZBOROVODJE 
VRTČEVSKIH PEVSKIH ZBOROV MOZIRJE 23.11.2019  VOKALNA GLASBA 

24 
CIKELJ KONCERTOV MLADINSKIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 29.11.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

25 
SREČANJE KULTURNO UMETNIŠKE SKUPINE 
MLADI 

ROGAŠKA 
SLATINA 1.12.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

26 TA VESELI DAN KULTURE ROGATEC 2.12.2019  LITERATURA 

27 
TA VESELI DAN KULTURE 

ROGAŠKA 
SLATINA 2.12.2019  LITERATURA 

28 
PRIREDITEV V KRISTALNI VASI S KULTURNIMI 
DRUŠTVI 

ROGAŠKA 
SLATINA 15.12.2019  

VEČZVRSTNA 
DEJAVNOST 

29 
CIKELJ KONCERTOV MLADINSKIH SKUPIN 

ROGAŠKA 
SLATINA 20.12.2019  

INŠTRUMENTALNA 
GLASBA 

30 
REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN Z DEMONSTRACIJSKO 
SKUPINO 

ROGAŠKA 
SLATINA 21.12.2019  FOLKLORA 

31 
DELAVNICE LJUDSKEGA PETJA 

ROGAŠKA 
SLATINA 21.12.2019  FOLKLORA 

32 
REGIJSKO IZOBRAŽEVANJE ZA VODJE OTROŠKIH 
FOLKLORNIH SKUPIN Z DEMONSTRACIJSKO 
SKUPINO 

ROGAŠKA 
SLATINA 21.12.2019  FOLKLORA 

33 
BOŽIČNI KONCERT OB 20 LETNICI DELOVANJA 
CERKVENEGA PEVSKEGA DRUŠTVA SVETI KRIŽ 
ROGAŠKA SLATINA 

ROGAŠKA 
SLATINA 26.12.2019  VOKALNA GLASBA 

 


