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Spoštovani gostje, 
dragi domači pevci!

Srečanje lovskih pevskih zborov in 
rogistov ponovno v Medvodah

Po 25-ih letih je srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov ponovno na sotočju 
dveh rek Sore in Save, v Medvodah. V imenu Kulturnega društva Simon Jenko 
lovskega pevskega zbora Medvode izrekam prisrčno dobrodošlico vsem rogistom in 
rogistkam, vsem pevcem in pevkam, vsem gostjam in gostom. To je že 47. srečanje 
po vrsti, ki pa mu ne moremo reči, da je zaporedno, saj je lansko srečanje zaradi 
pandemije covida-19 odpadlo. Ti zadnji dve leti sta v marsičem posebni, a nekaj 
lahko zagotovo rečemo: lovska kultura se ohranja in prenaša naprej, le da lani nismo 
mogli praznovati skupaj. 

Zato nam je letos ta Praznik lovske kulture še posebej pomemben in drag. Veseli 
smo in hvaležni smo, da lahko praznujemo skupaj. Lovski rog je v Sloveniji prisoten 
že več stoletij. Omenjal ga je že Valvasor. Ljudska lovska glasba se je ohranjala iz 
roda v rod. Umetniška lovska glasba je nastajala premišljeno, napisali so jo glasbeni 
strokovnjaki in umetniki. Ne samo naši. Lovsko glasbo so utvarjali svetovni glasbeni 
geniji, velika pa je tudi zakladnica naših, slovenskih ustvarjalcev. Zaradi velikega 
ljudskega in umetniškega izraza danes v lovske pevske zbore in skupine rogistov 
prihajajo, prihajamo tudi nelovci. Zato lovska glasba ne pozna stanovskih omejitev. 
Takšna srečanja pomembno pripomorejo k boljšemu medkulturnem dialogu in 
razumevanju pomena lovstva v družbi v sedanjem času. 

Del lovske kulture sta tudi likovno in rezbarsko ustvarjanje. Na srečanju bodo tako 
predstavljena dela Andreja Militarova in Franca Barbiča.

Lovska kultura je obraz našega lovstva, ki je dobro organizirano, strokovno in 
naravovarstveno in uvrščeno v sam svetovni vrh. Vsem, ki smo se tukaj zbrali, v 
imenu organizatorja želim, da naša glasba ne bi nikoli utihnila in da bi imeli moč, 
voljo in dovolj podpore, da bi našo kulturo približevali širši javnosti. 

Šmarna Gora, Dolomiti, v strugi Save jezero, 

smleški grad in Sorško polje meje naših krajev so, 

bo odmevala pesem, ki opisuje naše kraje.

 
Zato čisto na začetku dovolite, da vam najprej zaželim prisrčen pozdrav in 
dobrodošlico tu pri nas med vodami. 

Čeravno bi se ob tej priložnosti morali srečati že pred dobrim letom dni, sem 
vseeno iz srca vesel, da nam je tokrat uspelo. Za to gre najprej velika zahvala 
našemu lovskemu pevskemu zboru in vsem predanim prostovoljcem, ki velik del 
svojega prostega časa, nekateri že desetletja, posvečate negovanju lepe zborovske 
pesmi. Tokrat ste ponovno šli korak dlje in pomagali organizirati 47. Srečanje 
lovskih pevskih zborov in rogistov. Hvala vam za vse!

Poleg prisrčnega pozdrava pa gre velika zahvala tudi vsem vam, ki se udeležujete 
tokratnega srečanja. Mnogo se je spremenilo od zadnjega srečanja, celo veliko več, 
kot smo si kadarkoli upali predstavljati. In prav zato so takšni dogodki v tem času 
toliko bolj pomembni in dragoceni. Ponovno nam prinašajo vero, da se naš svet 
vrača v običajne steze, v steze, ki jih bomo prav zaradi izkušnje, v kateri smo, v 
prihodnje, upam, znali še bolj ceniti.

Prisrčno pozdravljeni na sotočju Sore in Save!

Janez Šubic

Predsednik organizacijskega 
odbora

Nejc Smole

Župan občine Medvode in 
častni pokrovitelj
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Uvodne misli

»Zgodovina narodove kulture je zgodovina naroda samega«, 
Ivan Cankar 

 
Če so se prvega srečanja udeležili štirje zbori: LPZ Globoko, LPZ Dekani, LPZ 
Podgorje in Lovski oktet iz Sodražice, pa je ideja pionirjev srečanj Franca Keneta 
in pokojnega Toneta Harapina prerasla v vseslovensko in mednarodno srečanje, ki 
povezuje ljubitelje glasbe in druge ljubitelje kulture v vrstah zelene bratovščine.

Lovska kultura niso le lovski pevski zbori, rogisti, poeti, literati, likovniki …, ampak 
zajema vse, kar lovci smo, počnemo, so naši odnosi znotraj naše organizacije, naše 
delo in naše obnašanje v družbenem okolju. Lovska ljubiteljska kultura s svojim 
ustvarjanjem in poustvarjanjem simbolizira našo organizacijo, daje vrednost 
ljudem in spodbuja medsebojno sodelovanje. S kulturo, ki je značilna za lovsko 
organizacijo, se pripadniki identificirajo. 

Pomembna vloga ljubiteljske kulture je tudi v promoviranju lovstva ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi zunaj naših meja. Vsi tisti, ki so aktivni v lovski kulturi, svoje 
ustvarjanje in poustvarjanje, sprejemajo kot poslanstvo, kot njihovo vest in so kot 
del nacionalne kulture in kulturne dediščine tudi ambasadorji slovenskega lovstva, 
slovenske lovske kulture in države Slovenije.

Slovenska lovska kultura je uvrščena v Unescov seznam nesnovne kulturne 
dediščine, kar zgovorno kaže, kako pomembno vlogo in mesto ima v naši državi. 

To nas navdaja s ponosom in nam hkrati nalaga še večjo odgovornost, da lovsko kulturo negujemo, spoštujemo 
in jo ohranjamo za naše zanamce. Hitre družbene spremembe, ki se dogajajo v zadnjih letih, terjajo in nas 
obvezujejo, da še bolj spoštujemo lastno kulturo in jo tudi širimo, kajti le na tak način lahko pričakujemo, da 
bosta lovstvo in s tem naše poslanstvo v družbi cenjena in spoštovana. 

Ljubiteljsko ustvarjanje in poustvarjanje ni poklic, ampak klic, ki nas nagovarja, da se izražamo, družimo in 
ustvarjamo. Je torej osnovna bit in temelj človekovega delovanja, je kultura v najširšem pomenu. Biti ljubiteljski 
ustvarjalec je odločitev za prijetno druženje in naporne vaje, za bogatenje okolja, povezovanje in izmenjavo 
znanja doma in po svetu. 

Pevci, rogisti in drugi kulturniki »delajo« s srcem, predanostjo in ljubeznijo do vsega, kar predstavlja lovstvo. 
Zato so besede Ivana Cankarja: »Umetnik dela, trdo dela!«, še kako aktualne in pomembne v razumevanju vseh 
ambasadorjev lovske kulture in lovstva.

Lovci bi brez lovske kulture in ljubiteljske kulture drveli v kulturno temo in se posledično oddaljili od nam lastne 
kulturne tradicije in identitete. 

Iskrena hvala vsem ljubiteljskim ustvarjalcem in poustvarjalcem v lovski kulturi in čestitke ob Prazniku lovske 
kulture.  

mag. Jani Šalamon

Predsednik Komisije za 
lovsko kulturo in odnose z 
javnostmi LZS
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Program srečanja Skupni nastop

• 11.00 – 12.00 – prihod in prijava nastopajočih

• 12.00 – 12.30 – posvet vodij skupin

• 12.30 – 13.30 – skupna vaja (pevci, skupno, rogisti)

• 14.00 – 16.00 – skupni nastop

• 16.30 – pozno kosilo oz. zgodnja večerja

• 17.00 – družabno srečanje

•  SKUPAJ LOVCI (Jože Grlec): 
KD DOMŽALSKI ROGISTI 
(zaigrajo jo sami, kar je znak, 
da pridejo ostale nastopajoče 
skupine na osrednji oder)

•  ZDRAVLJICA – himna 
(France Prešeren / Stanko 
Premrl): združeni zbori, 
dirigent Franc Kene

•  Pozdrav predstavnika 
organizatorja – predsednik 
organizacijskega odbora: 
(največ 3 minute)

•  KORAČNICA LOVCEV (Jože 
Grlec): združene skupine 
rogistov, dirigent mag. Jani 
Šalamon

•  Pozdravni nagovor: župan 
(največ 3 minute)

•  MEDVOŠKA (Besedilo: 
France Jenko, Glasba in 
priredba: Slavko Mihelčič): 
združeni zbori, dirigent Milan 
Bajželj

•  Umetniška beseda: Metod 
Ferbar – romanje na Šmarno 
goro

•  POZDRAV ROGISTOV 
(Jože Grlec): skupine rogistov, 
dirigent mag. Jani Šalamon

•  Pozdravni nagovor: predsednik 
LZS mag. Lado Bradač

•  LOVČEVA LJUBEZEN (Albin 
Kranjc): združeni zbori, 
dirigent Milan Bajželj

•  Predstavitev lovskega ropota 
LD Šmarna gora in LD 
Medvode (največ 5 minut)

•  KORAČNICA (Jože Grlec): 
združene skupine rogistov, 
dirigent mag. Jani Šalamon

•  OD URŠKE (Ljudska, 
priredba: Janez Močnik): 
združeni zbori, dirigent Franc 
Kene

• Skeč: KUD Jarem

•  VESELO NA LOV (Jože 
Grlec): združene skupine 
rogistov, dirigent mag. Jani 
Šalamon

•  Umetniška beseda: Zvone 
Nagode – Jakob Aljaž

•  TRIGLAV (Jakob Aljaž): 
združeni zbori, dirigent Milan 
Bajželj

•  Nastop oponašalcev jelenjega 
rukanja

•  HALO HALO (Fran 
Venturini): združeni zbori, 
dirigent Milan Bajželj

•  Zaključna beseda 
organizatorja: predsednik 
KLKOJ pri LZS Jani Šalamon

•  Podelitev priznanj in 
primopredaja prapora 
prireditve

•  MI SMO LOVCI (priredba 
Franc Gornik): združeni 
pevski zbori in rogisti, dirigent 
Franc Kene

•  KONEC LOVA (Jože Grlec): 
združene skupine rogistov, 
dirigent mag. Jani Šalamon
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Predstavitev  
lovskih pevskih  

zborov
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Lovski oktet  
Javorniki

Ljubezen do petja je med njimi vzklila v rosnih le-
tih. Pesem jih je znova povezala leta 1997, ko se je 
rodil LOVSKI OKTET JAVORNIKI. Sprva je oktet 
vodil g. Miran Žitko, pevski pedagog, čez nekaj let 
je v novi preobleki za umetniško vodjo prišla glas-
benica ga. Florijana Žnidaršič, rojena Barešić in v 
letu 2018, vodstvo prevzame stanovski kolega, glas-
benik, g. Dušan Kafol. 

Sestavlja ga družba osmih prijetnih in izurjenih 
pevcev, ki letos beleži že dvaindvajseto leto delo-
vanja. Nekateri pevci so aktivni lovci, drugi radi 
prisluhnejo lovskim »štorijam«. Navdušeni so 
predvsem nad ljudskim izročilom, radi posegajo 
tudi po zahtevnih glasbenih partiturah. Redno se 
udeležujejo revij lovskih pevskih zborov in sodelu-
jejo pri liturgiji lovskih maš doma in v zamejstvu. 
Vsako leto priredijo tudi samostojni letni koncert.

Florijana Znidaršič

DRUŠTVO LOVSKI OKTET JAVORNIKI 
Rakitnik 28, 6258 Prestranek
kontaktna oseba: Dušan Kafol, dusan@kafol.net, 040 637 842
umetniški vodja: Dušan Kafol, dusan@kafol.net, 040 637 842
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Lovski pevski zbor in rogisti  
Zasavje Trbovlje

Letos mineva že 43. leto neprekinjenega obstoja 
in uspešnega delovanja Lovskega pevskega zbora 
iz Trbovelj. Med tem časom je zbor, poleg drugih 
priznanj, prejel ‘Plaketo Tončke Čeč’, ki je najvišje 
občinsko priznanje na področju kulturne dejavno-
sti in ‘Plaketo za lovsko kulturo I. stopnje’ LZS.

Zbor je vodilo več zborovodij. Sedanji umetniški 
vodja je Katarine Marolt, vnukinje prvega zboro-
vodje Jožeta Skrinarja, kar nam je še posebej v za-
dovoljstvo.

V letu 2011 se je pevskih zbor organiziral v samos-
tojno društvo.

Redno se udeležujemo srečanj LPZ in rogistov in 
letos sodelujemo neprekinjeno že 42-tič. Vsako 
leto se udeležujemo tudi občinskih revij odraslih 
pevskih zborov v Trbovljah, kjer dosegamo, po 
oceni strokovnega sodelavca revije, solidne rezul-
tate. V lanskem letu omenjene revije ni bilo iz zna-
nih vzrokov pandemije.

Trenutno je v zboru štirinajst pevcev in zborovod-
kinja. Dolgoletni predsednik zbora oz. društva je 
Stanislav Bizjak. Tajniške posle pa je v letu 2021 
prevzel Zdravko Stradar od dolgoletnega tajnika 
Jožeta Kotarja, ki je že praznoval 84 let plodnega 
življenja tudi na pevskem področju.

DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR IN ROGISTI ZASAVJE TRBOVLJE
Ulica 1. junija 16, 1420 Trbovlje
kontaktna oseba: Marjan Palčič, Marjan.P222@gmail.com, 031 642 693
umetniški vodja: Katarina Marolt, katarina.marolt@guest.arnes.si, 041 266 668
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Lovski pevski zbor  
Zlatorog Vipava 

Društvo Lovski pevski zbor Zlatorog Vipava, je bil 
ustanovljen 10. oktobra 1975. Ustanovni koncert 
je bil 13. novembra 1976, čeprav je zbor prvič nas-
topil že 22. maja 1976 na vseslovenskem srečanju 
lovskih pevski zborov in rogistov v Dekanih pri 
Kopru. Od takrat se udeležuje vsakoletne revije 
“Primorska poje”, občinske prireditve “Naši zbori 
pojo” in srečanjih “Lovskih pevskih zborov in ro-
gistov Slovenije in zamejstva”. Seveda nastopajo 
tudi na drugih prireditvah ob raznih slovesnostih 
lovskih družin in praznikih ter lastnih koncertih in 
lovskih pogrebih. 

Zbor je posnel zgoščenko pretežno z lovsko tem-
atiko leta 2015. Letos praznuje visok jubilej, 45 let 
delovanja. V teh letih je zbor štel tudi do 32 lovcev 
pevcev,zamenjalo pa se je osem predsednikov in 
štirje zborovodje.

Za svoje delo je LPZ Zlatorog prejel priznanje 
Zveze lovskih družin Gorica in priznanje Lovske 
zveze Slovenije, za zvestobo petju pa je nemalo 
članov dobilo s strani Sklada za kulturne dejav-
nosti Slovenije zlate Gallusove plakete-značke.

Danes zbor šteje 17 članov,ki pa niso vsi člani zelene 
bratovščine, predsednik je Bogdan Ambrožič,od 
leta 2013 pa ga vodi prof. Igor Hodak, dva prejšn-
ja zborovodja, pa sta ostala tudi člana in pojeta v 
zboru.   

DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR ZLATOROG VIPAVA 
Gregorčičeva ulica 10, 5271 Vipava
kontaktna oseba: Ambrožič Bogdan, ambrozic.bogdan@gmail.com, 051 654 666
umetniški vodja: Igor Hodak
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Lovski pevski zbor  
Bele krajine 

Zbor sodi med starejše tovrstne v Sloveniji saj je bil 
ustanovljen l. 1980 in ga sestavljajo pevci, lovci iz 
več lovskih družin v Beli krajini, kakor tudi ne lovci. 
Konec letošnjega leta bomo tako obeležili 40. oble-
tnico delovanja na jubilejnem koncertu. V zboru so 
vrata odprta vsem ki jih veseli petje. V zboru trenu-
tno poje petnajst pevcev, v teh štiridesetih letih pa se 
nas je izmenjalo kar veliko število. Prvič smo sodelo-
vali na republiškem srečanju Lovskih pevskih zborov 
in rogistov leta 1982 v Murski Soboti. Od takrat 
sodelujemo na srečanju vsako leto. Trinajsto republi-
ško revijo LPZ in rogistov smo leta 1986 organizirali 
tudi v Črnomlju, prav tako pa je bilo triintrideseto 
srečanje pri nas v Beli krajini v Metliki. Nastopamo 
predvsem v Beli krajini in Dolenjski pa tudi širše. 
Sodelovali smo tudi na prireditvi (Boš videl kaj dela 
Dolenjc), katero je snemala RTV Slovenije in ki jo je 
organiziral g. Lojze Slak. Večkrat smo nastopali tudi 

zunaj meja naše države, na Hrvaškem in v Italiji ter 
tudi tam ponesli našo kulturo in dobro voljo. Redno 
sodelujemo na območnih pevskih revijah in priredi-
tvah ob državnih in občinskih praznikih. V času svo-
jega delovanja smo zamenjali tri mentorje. Prvi je bil 
g. Brane Podgornik, drugi g. prof. Franc Milek, tretji 
umetniški vodja pa je gospa Judita Ilenič, ki je še 
dvignila raven kvalitete petja. Vsi pevci so bili odli-
kovani z Gallusovimi značkami, zbor pa z Redom 
za lovske zasluge III. in II. stopnje, s katerim ga je 
odlikovala LZ Slovenije. Že dvakrat smo prejeli tudi 
Župančičevo priznanje občine Črnomelj. 

Ob registraciji društva smo l. 2001 zbor preimeno-
vali v Kulturno društvo Lovski pevski zbor Bele kra-
jine, vendar pa prav tako zagreto naprej delamo in si 
želimo še veliko petja in veselja. 

KULTURNO DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR BELE KRAJINE
Ulica na utrdbah 24, 8340 Črnomelj
kontaktna oseba: Anton Weiss, weiss.anton@gmail.com, 031 738 363
umetniški vodja: Judita Ilenič, judita.ilenic@gmail.com, 040 584 303
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Lovski pevski zbor  
Dekani

Da je pesem sestavni del lovske tradicije in 
nepogrešljiv biser lovskih svečanosti, so se že leta 
1973 zavedali člani Lovske družine Dekani in usta-
novili lovski pevski zbor. Od tedaj je ta pevski ses-
tav prisoten na vseh prireditvah Primorska poje in 
srečanjih lovskega značaja, vsakoletnih Srečanjih 
lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije ter šte-
vilnih koncertih doma in v tujini. Repertoar zbora 
so lovske, sakralne, ljudske in umetne pesmi.

Prepoznavnost in kakovost zbora sta botrovali 
pomembnim nastopom za stanovsko zvezo. V čast 
lovstvu so zapeli tudi v Cankarjevem domu v Lju-
bljani, ob 100-letnici Lovske zveze Slovenije. 

Lovska zveza je uspešno delo nagradila z Redom 
za lovske zasluge II. in I. stopnje, z ponosom pa so 
za svoje kulturno poslanstvo sprejeli tudi srebrni 
znak Mestne občine Koper. Posneli in izdali so av-
dio kaseto »Srečni lovec« ter dve jubilejni zgoščen-
ki »Lovčev dan« in »Na sledi«, zadnjo ob štirides-
etletnici zbora. Zborovodja je že petindvajseto leto 
profesor Anton Baloh. Zelo so ponosni, če jih kdo 
povabi in tako posredujejo v pesmi in besedi kul-
turo lovstva.

KULTURNO DRUŠTVO LOVSKI PEVSKI ZBOR DEKANI
Dekani 209, 6271 Dekani
kontaktna oseba: Marino Terčič, tercic.marino@gmail.com, 041 436 364
umetniški vodja: prof. Anton Baloh, baloh3@gmail.com, 051 374 900
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Lovski pevski zbor  
Medvode

Lovski pevski zbor Medvode (v nadaljevanju LPZ 
Medvode) je ustanovila leta 1976 Lovska družina 
Medvode in organizacijsko deluje v okviru Kul-
turnega društva »Simon Jenko« Medvode. V LPZ 
Medvode vseskozi prepeva okoli 20 pevcev z pe-
vskim repertoarjem slovenskih skladateljev, pose-
gajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V pro-
gramih nastopov je zaslediti tudi tipične pesmi z 
lovsko tematiko s ciljem negovanja tradicionalne 
slovenske zborovske pesmi in varovanja kulturnih 
vrednot lovske pevske dediščine.

LPZ Medvode vseskozi skrbi za organizacijo raz-
nolikih kulturnih dogodkov z širšo dostopnostjo 
kulturnih vsebin z redno organizacijo samosto-
jnih koncertov doma in v tujini, prirejanjem raz-
stav, izdajanjem publikacij, izdajo treh avdio kaset 
in dveh zgoščenk. V letu 1996 je bil LPZ Medvode 
že organizator vseslovenskega srečanja lovskih pe-
vskih zborov in rogistov Slovenije v Medvodah, 
danes pa je organizator že drugič-tokrat 47.srečan-
ja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. Je 
redni nastopajoči zbor na območnih revijah, 3 krat 
pa je bil uvrščen tudi na regijsko tekmovanje.

Med večje projekte nastopanja v tujini štejejo ev-
ropska turneja v letu 2006 po Franciji, Belgiji, 
Nizozemski in Luxemburgu, nastopi v Nemčiji in 
Češki, nastop v Svetu Evrope kot tudi v letu 2010 
organizirana turneja po novonastalih državah nek-
danje skupne države (Srbiji, BiH in Makedoniji). 

Letos (2021) LPZ Medvode praznuje 45 letnico ne-
prekinjenega delovanja in pripravlja tudi jubilejni 
novoletni koncert. LPZ Medvode je ob 40.letnici 
delovanja posnel novo zgoščenko, priredil slavnos-
tni koncert, slikarsko razstavo na Lovski zvezi Slo-
venije, izdal publikacijo o 40 letnici delovanja ter 
izvedel koncerte v slovenskem kulturnem prostoru 
v zamejstvu.

Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko poslanst-
vo in izjemne dosežke je bil LPZ Medvode nagra-
jen s številnimi priznanji občine Medvode, JSKD 
ter Lovske zveze Slovenije. 

Zbor od leta 2017 vodi zborovodja Milan Bajželj. 

Starostna struktura zbora govori o življenjskem ve-
selju do petja, zato ne drži zaman pregovor: »kdor 
poje rad ostaja mlad«.

KULTURNO DRUŠTVO SIMON JENKO LOVSKI PEVSKI ZBOR MEDVODE
Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode
kontaktna oseba: Marjan Klobasa, klobasa.marjan71@gmail.com, 041 942 480
umetniški vodja: Milan Bajželj, mbajzelj@gmail.com, 031 608 546
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Lovski oktet  
Peca Mežica

Lovski oktet LD Peca je pričel s svojim delom pred 
37 leti in sicer je bil ustanovljen leta 1983 na pobu-
do takratnega strešine Dretnik Hinka in prosvetar-
ja Mirka Lamprehta. Že takrat so se člani okteta 
zavedali pomena slovenske lovske kulture in takrat 
tudi prvič nastopili na lovski razstavi, ki jo je orga-
niziral lovsko gojitveni bazen Mežica.

Oktet je v svojem 36 letnem  delovanju odličen 
ambasador pri širjenju slovenske lovske kulture, 
saj je večkrat nastopil tudi širom Evrope in sicer v 
Avstriji, Švici, Italiji, Hrvaški in Lichtenstainu ter 
tako ponesel pojem slovenske lovske pesmi tudi 
preko meja. Lovski oktet je sodeloval pri projektu 
in izdaji kasete Lovstvo na slovenskem in s tem s 
svojo koroško pesmijo in pokrajino, ki je bila pred-
stavljena popestril in dopolnil vsebino projekta.

Oktet je za svoje uspešno in dolgoletno delo prejel 
številna priznanja in sicer s strani LZS red za lovske 
zasluge II. In III. stopnje ter zlato plaketo za lovsko 
kulturo. Občina Mežica je oktetu podelila Priznan-
je občine Mežica  ter zlati grb občine Mežica. Lovs-
ki oktet prepeva slovenske ljudske pesmi, čisla pa 
predvsem pesmi z lovsko vsebino zavedajoč se, da 
slovenska lovska pesem izraža globoka čustva ob 
vseh dogodkih, ki spremljajo lovčevo življenje. 

Lovski zdravo !

LOVSKI OKTET PECA MEŽICA
Podkraj pri Mežici 35/a, 2392 Mežica
kontaktna oseba: Janez Rotovnik, janez.rotovnik@gmail.com, 040 893 700 
umetniški vodja: dr. Vojko Veršnik, vojko.v@gmail.com,  031 650 973
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Lovski pevski zbor  
Globoko

Lovski pevski zbor Globoko je bil ustanovljen jese-
ni 1971. leta. Ves čas sodi med vodilne zborovske 
skupine v okviru lovske organizacije, saj je nastal 
iz vrst lovcev – pevcev in so se mu pevci-nelovci 
šele kasneje pridružili. Slednjih je zadnja leta sicer 
več kot lovcev, vendar je zbor ohranil svoje ime in 
tradicijo negovanja lovske kulture, kar dosega tudi 
z vsakoletno udeležbo na vseslovenskih srečanjih 
lovskih pevskih zborov in rogistov in rogistov. Je 
pobudnik in organizator prvega ter vseh dosedan-
jih okroglih jubilejnih srečanj in je edina tovrstna 
skupina, ki se je udeležila vseh dosedanjih srečanj. 

Po jubilejnem koncertu ob 40-letnici se je zbor z 
odhodom starejših pevcev kadrovsko pomladil od 
tedaj zbor nastopa v pomlajeni zasedbi. Zbor je 
prejemnik številnih priznanj, med njimi Reda za 
lovske zasluge II. stopnje, Zlatorogove plakete ter 
Zlate plakete za lovsko kulturo, ki ih podeljuje LZS.

Zbor redno nastopa na območnih revijah Pesem 
Posavja ter prireditvah v domačem kraju in izven 
njega (v zadnjem času tudi po državah bivše sk-
upne države), saj si je nabral že okrog 300 nastopov 
na koncertih, revijah, lovskih svečanostih in dru-
gih priložnostih.

Zbor trenutno šteje 14 pevcev, od jeseni 2018 pa 
zbor vodi prof. Mileva Kralj Buzeti.

LOVSKI PEVSKI ZBOR GLOBOKO
Globoko 5, 8254 Globoko
kontaktna oseba: Franc Kene, kene@siol.net, 041 773 650
umetniški vodja: Mileva Kralj Buzeti, milevakraljbuzeti@gmail.com, 041 797 679
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Lovski pevski zbor lovske  
družine Škale

Lovski pevski zbor LD Škale je bil v okviru LD 
Škale ustanovljen leta 1986 in letos zaokrožuje že 
35 let neprekinjenega delovanja. 

V času svojega obstoja se je v zboru zvrstilo 45 pe-
vcev in 4 zborovodje, trenutno pa je aktivnih 11 pe-
vcev, od tega 4 lovci. 

V 35. letih je imel 1145 vaj in 312 nastopov, od tega 
6 jubilejnih koncertov in 8 nastopov v tujini.

Ob svoji 25. obletnici delovanja so posneli in izdali 
tudi svojo zgoščenko.

Sodeloval je na vseh vsakoletnih tradicionalnih 
Srečanjih lovskih pevskih zborov in rogistov Slo-
venije od leta 1987 dalje in bil leta 2001 in 2012 
tudi organizator 28. in 39. SLPZR Slovenije.

Zbor je bil leta 1996, kot edini delujoči zbor v SK 
ZLD Celje, odlikovan z Znakom za zasluge SK ZLD 
Celje, leta 2012 pa prejemnik Plakete za lovsko kul-
turo II. stopnje Lovske zveze Slovenije.

LOVSKI PEVSKI ZBOR LOVSKE DRUŽINE ŠKALE
Škale 74 c, 3325 Velenje
kontaktna oseba: Milan Tepej, milan.tepej@gmail.com, 031 308 190
umetniški vodja: Metka Smirnov, metka.smirnov@guest.arnes.si, 051 393 075
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Lovski pevski zbor  
Martin Krpan Bloke

Tudi bloški lovci smo želeli dodati kamenček v mo-
zaik kulturnih dejavnosti lovcev.

Leta 2005 se je nekaj članov LD Martin Krpan 
Bloke,ljubiteljev petja, ustanovilo LPZ z željo 
ohranjati narodne in lovske pesmi.

Finančno nas je podprla matična lovska družina, 
kmalu pa tudi občina Bloke.

Velike zasluge na samem začetku je imel prvi zbor-
ovodja Janez Kranjc. Po njegovi smrti 2008 je zbor 
vodil prof. Franc Gornik do leta 2012, do leta 2017 
pa Vita Mekinda. Sedaj je zborovodja Janez Gostiša 
ki v njem tudi poje, saj pod njegovim vodenjem po-
jemo kot oktet.

Ob 15 letnici delovanja smo leta 2020 izdali 
zgoščenko.

LOVSKI PEVSKI ZBOR MARTIN KRPAN BLOKE
Nova vas 68, 1385 Nova vas
kontaktna oseba: Janez Usenik, usenik.janez@siol.net, 041 564 195
umetniški vodja: Janez Gostiša, jan.gos@kabelnet.com, 031 524 312
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Pevski kvartet  
ZLD Kočevje

Pevski kvartet ZLD Kočevje sestavljajo izkušeni 
pevci, ki so se kalili v mnogih pevskih zasedbah 
najrazličnejših sestavov od velikih zborovskih za-
sedb do kvarteta. Kvartet je bil ustanovljen leta 
2004 in od takrat neprekinjeno deluje v enaki ses-
tavi in sicer: prvi tenor Stane Klinc, drugi tenor 
Milan Žnidaršič, prvi bas Franci Končan in drugi 
bas Sašo Drnulc. 

Umetniški vodja kvarteta je Jakob Ivan. Tenorja 
prihajata z dobrepoljske doline, basist in umetniški 
vodja sta iz Grosuplja in okolice, baritonist pa pri-
haja iz Vrhnike. Nastopajo na različnih prireditvah 
in na pogrebih. Kvartet odlikuje zrel zvok s pridi-
hom tradicionalnega fantovskega petja. 

PEVSKI KVARTET ZLD KOČEVJE
Mahovnik 90, 1330 Kočevje
kontaktna oseba: Jakob Ivan, jakob.ivan1@gmail.com, 031 277 866
umetniški vodja: Jakob Ivan, jakob.ivan1@gmail.com, 031 277 866
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Predstavitev  
rogistov
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Dobovski  
rogisti

Dobovski rogisti so sekcija Lovske družine Dobova 
in hkrati člani Kulturnega društva Franc Bogovič 
Dobova. Začetki njihovega delovanja segajo v leto 
1993, kar pomeni da so leta 2013 obeleževali 20. 
letnico delovanja, v to čast pa so organizirali kon-
cert z gosti. Trdo delo, redne vaje, številni nastopi, 
tekmovanja in razna srečanja so botrovala, da si je 
skupina prislužila krajevno priznanje, zlati rog na 
mednarodnem tekmovanju v Vojniku ter znak za 
lovske zasluge reda tretje stopnje. Ob njihovi 20. 
letnici jih je Lovska zveza Slovenije odlikovala z 
plaketo za lovsko kulturo druge stopnje. Posneli 
so tudi svojo zgoščenko, na katero so zelo ponos-
ni. Redno se udeležujejo srečanj Lovskih pevskih 
zborov in rogistov Slovenije in Hrvaške.

Leta 2018 so slavili 25.letnico in pripravili koncert 
v farni cerkvi v Dobovi. 

Skupina od leta 2017 deluje v sestavi: 

Robert Deržič (umetniški vodja), Marko Petelinc, 
Bojan Petelinc, Jože Petelinc, Dušan Furlan in 
Miroslav Hriberski od leta 2020

DOBOVSKI ROGISTI
Mali Obrež 23, 8257 Dobova
kontaktna oseba: Robert Deržič, robi.derzic@gmail.com, 041 715 812
umetniški vodja: Robert Deržič, robi.derzic@gmail.com, 041 715 812
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Brkinsko-kraški  
rogisti

Društvo Brkinsko Kraški Rogisti delujemo od leta 
2019, v sestavi 6-ih članov. Združuje nas ljubezen 
do glasbe ter lovske kulture. Veseli smo, da imamo 
v svojih vrstah člana lovske družine, prav tako pa 
nas veseli, da smo uspeli pritegniti medse ljudi, kat-
erim je bila lovska kultura do nedavnega povsem 
nekaj neznanega.

Glasbeni vodja skupine je Jakob Gustinčič. Društ-
vo, ki sicer deluje avtonomno, spada pod okrilje 
Brkinsko Kraške Zveze lovskih družin.

Nastopamo na raznih lovskih prireditvah ter osta-
lih kulturnih prireditvah, kakor tudi na zasebnih 
dogodkih. 

DRUŠTVO BRKINSKO-KRAŠKI ROGISTI
Hotična 22, 6242 Materija
kontaktna oseba: Sašo Rojnik, saso.rojnik@gmail.com, 040 778 400
umetniški vodja: Jakob Gustinčič, 040 767 785
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Lovski rogisti  
Bohinj

Smo skupina Bohinjskih fantov in mož ki nas na-
vdušuje lovska kultura in ljubezen do glasbenega 
ustvarjanja . Društvo šteje trinajst aktivnih rogis-
tov, ki se redno udeležujemo nastopov na raznih  
zabavnih dogodkih, otvoritvah, obletnicah, pro-
slavah, praznovanjih, tekmovanjih, lovskih mašah 
in pogrebih. Radi se odzovemo vsakemu vabilu in 
lovsko kulturo s ponosom predstavljamo tudi iz-
ven lovskih prireditev. V zadnjih letih smo posta-
li nekakšen prepoznavni znak občine Bohinj, kar 
nam je v velik ponos in letos smo organizirali že 5 
koncert ob občinskem prazniku . V letu 2019 smo 
se udeležili tekmovanja v Avstriji in osvojili srebrni 
rog. Člani se med seboj radi družimo in se z vesel-
jem lotevamo novih izzivov in priložnosti, obenem 
pa aktivno delamo tudi na pridobitvi novih članov. 

Bohinjski rogisti v  letošnjem letu praznujemo 24 
letnico delovanja. V lanskem letu smo bili prikra-
jšani za marsikateri nastop zaradi kovid19 a smo 
klub težkim časom redno vadili in vzdrževali aktiv-
nosti.  Zaradi dobrega sodelovanja z zvezo lovskih 
družin Gorenjske in Občino Bohinj upamo da 
rogovi lovskih rogistov Bohinj še dolgo ne bodo 
ugasnili   in  veselo vadimo nove skladbe, ki jih na-
meravamo v prihodnje tudi predstaviti.

Društvo trenutno deluje pod taktirko umetniških 
vodij Zupanc Martina in Mikelj Antona, predsed-
nik društva pa je Peter Benedik, ki je tudi gonilna 
sila društva.

DRUŠTVO LOVSKI ROGISTI BOHINJ
Podjelje 9, 4267 Srednja vas v Bohinju
kontaktna oseba: Peter Benedik, p.benedik@siol.net, 041 820 005
umetniški vodja: Martin Zupanc, 031 233 621
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Hubertovi  
rogisti

Hubertovi rogisti iz Kraljevca na Sutli, Hrvaška, so bili 
ustanovljeni leta 1995, na iniciativo in obveliki podpori 
družine Štrucl ter Lovske družine »Fazan« Kraljevec 
na Sutli, tedaj kot druga skupinalovskih rogistov Re-
publike Hrvaške. Svoj prvi nastop izven meje Repub-
like Hrvaške, pomnijoravno leta 1996 na 23. Srečanju 
lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije v Med-
vodah. Tačudovita izkušnja jim je v spominu ostala do 
današnjih dni.

Hubertovi rogisti s svojimi unikatnimi ročno izdela-
nimi uniformami, po vzoru na lovske, izpred davnih 
sedaj skoraj že pozabljenih časov ter efektnim nasto-
pom, želijo danes obuditi spomine na izvor lovske 
kulture in spodbuditi domišljijo ter pustiti nekoliko 
drugačno umetniško sled. Odzovejo se na vse lovske 
prireditve, za potrebe lovcev ter ljubiteljev lovstva, kul-
ture in narave, kot tudi širše po državi in tujini. Skozi 
petindvajsetletno delovanje ostaja navdušenje, da bi 
tudi v prihodnje oplemenitili in povzdignili različna 
lovska druženja ter doprinesli lovski kulturi in tradiciji.

Bili so že gostitelji treh Srečanj LPZR v Kraljevcu na 
Sutli. Do sedaj so bili prisotni na vseh Srečanjih LPZR 
na Hrvaškem in večini SLPZR v Sloveniji. S pono-
som so predstavili matično občino Kraljevec na Sutli, 

Krapinsko-zagorsko županijo, pa tudi samo Lovsko 
zvezo Republike Hrvaške v Avstriji, na Madžarskem in 
v Italiji. Na tekmovanju ZLR v Čakovcu leta 2009 so 
osvojili tretje mesto. Zvoki lovskih rogov odmevajo na 
mašah Svetega Huberta, mnogih lokalnih dogodkih in 
prireditvah, pa tudi ob zadnjem slovesu od lovcev.

Že od samega začetka je v njihovih vrstah Dominik 
Štrucl, ki sklada in komponira lovske melodije. Ob 20. 
obletnici delovanja, so v letu 2015 posneli in izdali svoj 
prvi CD album s 30 skladbami in lovskimi signali. Ob 
proslavi 20. obletnice njihovega neprekinjenega delo-
vanja jim je HLS dodelil odlikovanje I. reda, LZS pa 
plaketo III. reda. Od 1. maja 2015, so zaradi boljše pre-
poznavnosti iz »Kraljevečki rogisti«, spremenili ime v 
bolj zvočno »Hubertovi rogisti«. Vsekakor, pa si želijo 
in imajo velik interes negovati in širiti glasbo na po-
dročju lovske kulture.

Zbor zadnja leta uspešno deluje samostojno, z veliko 
podporo in pod okriljem družine Štrucl. Razen glas-
benih so se med člani zbora okrepile tudi močne pri-
jateljske naveze. Njihov glavni moto je povezovanje in 
širjenje lovske kulture skozi glasbo ter prijetno družen-
je na različnih krajih.

HUBERTOVI ROGISTI
Brezina 109, 8250 Brežice
kontaktna oseba: Dominik Štrucl, zlr.kraljevec@gmail.com, 031 684 974
umetniški vodja: Dominik Štrucl, zlr.kraljevec@gmail.com, 031 684 974
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Pohorski  
rogisti

‘’Pohorski rogisti prihajamo izpod pobočja Pohor-
ja, kjer sonce razlije toploto po poljih in njivah, kjer 
zapoje v višavah divji petelin in kjer po gozdnatih 
pobočjih med temnimi smrekami bukev zeleni.’’ s 
temi besedami se predstavljamo na raznih priredit-
vah po Sloveniji.

Minilo je 40 let odkar so se prvi člani Pohorskih 
rogistov združili in ustanovili skupino. Prvot-
ni namen delovanja skupine je bil za popestritev 
raznih lovov, obogatitev lovskih pogrebov lovskih 
tovarišev in ohranjanje redke lovske šege. Zaradi 
udeleževanja prireditev izven lovskega kroga, pa 
smo svoj repertoar razširili in pričeli izvajati prired-
be narodnih, božičnih in sakralnih melodij. Zbrali 
smo tudi dovolj poguma in se prijavili leta 2010 na 
mednarodno tekmovanje v Pecs-u na Madžarskem, 

kjer smo osvojili zlati rog kot skupina ter zlati in 
srebrni rog kot solista. Vse to je plod našega dela, 
vaj, odrekanj, pa tudi uspešnega družabnega živl-
jenja, smeha in zabave. Vse to krasi našo skupino. 
Ponosni smo tudi, da je od samega začetka obstoja 
skupine(40 LET) z nami še vedno Zupan Branko.

Žal pa je čas korone zelo negativno vplival na de-
lovanje v kulturi in s tem pripomoglo v zmanjšan-
ju razvoja in obstoja skupin. Tako smo se tudi mi 
odločili, da zaključimo delovanje in se letos še zad-
njič udeležimo srečanja v Medvodah.

KUD HOČE POHORSKI ROGISTI
Hočko Pohorje 55b, 2311 Hoče
kontaktna oseba: Mojca Zupan Meglič, mojca.zupi@gmail.com, 041 916 965
umetniški vodja: Mojca Zupan Meglič, mojca.zupi@gmail.com, 041 916 965
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Domžalski  
rogisti

Začetek delovanja Domžalskih rogistov sega v 
leto 1991, ko se je po razpadu Gorenjskih rogistov 
formirala skupina štirih navdušencev za igranje na 
lovske rogove. V juniju leta 1992 so se prvič udeležili 
Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov v Mur-
ski Soboti in to že s petimi člani. Kot je rastlo število 
nastopov, se je večalo tudi število članov skupine. 

Leta 1993 se je skupina registrirala kot društvo 
Domžalski rogisti, leta 1997 pa skladno z Zakonom 
o društvih preimenovala v Kulturno društvo (KD) 
Domžalski rogisti.

Leto 1994 je bilo prelomno za razvoj društva. Preko 
Prekmurskih rogistov so prejeli vabilo za udelež-
bo na tekmovanje skupin rogistov na Avstrijskem 
Štajerskem v Halbenrainu, kjer so osvojili prvi zlati 
rog, kar je pomenilo nova vabila na avstrijska tek-
movanja. 

Leta 2006 so zamenjali B rogove za Es, kar jim je 
odprlo nov svet skladb. V naslednjih letih je prišlo 
do nekaterih kadrovskih sprememb, ki so vplivale 
na vodenje društva in kvaliteto igranja. Povečalo se 
je tudi število članstva, tako aktivnega kot pasivne-
ga, spremenili so se delovni načrti, vse z namenom 
dvigniti kvaliteto in raznolikost igranja. 

Domžalski rogisti dajejo poseben poudarek tudi 
posredovanju lovske glasbe najmlajšim v vrtcih, 
kjer jim pripravijo vsakoletne dopoldanske kon-
certe, enako tudi starejšim po domovih za ostarele. 

V letu 2020 so se že začele priprave za praznovanje 
30. obletnice delovanja. Število aktivnih rogistov se 
je povečalo na 11, nabavili so manjkajoče instru-
mente, manjkajoče lovske uniforme. Ena izmed 
aktivnosti je bila tudi priprava na snemanje prvega 
CD-ja, ki pa je bila žal zaradi ukrepov zaradi poja-
va epidemije corona virusa prekinjena. Zmanjšalo 
se je tudi število nastopov, odpovedana so bila tek-
movanja v Avstriji, 3. evropsko tekmovanje lovskih 
rogistov na Poljskem, 4. EP na Madžarskem.

V letu 2021 so, brž ko je bilo mogoče, posneli svojo 
prvo zgoščenko. Praznovanje 30. letnice delovanja 
se je izvedla v petek 18.junija 2021, v dvorani Kul-
turnega doma Franca Bernika v Domžalah, Dan 
slovenske lovske kulture pa naslednji dan, v sobo-
to 19. junija 2021, na tržnici v Domžalah, kamor 
so slavljenci povabili preko 15 različnih skupin in 
posameznikov – predstavnikov slovenske lovske 
kulture. Ob 30. obletnici so izdali tudi obsežno 
brošuro o delovanju društva.

KULTURNO DRUŠTVO DOMŽALSKI ROGISTI
Savska cesta 11A, 1230 Domžale
kontaktna oseba: Jernej Hribar, jernejhribar@yahoo.com, 051 687 674
umetniški vodja: Daniel Savnik, daniel.savnik@gmail.com, 041 352 239
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Križevski  
rogisti

Kulturno društvo Križevski rogisti delujejo od leta 
1982, na lovskem in ostalem kulturnem prostoru 
Slovenije in tujine. Skupino so na pobudo takrat-
nega starešina Lovske družine Križevci Jožeta 
Kosa ustanovili štirje lovci vsi člani Lovske družine 
Križevci. K sodelovanju so kmalu povabili tudi os-
tale člane, ki  niso lovci. S svojo dejavnostjo pred-
stavljajo tudi delovanje lovcev na kulturnem po-
dročju. 

Radi se odzovejo vabilom Lovskih družin Prlekije, 
ostalih Lovskih družin Lovske zveze Slovenije ter 
ostalih kulturnih društev, katerih cilj je podoben 
njihovemu. 

So organizatorji območnih srečanj rogistov. Letos 
17. septembra so zabeležili enajsto. Izvajajo pro-
grame v domovih ostarelih občanov in Hubertove 
maše.

So prejemniki občinskih, regijskih, državnih in 
mednarodnih priznanj. Člani pa nosilci bronastih, 
srebrnih, zlatih in častnih Gallusovih značk. 

Med pomembne dosežke beležijo udeležbo na 
mednarodnih tekmovanjih lovskih rogistov, kjer so 
osvojili zlata priznanja.

Izdali so CD in video kaseto. 

Predsednik društva je Milan Lebar,  
strokovni vodja pa Mirko Heric. 

KULTURNO DRUŠTVO KRIŽEVSKI ROGISTI
Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
kontaktna oseba: Mirko Heric, bogomir.heric@gmail.com, 031 392 617
umetniški vodja: Mirko Heric, bogomir.heric@gmail.com, 031 392 617
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Zasavski  
rogisti Litija

V Litiji in okolici ima lovski rog dolgoletno tradici-
jo. Leta 1970 je Daneta Namestnika, Franca Kral-
ja in Mirka Groznika povezalo igranje na lovske 
rogove. Pozneje se jim je pridružil še Danetov sin 
Vasja in leta 1974 je bilo tudi uradno ustanovljeno 
Kulturno društvo Zasavski rogisti Litija. 

Danes z nastopi vse manj obremenjujejo oče-
ta Daneta, soustanovitelja mnogih slovenskih in 
hrvaških skupin rogistov. Glavno breme ob Vasji 
nosijo njegovi otroci Gašper, Lovro in Špela, pri-
jatelji Matej in Matic Bovhan, Jani Izlakar, Lovro 
Lezič ter Rok Kramžar pa jim večkrat pomagajo 
»zapolniti« zasedbo.

Zasavski rogisti so verjetno najaktivnejša skupina 
med ljubiteljskimi skupinami, saj so v sedeminštir-
idesetih letih svojega bogatega delovanja v dosled-
no vodeni kroniki zabeležili že preko 2.500 nastop-
ov. Nastopajo z lovskimi, konjeniškimi in alpskimi 
rogovi, fanfarami Aida in kot trobilni kvartet ali 
kvintet. Doslej so v studiih posneli 60 lovskih sk-
ladb za skupno preko 85 minut glasbe. 

Med drugim sta njihovi tudi uvodna in zaključna 
skladba na zgoščenki ob 100-letnici revije Lovec. 

S svojimi številnimi nastopi Zasavski rogisti ohran-
jajo kulturno zavest predvsem lovcev in dajejo 
pomemben učni in kulturni prispevek slovenskega 
lovstva in so že dolgo pomemben del kulturnega 
življenja v Sloveniji in zamejstvu. Posebno pove-
zavo med različno mislečimi pa ustvarjajo njihove 
»Lovske maše«. Od prve v gradu Trakošćan (1990) 
so doslej sodelovali na preko sto mašah, tudi na 
Hrvaškem in v Italiji.

Zasavski rogisti so prejemniki mnogih slovenskih 
in hrvaških lovskih odlikovanj, vključno z Galusso-
vo listino.

KULTURNO DRUŠTVO ZASAVSKI ROGISTI LITIJA
Ponoviška cesta 6, 1270 Litija
kontaktna oseba: Vasja Namestnik, vasja.namestnik@gmail.com, 041 476 430
umetniški vodja: Gašper Namestnik, gasper.namestnik@gmail.com, 031 857 141
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Prekmurski  
rogisti

Društvo deluje od leta 1972 in je najstarejša skupina 
rogistov v Sloveniji. Do leta 1999 jo je vodil staros-
ta slovenskih rogistov, prof. Jože Grlec, sedaj pa je 
umetniški vodja skupine prof. Stanko Peterka. Leta 
2003 se je skupina registrirala v Kulturno umetniško 
društvo Prekmurski rogisti. Društvo šteje trenutno 
11 članov in deluje kot mešana »B« skupina, ker je 
njena instrumentalna zasedba s tako imenovanimi 
»Fürstpless« in »Parforce« rogovi.

Naši člani: Zdenek Bily, Štefan Fartelj, Štefan Hor-
vat, Zvonko Kajdič, Vlado Kolman, Sandi Kropec, 
Andrej Marušič, Stanko Peterka, Ivan Pucko, Rudi 
Slogovič in Andrej Smodič.

Društvo ima na leto okrog 30 do 40 nastopov, ve-
likokrat tudi v tujini (na Madžarskem, v Avstriji, na 
Hrvaškem, v Nemčiji in v Italiji).

Leta 1999 se je društvo prvič udeležilo mednarod-
nega tekmovanja rogistov v Avstriji, kjer je sodelova-
lo preko devetdeset skupin iz osmih držav in osvo-
jilo zlati znak. Zlati znak je društvo osvojilo tudi še 
na drugih mednarodnih tekmovanjih v preteklih 
letih, in sicer leta 2001 v Borovljah ( Ferlach ), leta 
2002 v kraju Lavant v Avstriji, leta 2005 na prvem 
tovrstnem slovenskem tekmovanju v Vojniku, leta 

2007 v avstrijskem mestu Mürzzuschlag, leta 2009 
na prvem madžarskem tekmovanju v kraju Mecske-
mence, kjer je skupina zasedla tretje mesto in še leta 
2010 v madžarskem metu Pecs.

Kar nekaj naših nastopov je postalo že tradicionalnih 
kot na primer Hubertova maša na Madžarskem in v 
Bogojini, spominske maše v Krogu in Voličini, udelež-
ba na sejmu Lov v Gornji Radgoni in še kaj. Društvo 
pa se tudi redno udeležuje vsakoletnega srečanja slov-
enskih lovskih pevskih zborov in rogistov.

Društvo je prejelo naslednja odlikovanja Lovske 
Zveze Slovenije: leta 1982 Znak za lovske zasluge, 
leta 1989 Red III. stopnje in leta 1994 Red II.stopnje. 
Leta 1991 je bilo odlikovano z I. redom Lovske zveze 
Republike Hrvaške. Od Zveze kulturnih organizacij 
M. Sobota je društvo leta 1997 prejelo bronasto Gal-
lusovo značko. Leta 2003 je društvo prejelo plaketo 
Mestne občine Murska Sobota, kot priznanje za več 
kot tridesetletno neprekinjeno delovanje na po-
dročju lovske glasbene kulture. Ob praznovanju 35. 
obletnice neprekinjenega delovanja, je Lovska Zveza 
Slovenije leta 2007 odlikovala društvo s Plaketo za 
lovsko glasbeno kulturo, ob praznovanju 40 letnice, 
leta 2012 pa so bili odlikovani tudi posamezni člani.

KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO PREKMURSKI ROGISTI
Grajska ulica 7, 9000 Murska Sobota
kontaktna oseba: Rudolf Slogovič, dacainrudi@gmail.com, 031 420 898
umetniški vodja: Stanko Peterka, peterkastanko@gmail.com, 041 527 635
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Rogisti  
LD Zeleni vrh

Rogisti LD Zeleni vrh smo se zbrali na prvi vaji 
Januarja 2009. Leto poprej sem naredil lovski izpit. 
Ker sem po stroki pihalec, sem se nekaj časa branil 
voditi-ustanoviti ansambel rogistov. Na pobudo 
upravnega odbora, smo nabavili 3 velike in 3 male 
rogove v “B”.

Igranja smo se lotili z velikim veseljem, ki ni po-
jenjalo vse do danes.

Sedaj imamo nek “železen” repertoar za vsako pri-
liko. Do letošnjega leta smo igrali na okoli 80-90 
nastopih.

Vodja rogistov Vojko Trnjek

LOVSKI ROGISTI LD ZELENI VRH VUZENICA
Pohorska cesta 75, 2367 Vuzenica
kontaktna oseba: Vojko Trnjek, vojc.trnjek@gmail.com, 041 822 579
umetniški vodja: Vojko Trnjek, vojc.trnjek@gmail.com, 041 822 579
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Notranjski  
rogisti

Skupino Notranjskih rogistov je ustanovila Zveza 
lovskih družin Notranjske (ZLDN) Cerknica leta 
1988. Glasbeniki s svojim delovanjem in glasben-
im ustvarjanjem že od samega začetka pomembno 
prispevajo k ohranjanju ter bogatenju lovske kul-
ture in dediščine ne le na Notranjskem, pač pa tudi 
v širšem slovenskem prostoru in celo zunaj naših 
meja.

Notranjski rogisti se redno udeležujejo vsakoletnih 
srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Sloveni-
je ter drugih kulturnih prireditev doma in v tuji-
ni (Hrvaška, Srbija, Češka, Italija, Avstrija). Med 
večje projekte, kjer so sodelovali, uvrščajo: osred-
njo proslavo ob 90-letnici lovstva na Slovenskem 
v Cankarjevem domu (1997), odkritje spominske 
plošče dr. Lovrenčiča in Hribarja na Lovski zvezi 
v Ljubljani (1999), mednarodni kongres CIC v 
Portorožu (2001), osrednjo proslavo ob 100-let-
nici lovstva na Slovenskem (2007) ter slavnostno 
prireditev ob 110-letnici organiziranega lovstva 
na Slovenskem (2017). Vsako leto tradicionalno 
nastopijo na otvoritvi rogovja OZUL Notranjska v 

Snežniku ter številnih drugih kulturnih, etnoloških 
in turističnih dogodkih po Sloveniji. V letu 2018 
je skupina praznovala 30 let delovanja, ki ga je 
obeležila s slavnostnim koncertom v Kulturnem 
domu Cerknica.

Za kulturno delovanje so kot samostojna skupina 
prejemniki mnogih priznanj: Lovska zveza Slo-
venije jih je odlikovala s plaketo za lovsko kulturo 
III. stopnje (bronasta), zlato plaketo LZS, jubile-
jnimi priznanji LZS za kulturno delovanje, Obči-
na Cerknica jim je podelila jubilejna priznanja za 
delovanje in ob tridesetletnici odlikovala z sre-
brnim taborskim znakom, ZLDN Cerknica pa je 
tako skupino in tudi posamezne člane odlikovala s 
priznanji ZLDN Cerknica.

Umetniški vodja Milivoj Matković

Predsednik Robert Ule 

NOTRANJSKI ROGISTI
Martinjak 44, 1380 Cerknica
kontaktna oseba: Robi Ule, notranjski.rogisti@gmail.com, 040 826 387
umetniški vodja: Milivoj Matković, notranjski.rogisti@gmail.com, 041 424 994
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Rogisti  
LD Muta

Rogisti LD Muta smo aktivni že 40 let, 2018 smo 
praznovali ta jubilej.

Nastopamo širom naše lepe dežele, tudi v sosed-
nji Avstriji, Hrvaški, Italiji, na lovskih obletnicah, 
kinoloških prireditvah, redno se udeležimo RAD-
GONSKEGA SEJMA, srečanje lovske kulture na 
Koroškem, srečanj LP2 in ROGISTOV in seveda 
nepogrešljivi smo v domačem kraju.

Zadnji čas je ta COVID popolnoma ustavil naše 
delo, tako da se počasi zopet prebujamo.

Skupina šteje 8 članov: Silvo Poročnik - predsed-
nik, Silvo Gerhold - umetniški vodja, Simon Ger-
hold, Matjaž Hafner, Klemen Maklin, Miha Ger-
hold, Aljaž Dobnik, Primož Tandler.

ROGISTI LD MUTA
Cesta na Gradišče 1, 2366 Muta
kontaktna oseba: Silvo Poročnik, skobecsilvo@gmail.com, 040 860 618
umetniški vodja: Silvo Gerhold, silvo.gerhold@siol.net, 040 186 382
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Rogisti  
LD Selca

Rogisti LD Selca delujemo petnajsto leto. Prvi nas-
top smo imeli ob 60-letnici LD Selca. Na prvem nas-
topu smo sodelovali štirje in nikoli več ni bilo tako 
velike treme. Začeli smo pod mentorstvom France-
ta Čufra, ki pa je žal umrl. Vadimo enkrat tedensko 
v lovskem domu v Selcih. Naše vaje so sproščene in 
ne »prestroge«. Mlada Blažka Pogačnik se trudi z 
nami starimi kozli, ki pa nismo preveč učljivi. Ima 
zares dober posluh in kljub svoji mladosti, nepo-
pustljivost do nas in naših napak. 

Do sedaj smo se udeležili še vseh revij v tem obd-
obju. Nastopamo pa tudi na raznih prireditvah, če 
nas povabijo. 

Finančno nas podpira ZLD Gorenjske in občina 
Železniki.

Janez Habjan                                                                                                                                           
                

ROGISTI LD SELCA
Selca 9, 4227 Selca
kontaktna oseba: Janez Habjan, janez.habjan@gmail.com, 031 624 136
umetniški vodja: Blažka Pogačnik, 041-856-074
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Rogisti  
Lovske zveze Maribor

Rogisti LZ Maribor delujemo od leta 2010. Le-
tošnje srečanje je deseto na katerem sodelujemo. 
Od ustanovitve skupine smo sodelovali na vseh 
srečanjih, katera so bila izvedena. V lanskem letu 
smo praznovali deseto obletnico delovanja. Zaradi 
epidemioloških razmer smo izvedli praznovanje 
na prostem ob upoštevanju NIJZ ukrepov. Ker je 
bilo dovoljeno zbiranje do 60 ljudi, smo izvedli 
koncert z okrnjenim številom udeležencev. Ob 
tej priložnosti smo prejeli tudi Plaketo za lovsko 
kulturo tretje stopnje s strani LZ Slovenije. Skupi-
na se je povečala za enega člana in sedaj šteje deset 
članov in umetniškega vodjo, kateri pa tudi po 
potrebi zaigra na lovski rog. 

Nastopamo na različnih prireditvah, katere so 
povezane z lovstvom in tudi drugih priložnostih, 
ki so namenjene širši javnosti. Veseli smo vabil na 
prireditve, katere imajo dobrodelno noto. Na teh 
prireditvah spozna širša javnost, da lovci gojimo 
tudi lovsko kulturo, katera pa je žal širši javnosti 
premalo poznana. Letno opravimo okrog petdeset 
nastopov in trideset vaj.

Skupino sestavljamo: 
Marijan Golob, um. vodja, Roland Apohal, Franc 
Jerič, Hinko Šega, Jožef Želj, Anton Zupanec, 
Slavko Štiberc, Nikolaj Jelatancev, Franc Schonvet-
ter, Martin Volmajer in Roman Strah. 

ROGISTI LOVSKE ZVEZE MARIBOR
Tržaška cesta 65, 2000 Maribor
kontaktna oseba: Slavko Štiberc, slavko.stiberc@gmail.com, 051 324 334
umetniški vodja: Marijan Golob, marijan.golob@gmail.com, 040 845 017
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Rogisti  
ZLD Kočevje

Skupina rogistov ZLD Kočevje je bila ustanovljena 
leta 2010. Ob ustanovitvi je skupina mladih fantov 
pokazala interes in voljo in se jim je napovedovala 
lepa prihodnost. Zaupanje so opravičili že kmalu, 
saj so s svojimi pogostimi nastopi navduševali 
lovsko občinstvo in širšo javnost.

Z nastopi se aktivno vključujejo v kulturno živl-
jenje v lokalni skupnosti, ter tako predstavljajo 
lovsko kulturo lokalnemu prebivalstvu in tudi 
širše po Sloveniji. 

Mladostna razigranost, včasih tudi vihravost, ter 
navihanost sta tu in tam sprožili tisto nekaj po-
trebnih besed idejnega vodje, da stvari ponovno 
postavijo na svoje mesto. Začeli so s petimi fanti 
in dekletom pod mentorstvom Slavka Setničarja. 

Sledilo je tudi nekaj odstopov članov zaradi ob-
veznost pri študiju, vendar so uspeli nastale vrzeli 
hitro zapolnili z novimi. 

Skupina deluje v sestavu: Žiga Cesar, Jan Pirnar, 
Peter Hočevar, Gregor Žgajnar, Rok Žgajnar, Aljaž 
Žgajnar in Urban Žgajnar.

Glede na dosedanje uspehe in priljubljenost 
zaupamo njihovim prizadevanjem in jim stojimo 
ob strani, da si še bolje utrdijo svoje mesto med 
ostalimi skupinami rogistov slovenske lovske or-
ganizacije, ki širijo to zvrst bogate lovske tradicije 
in kulture.

ROGISTI ZLD KOČEVJE
Mahovnik 90, 1330 Kočevje
kontaktna oseba: Žiga Cesar, cesar.ziga@gmail.com, 041 908 008
umetniški vodja: Žiga Cesar, cesar.ziga@gmail.com, 041 908 008
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Savinjski rogisti  
SKZLD Celje

Skupina Savinjski rogisti SKZLD Celje letos 
obeležuje 40 let delovanja. Vseskozi se udeležujejo 
srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije. 

Igrajo največ za potrebe SKZLD Celje na raznih 
prireditvah, obletnicah, jubilejev lovcev ter seveda 
tudi ob pogrebih lovskih tovarišev, nastopajo tudi 
tam, kjer jih povabijo.

Nastopali so tudi na sprejemih in Novih mašah 
kar treh novomašnikov iz »Šentjurske fare« v zad-
njih 15 letih.

Skupina ima letno 40 do 45 vaj in prav toliko 
nastopov v Taboru, kjer vadijo, imajo brezplačni 
prostor, za kar opravijo letno 3 do 4 nastope ob 
raznih slovesnostih občine.

Za svoje delovanje so prejeli številna lovska kot 
tudi ostala priznanja. V svoj program vključujejo 
tudi cerkvene pesmi- božične in velikonočne pe-
smi ter pesmi, ki jih igrajo ob Hubertovih mašah.

Trenutna zasedba skupine: J Herman, glasbeni 
vodja, U. Cestnik, B. Boban, M. Hribar, J. Drganc, 
A. Hribernik, E. Cvetko, M. Cemeršek in predsed-
nik skupine Maksimilijan Gržina. 

SAVINJSKI ROGISTI SKZLD CELJE
Ojstriška vas 37, 3304 Tabor
kontaktna oseba: Maksimilijan Gržina, tatjana.kovce@obcina-tabor.si, 040 166 190
umetniški vodja: Jožef Herman, 041 239 980
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1.  20. 04. 1974  Globoko

2.  07. 06. 1975  Podgorje pri Slovenjgradcu

3.  22. 05. 1976  Dekani pri Kopru

4.  11. 06. 1977  Sodražica

5.  03. 06. 1978  Maribor

6.  19. 05. 1979  Vipava

7.  07. 06. 1980  Trbovlje

8.  26. 09. 1981  Bistra pri Vrhniki

9.  26. 10. 1982  Murska Sobota

10.  03. 06. 1983  Globoko

11.  09. 06. 1984  Bogenšperk

12.  08. 06. 1985  Dekani pri Kopru

13.  14. 06. 1986  Črnomelj

14.  13. 06. 1987  Celje

15.  07. 06. 1988  Mežica

16.  10. 06. 1989  Vipava

17.  09. 06. 1990  Bled

18.  08. 06. 1991  Klana (Hr)

19.  06. 06. 1992  Murska Sobota

20.  12. 06. 1993  Globoko

21.  18. 06. 1994  Boljunec pri Trstu (I)

22.  10. 06. 1995  Slovenjgradec

23.  08. 06. 1996  Medvode

24.  28. 06. 1997  Gornji Grad

25.  19. 09. 1998  Koper

26.  11. 09. 1999  Griže

Dosedanja srečanja lovskih pevskih 
zborov in rogistov Slovenije

27.  10. 06. 2000  Moravče (GEOSS)

28.  02. 06. 2001  Škale pri Velenju

29.  08. 06. 2002  Radenci

30.  14. 06. 2003  Globoko

31.  19. 06. 2004  Bohinj

32.  22. 10. 2005  Nova cerkev

33.  01. 06. 2006  Metlika

34.  23. 06. 2007  Maribor

35.  16. 08. 2008  Šentjernej

36.  13. 06. 2009  Domžale

37.  29. 05. 2010  Ptuj

38.  04. 06. 2011  Trst (I)

39.  09. 06. 2012  Škale pri Velenju

40.  15. 06. 2013  Globoko

41.  21. 06. 2014  Koper

42.  30. 05. 2015  Kraljevec na Sutli (Hr)

43.  28. 05. 2016  Vipava

44.  27. 05. 2017  Bohinj

45.  26. 05. 2018  Kočevje

46.  26. 06. 2019  Dravograd

V Velenju, 14. 02. 2020              
Milan Tepej
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