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ZADEVA: Prvo obvestilo / vabilo 48. Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov 
- Praznik lovske kulture 2022 

 
Številka: LZS/77 
Datum: 7. 3. 2022 
 

Lovska zveza Maribor je prevzela organizacijo 48. Srečanja lovskih pevskih zborov in 
rogistov Slovenije, ki bo v športni dvorani strelišča Gaj, 3. 9. 2022, na Pragerskem. 
 

Ta vsakoletna prireditev, poimenovana »PRAZNIK LOVSKE KULTURE«, obsega 
predstavitev lovske kulture v širšem smislu, poleg predstavitve lovskih pevskih zborov in 
skupin lovskih rogistov tudi predstavitev likovnih, fotografskih in literarnih del ter ostalega 
kulturnega ustvarjanja znotraj slovenskega lovstva.  
 

V želji, da predstavimo slovensko lovsko kulturno ustvarjanje čim širšemu delu slovenskega 
občinstva, se ta prireditev vsako leto odvija v drugem kraju. Letošnjo bo organizirala Lovska 
zveza Maribor.  
 

OKVIRNA ČASOVNICA SREČANJA 

 12.00 – 13.00 prihod in prijava nastopajočih,  
 13.05 – 13.25 posvet vodij skupin, 
 13.30 - 14.30  skupna vaja, 
 15.00 – 17.00 skupni nastop, 
 17.30 -            večerja,  
 po večerji družabno srečanje. 
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V času družabnega srečanja pričakujemo spontane nastope lovskih pevskih zborov in lovskih 
rogistov.  

Namen srečevanja na tej prireditvi je poleg predstavitve slovenskega lovskega ustvarjanja tudi 
druženje in spoznavanje, zato je časovnica prilagojena tako, da si bomo tudi za ta del odmerili 
nekaj našega časa. Zato želimo, da se po nastopu med seboj družimo in preživimo popoldan 
tudi s prijaznimi gostitelji.  

 

OKVIRNI SCENOSLED SKUPNEGA NASTOPA 

 Rogisti LZ Maribor igrajo melodijo MARIBORSKI LOVCI, avtor Marijan Golob, v 
pozdrav praporom ob prihodu v dvorano. 
 

 ZDRAVLJICA, himna Republike Slovenije, (France Prešeren / Stanko Premrl) - 
združeni zbori, dirigentka Metka Smirnov.  
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Pozdrav organizatorja srečanja - predsednik LZ Maribor  Marjan Gselman. 
            

 Napovedovalec/ka 
 

Združene skupine rogistov odigrajo skladbo DOBRO JUTRO, avtor Marijan Golob, 
dirigent Marijan Golob. 
 

 Združeni pevski zbori zapojejo ljudsko pesem LOVSKA, priredba Fran Venturini, 
dirigentka Metka Smirnov. 
  

 Napovedovalec/ka 
 

 Pozdrav župana občine 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Pevski zbor OSNOVNE ŠOLE 
 

 Združene skupine rogistov odigrajo skladbo POZDRAV ROGISTOV, avtor Jože Grlec, 
dirigent Jani Šalamon. 
 

 Združeni pevski zbori zapojejo ljudsko pesem s Pohorja POHORSKI JAGER, priredba 
Franc Robnik, dirigentka Metka Smirnov. 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Govor predsednika LZS 
 
 Napovedovalec/ka 

 
 Združeni pevski zbori zapojejo pesem LOVSTVU SLOVENSKEM V POZDRAV, 

avtor Jože Skrinjar, dirigentka Metka Smirnov. 
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 Združene skupine rogistov odigrajo skladbo ŠTAJERSKI LOVCI, avtor Marijan Golob, 
dirigent Marijan Golob. 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Mono komedija v izvedbi dramskega igralca Bojana Maroševič, v sodelovanju z rogisti 
LZ Maribor, avtor Tone Partlič. 

 Napovedovalec/ka 
 

 Oponašalci jelenjega rukanja 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Združeni pevski zbori zapojejo pesem ZAVRŠKI FANTJE, avtor besedila Rudolf 
Maister, avtor glasbe in priredbe Emil Adamič,  dirigentka Metka Smirnov. 
 

 Združeni pevski zbori zapojejo ljudsko pesem ŠTAJERSKI FANTIČ, priredba Ciril 
Pregelj, dirigentka Metka Smirnov. 
 

 Združene skupine rogistov odigrajo skladbo DRAVSKA, avtor Marijan Golob, dirigent 
Marijan Golob. 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Zaključna beseda predsednika KLKOJ pri LZS  mag. Janija Šalamon, podelitev priznanj 
in predaja prapora organizatorju 49. srečanja 
 

 Napovedovalec/ka 
 

 Združeni pevski zbori in rogisti zapojejo in zaigrajo ljudsko pesem MI SMO LOVCI, 
priredba Franc Gornik, dirigentka Metka Smirnov. 
 

 Združene skupine rogistov odigrajo skladbo KONEC LOVA, avtor Jože Grlec, dirigent 
Jani Šalamon. 

 

V prilogi Vam pošiljamo notni material skupnih pesmi za zbore ter partiture in posamezne 
parte za rogiste. Gre za znane skladbe in pesmi, ki jih zbori in rogisti običajno izvajajo na 
svojih nastopih, ena je tudi nova, saj smo prisluhnili pripombam, da naj bi igrali skladbe 
slovenskih avtorjev. Tako so skladbe rogistov v večini delo slovenskega skladatelja Marijana 
Goloba, umetniškega vodje in dirigenta Rogistov LZ Maribor, ki so v lanskem letu praznovali 
10 obletnico delovanja. 

Vse nastopajoče opozarjamo, da naj skladbe izvajajo izključno iz notnega materiala, ki vam 
ga pošiljamo kot prilogo k temu vabilu. Le tako bomo lahko izvedli skupne skladbe usklajeno 
in enotno. Želja dirigentov je, da se nastopajoči naučijo skladbe na pamet, da bodo med 
nastopom lažje sledili dirigentu. 

Umetniške vodje pevskih zborov naprošamo,  da posvetijo pozornost na 8 zadnjih taktov 
pesmi Lovska, ki so nam povzročali težave pri skupnem petju na prejšnjih srečanjih.  

Prvo skladbo, avtorja Marijana Goloba »Mariborski  lovci« bo igrala samo ena skupina 
lovskih rogistov in sicer Rogisti LZ Maribor.  
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Vljudno vas prosimo, da potrdite prejem tega prvega obvestila najkasneje do 30. aprila 2022 
na e-naslov svetovalke za odnose z javnostmi LZS Urše Kmetec: ursa.kmetec@lovska-
zveza.si. 

Prav tako nam javite morebitne spremenjene naslove, da vam bomo naslednja obvestila in 
končno vabilo lahko poslali na pravi naslov.  

Vabilo s prijavnico vam bomo poslali v naslednjem dopisu oziroma uradnem vabilu na 
srečanje, zdaj pa vam želimo veliko veselja in uspehov ob pripravah na skupni nastop in vas 
z veseljem pričakujemo na Pragerskem, na 48. Srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov 
Slovenije – Prazniku lovske kulture na Pragerskem. 

 

 Lovski zdravo! 

 

Predsednik organizacijskega odbora                            Predsednik KLKOJ 
  Slavko ŠTIBERC l.r.                                    mag. Jani ŠALAMON l.r.
    

 
Priloge: 

- notni material – pevski zbori (velja za zbore) 
- notni material – rogisti (velja za rogiste) 

 
 

 

PESMI ZA LOVSKE PEVSKE ZBORE: 

1. ZDRAVLJICA, himna Republike Slovenije, (France Prešeren / Stanko Premrl) 
2. LOVSKA, avtor Fran Venturini 
3. POHORSKI JAGER, priredba Ciril Pregelj 
4. LOVSTVU SLOVENSKEM V POZDRAV, avtor Jože Skrinjar 
5. ZAVRŠKI FANTJE, Rudolf Maister / Emil Adamič   
6. ŠTAJERSKI FANTIČ, priredba Franc Robnik 
7. MI SMO LOVCI, priredba Franc Gornik 

 
 
SKLADBE ZA LOVSKE ROGISTE: 

1. MARIBORSKI LOVCI, Avtor Marijan Golob, (igrajo samo rogisti LZ Maribor) 
2. DOBRO JUTRO, avtor Marijan Golob 
3. POZDRAV ROGISTOV, avtor Jože Grlec 
4. ŠTAJERSKI LOVCI, avtor Marijan Golob 
5. DRAVSKA, avtor Marijan Golob 
6. MI SMO LOVCI, priredba Franc Gornik 
7. KONEC LOVA, avtor Jože Grlec 


