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Slavko Štiberc
predsednik organizacijskega odbora

Prisrčno pozdravljeni v imenu Organizacijskega odbora na 48. srečanju lovskih 
pevskih zborov in rogistov z imenom  »PRAZNIK LOVSKE KULTURE IN LOVS-
KEGA STRELSTVA«.

Lovska kultura na Štajerskem ima že dolgoletno tradicijo. Prvi lovski pevski zbor je 
bil ustanovljen že davnega leta 1969. To je bil Lovski oktet Zveze lovskih družin Mari-
bor. Deloval je do 1981. leta. Člani Lovskega okteta so bili tudi med pobudniki  1. 
srečanja lovskih pevskih zborov. Srečanja se na žalost zaradi bolezni nekaterih članov 
niso udeležili.

Leta 1978 Zveza lovskih družin Maribor prevzame organizacijo 5. srečanja lovskih 
pevskih zborov. To je bilo prvo mednarodno srečanje, saj so na prireditvi sodelovali 
tudi pevci LPZ Železna Kapla iz Avstrije. Na srečanju je sodelovalo deset pevskih 
zborov. Glavna prireditev je bila v takratnem Domu JNA. Že naslednje leto so na 
srečanju prvič nastopili tudi lovski rogisti. Od takrat se prireditev imenuje Srečanje 
lovskih pevskih zborov in rogistov.

Leta 2007 je bila LZ Maribor organizator 34. srečanja lovskih pevskih zborov in rogis-
tov. Srečanje  je bilo v Mariboru, dne  23. julija 2007. Prireditev je sovpadala s prazno-
vanjem 100. obletnice Lovske zveze Slovenije. Na njej je sodelovalo 19 pevskih 
zborov in 23 skupin lovskih rogistov. Prireditev je potekala na treh lokacijah in sicer: 
v Slovenski Bistrici, Lenartu in Rušah. Zaključek je bil v  Unionski dvorani v Maribo-
ru.

Organizacijo 48. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov z naslovom Praznik 
lovske kulture je Lovska zveza Maribor sprejela za leto 2021.

Ker je bilo predvideno srečanje 2020 v Medvodah prestavljeno v leto 2021 zaradi 
epidemioloških razmer,  je LZ Maribor  prevzela od Prekmurske zveze lovskih družin  
organizacijo 48. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov v letu 2022. Ob tej 
priložnosti smo združili dve prireditvi in sicer: lovsko kulturo in lovsko strelstvo. Tako 
smo letošnjo prireditev poimenovali Praznik lovske kulture in lovskega strelstva. V 
okviru letošnje prireditve bo potekalo državno prvenstvo v strelstvu za veterane in 
super veterane ter 48. srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov. Obe prireditvi bodo 
spremljale še: predstavitev rezbarjenja z motorno žago, fotografska razstava, izdelava  
kopita za puško, prikaz različnih rezbarskih izdelkov in različne puškarske storitve ter 
ponudba lovskih pripomočkov, nabojev in orožja.

Na letošnjo prireditev je prijavljenih več kot 300 nastopajočih iz Slovenije in Hrvaške. 
Veseli nas, da smo se po tem težkem koronskem času  zopet zbrali v tako velikem 
številu. To pomeni, da smo pogrešali lepo lovsko pesem, zvoke lovskih  rogov in 
medsebojno druženje vseh tistih, ki nam lovska kultura  pomeni tudi način življenja. 
Hvala vam dragi prijatelji pevci in rogisti za vaš trud in čas, ki ste ga namenili vajam 
za letošnji nastop in ste se klub nepredvidljivi situaciji odzvali našem vabilu.

Za realizacijo tako obširnega programa prireditev je potrebna širša podpora lovske 
organizacije in ljubiteljev lovske kulture. Ob tej priložnosti se zahvaljujem dr. Ivanu 
Žagarju, županu občine Slovenska Bistrica, županu MO Maribor g. Sašu Arsenoviču, 
vsem donatorjem, članom organizacijskega odbora in vsem lovkam in lovcem, kateri 
ste pomagali pri pripravah in izvedbi te prireditve.

Naj se še dolgo sliši lepa slovenska lovska pesem in  naj še naprej po poljih in gorah 
odmeva lovski rog. 
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Pozdravljeni nam, lovci vsi!

Marjan Gselman
predsednik Lovske zveze Maribor

Lovska kultura je vrsta med seboj tesno povezanih aktivnosti trajnostne rabe, upravl-
janja in varovanja prostoživečih vrst divjadi in njihovega okolja ter šeg in navad, ki so 
del vsakdana slovenskih lovcev. Posebno mesto v lovskem udejstvovanju zavzema  
tudi ukvarjanje s kulturo v širšem in seveda ožjem smislu: s slikanjem, kiparjenjem, 
igranjem in petjem. Lovski pevci in rogisti že dolga desetetja skrbno negujejo lovsko 
pesem in melodijo. Ohranjajo del slovenske kulturne dediščine in bogatijo globoko in 
bogato zakladnico slovenske ljubiteljske kulture.

Lovska kultura je pravzaprav toliko stara, kot je staro lovstvo. Na Slovenskem ima  
zdaj že 115-letno organizirano tradicijo, saj je bila tesno povezana z ustanovitvijo 
slovenske lovske organizacije leta 1907. Lovci kulturo skrbno negujemo, z njo 
plemenitimo in ohranjamo tradicijo. Zven lovskih rogov in ubrano petje lovskih 
melodij spremljajo lovce na lovu, na slavnostnih dogodkih,na različnih slovesnostih, 
na družabnih in družbenih dogodkih, na zadnjih pogonih in tudi ob zadnjem slovesu. 
Lahko rečemo, da je lovska kultura del slovenske kulturne dediščine, je del narodnega 
bogastva in brez  vsega  tega  naše  lovstvo ne bi bilo to, kar je. Lovska kultura je speci-
fična, je nekaj posebnega, še vedno izvirnega in to jo uvršča v slovensko kulturno 
zakladnico.

Celo naša narodna zgodovina ima nekaj primesi lovske kulture, saj je najstarejše 
znano glasbilo v Evropi piščal iz medvedje kosti, ki so jo našli pri izkopavanjih v 
jamah Divje babe pri Idriji. Na slovenskih tleh torej in bodimo ponosni na to!

Slovenski lovski pevski zbori in rogisti odražajo nacionalno pripadnost in krepijo 
slovestvo s številnimi nastopi na prireditvah v Sloveniji in v zamejstvu. Del tega 
bogastva predstavlja tudi letošnji Praznik lovske kulture, ki ga v sodelovanju z Lovsko 
zvezo Slovenije in njeno komisijo za lovsko kulturo organiziramo štajerski lovci iz 
Lovske zveze Maribor. Ponosni in počaščeni smo, da nam je bila zaupana organizacija 
in izvedba tega velikega dogodka, ki je še ena od priložnosti za promocijo lovstva in 
lovske organizacije najširši javnosti.

V imenu vseh organizatorjev, posebeje pa v imenu Lovske zveze Maribor, se iskreno 
zahvaljujem vsem in vsakemu posebej za opravljeno delo. Hvala vsem donatorjem in 
sponzorjem, hvala občini gostiteljici - Slovenski Bistrici in njenemu županu Ivanu 
Žagarju, hvala naši domicilni Mestni občini Maribor in njenemu županu Aleksandru 
Saši Arsenoviču, hvala voditelju in scenaristu prireditve Stanetu Kocutarju in našima 
dragima prijateljema, dramatiku in pisatelju Tonetu Partljiču in dramskemu igralcu 
Bojanu Maroševiču. Skupaj smo spisali še eno lepo zgodbo, katera nam bo vsem 
ostala v lepem spominu.

Naj odmeva zven lovskh rogov in naj se sliši ubrano petje lovskih zborov daleč po 
deželi Štajerski, po zelenih logih, poljih in travnikih Dravskega polja, vse tja do zelen-
ega Pohorja in valovitih Slovenskih goric.
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Spoštovani!

mag. Lado Bradač
predsednik Lovske zveze Slovenije

Slovenski lovci spoštujemo naravo in se zavedamo, da smo del nje. Narava je bila od 
nekdaj navdih številnim umetnikom, zaradi katere nastajajo prekrasne umetnine. 
Lovska kultura je trdno vpeta v kulturo in tradicijo slovenskega naroda, bogatijo jo 
številni slikarji, fotografi, literati, rezbarji, graverji, oponašalci jelenjega rukanja in 
seveda lovski pevski zbori ter lovski rogisti.

Marsikdo lovstvo še vedno enači zgolj z lovom, lovci pa si tudi s predstavljanjem 
lovske kulture širom po Sloveniji prizadevamo javnost ozavestiti, da je lovstvo mnogo 
več.

Prvo srečanje lovskih pevskih zborov, ki so jim kasneje pridružili še rogisti, je bilo leta 
1974 z zgolj štirimi nastopajočimi zbori. Lovska glasbena kultura je s tem dobila nove 
dimenzije in srečanja so prerasla v eno največjih lovskih kulturnih prireditev v Evropi. 
V Sloveniji danes deluje 18 lovskih pevskih zborov in 27 skupin rogistov. Brez 
lovskih rogov in lovskih pesmi pa skorajda ne mine noben pomembnejši lovski dogo-
dek.

Na letošnjem, že 48-tem srečanju, prazniku lovske kulture bodo ponovno zadoneli 
številni lovski rogovi, spet se bo slišalo ubrano zborovsko petje, s katerim ohranjamo 
našo kulturno dediščino in negujemo slovensko lovsko tradicijo.

Verjamem, da se nam bo dogodek vtisnil v spomin kot prijetno doživetje in druženje 
srčnih ljudi.

Ob tej priložnosti iskreno čestitam in se zahvaljujem Lovski zvezi Maribor za odlično 
organizacijo 48. Srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov. Hvala tudi Komisiji za 
lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS, ki je podprla zamisel Lovske zveze Maribor, da 
se letošnje srečanje – primerno poimenovano praznik lovske kulture in lovskega 
strelstva – združi s še enim odmevnim dogodkom Lovske zveze Slovenije, to je z 
Dnevi lovskega strelstva na strelišču Gaj-Pragersko. Lepa hvala tudi vsem 
udeležencem srečanja - ljubiteljem petja in igranja, ljubiteljem narave.
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dr. Ivan Žagar
župan Občine Slovenska Bistrica

Območje občine Slovenska Bistrica leži na severovzhodu Slovenije in je eno izmed 
največjih. V svojem izredno raznolikem svetu združuje gospodarsko zanimive, 
turistične, kulturne in naravne danosti. V gospodarstvu prevladuje predelovalna indus-
trija, uspešna je obrtna dejavnost, območje občine pa se ponaša tudi z velikim bogast-
vom gozdov, z nasadi vinogradov in s sadjarstvom, kar daje temeljni pečat usmeritvi 
njenega razvoja.

Danes je mesto Slovenska Bistrica, ki je tudi središče občine, sodobno slovensko 
mesto, ki je v zadnjih desetletjih doseglo uspešen razvoj na mnogih področjih. Je tudi 
upravno in industrijsko središče jugovzhodnega dela Pohorja.

Slovenska Bistrica pa je zanimiva tudi za odkrivanje in spoznavanje življenja v pretek-
losti. Številne arheološke najdbe pričajo, da je bil ta prostor poseljen že zelo zgodaj.
  
Mesto Slovenska Bistrica je nastalo na ostalinah rimskega naselja Civitas Negotiana, 
na križišču cest v smeri današnjega Maribora, Celja in Ptuja. Mestne pravice pa je 
dobilo v začetku 14. stoletja. Vidnejši razvoj je mestu je prinesla cesta, ki je povezova-
la Dunaj in Trst.

Pokrajino zaznamujejo ohranjeni gradovi in dvorci ter razvaline nekdanjih utrdb, 
številne cerkvice in znamenja. Mnogo kulturnih spomenikov je ohranjenih tudi iz 
novejšega obdobja zgodovine. O nekdanjem delu in življenju tukajšnjih prebivalcev 
pa pričajo tudi ohranjeni etnološki spomeniki.

Zdravo in bogato naravno okolje nudi možnost za rekreacijo in učne ure v naravi skozi 
vse leto. Geografsko razgibano območje je idealno tudi za kolesarjenje, tek v naravi, 
pohodništvo in v zimskih mesecih smučanje. Na svoj račun lahko pridejo še ljubitelji 
lova in ribolova, športnega plezanja, zmajarstva, v zadnjem času pa tudi ljubitelji 
športnega streljanja.
 
Veseli nas, da lahko v naši občini gostimo 48. mednarodno srečanje lovskih pevskih 
zborov in rogistov, ki ga organizira Lovska zveza Maribor. S predstavitvijo lovske 
kulture boste obogatili  kulturno in turistično dogajanje v naših krajih ter  opozorili, da 
poleg glavne naloge in odgovornosti lovcev, s svojimi šegami in navadami ter 
načinom  življenja slovenskih lovcev pomembno prispevate pri ohranitvi  žive 
kulturne dediščine.

Želim vam prijetno počutje v naših krajih.
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Spoštovani lovci in lovke,
ljubitelji lovske kulture. 

Aleksander Saša Arsenovič
župan MO Maribor

Veseli me, da mariborska Lovska zveza prevzema organizacijo tradicionalnega 
glasbenega dogodka in boste naše dele Slovenije napolnili z glasbo. Pomembno je, da 
tradicionalne dogodke, podpiramo in gojimo, saj so tudi priložnost za družabno 
srečanje in dobro voljo. 

Tudi v Mariboru verjamemo v vključevanje tradicije in zgodovine v sedanjost in 
načrtovanje prihodnosti mesta. V Mariboru in širši regiji si prizadevamo, da smo 
odprto mesto za vse, saj verjamemo v moč povezovanja in sodelovanja. V zadnjih letih 
se mesto prebuja in odkriva svoje ambicije, zaupa v svoje sposobnosti in ponovno upa 
sanjati. Je mesto, ki stremi k temu, da postane prestolnica talentov in priložnosti.

Naši načrti so veliki in vemo kam gremo. Tradicija in zgodovina našega mesta leži ob 
prenovljenem srednjeveškem središču ob Dravi, ki ga bodo krasile in polnile številne 
kulturne vsebine. Vsebine bo dopolnjevalo prenovljeno dravsko nabrežje mestna 
promenada, nova brv, ki bo povezovala levi in desni breg Maribora in kjer se bodo 
prepletale kulturne, prostočasne in športne vsebine. Novo kulturno središče mesta 
nastaja na obnovljenem Vojašniške trgu ob številnih objektih, ponesli pa jo bomo tudi 
po historičnih prehodih preko prenovljenega Glavnega trga v Center Rotovž, multikul-
turno, medgeneracijsko središče, ki ga mesto tako težko pričakuje.  

Ne bomo se ustavili tukaj, razvijamo vsebine z mislijo na naravo in zeleno, Pohorje 
dobiva nove vsebine, tudi Mariborski otok. Postajamo zeleno mesto, ki spodbuja 
trajnostne oblike mobilnosti, kolesarjenje in prehod na električna vozila, s čimer bomo 
izboljšali tudi kvaliteto zraka v mestu. Novo zeleno in družabno središče se nam obeta 
tudi s prenovljeno Promenado v Mestnem parku.

Želim vam, da se v naših krajih počutite dobro in dobrodošli ter da ohranjata svojo 
tradicijo, ki je pomembno zakoreninjena v vsakem od nas. Upam tudi, da se boste v 
Maribor in naše kraje radi vračali. 
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Časovnica srečanja Scenosled prireditve

12:00 - 13:00
prihod in
prijava nastopjaočih

Rogisti LZ Maribor igrajo
melodijo JAGERMARŠ,
avtor Marijan Golob,
v pozdrav praporjem ob
prihodu v dvorano

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

Pozdrav organizatorja
srečanja - predsednik
LZ Maribor - Marjan
Gselman

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

Združeni pevski zbori zapojejo
pesem LOVSKA, avtor
Fran Venturini, dirigentka
Metka Smirnov

Pozdrav župana MO
Slovenska Bistrica -
dr. Ivan Žagar

Pevski kvartet CANTARE

Pozdrav župana MO
Maribor - Saša Arsenoviča

13:05 - 13:25
posvet vodij skupin

15:00 - 17:00
skupni nastop

13:30 - 14:00
skupna vaja

17:30
večerja in druženje ob glasbi
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Združene skupine rogistov
odigrajo skladbo POZDRAV
ROGISTOV, avtor Jože
Grlec, dirigent mag. Jani
Šalamon

Oponašalci jelenjega rukanja

Združeni pevski zbori zapojejo
pesem ŠTAJERSKI FANTIČ,
priredba Franc Robnik, 
dirigentka Metka Smirnov

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

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

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

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

Združeni pevski zbori zapojejo
pesem POHORSKI JAGER,
priredba Ciril Pregelj,
dirigentka Metka Smirniv

Združeni pevski zbori zapojejo
pesem LOVSTVU
SLOVENSKEM V POZDRAV,
avtor Jože Skrinjar,
dirigentka Metka Smirnov

Združene skupine rogistov
odigrajo skladbo ŠTAJERSKI
LOVCI, avtor Marijan Golob,
dirigent Marijan Golob

Pozdrav pisatelja Toneta
Partljiča

Monokomedija  z naslovom
NAJ OSTANE MED NAMI
v izvedbi dramskega igralca
Bojana Maroševiča, v
sodelovanju z rogisti LZ Maribor,
avtor Tone Partljič

Govor predsednika LZS -
Lado Bradač
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Pevski kvartet ZLD Kočevje LPZ LD Škale

Pevski kvartet ZLD Kočevje sestavljajo izkušeni pevci, ki so se kalili v mnogih pevskih zased-
bah najrazličnejših sestavov od velikih zborovskih zasedb do kvarteta. Kvartet je bil ustanovljen 
leta 2004 in od takrat neprekinjeno deluje v enaki sestavi 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 prihaja iz Vrhnike. Nastopajo na različnih prireditvah in na 
pogrebih. Kvartet odlikuje zrel zvok s pridihom tradicionalnega fantovskega petja. 

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 pevcev in 4 zborovodje, trenutno pa je aktivnih 
11 pevcev, od tega 4 lovci. 

V 35. letih je imel 1159 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 
Slovenije od leta 1987 dalje in bil leta 2001 in 2012 tudi organizator 28. in 39. SLPZR Sloveni-
je.

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 kulturo II. stopnje Lovske zveze 
Slovenije.
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LPZ Globoko Lovski oktet Peca Mežica

Lovski pevski zbor Globoko je bil ustanovljen jeseni leta 1971 in tako deluje že več kot 50 let. 
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 - 
Prazniku slovenske lovske kulture. Je pobudnik in organizator prvega ter vseh dosedanjih 
okroglih jubilejnih srečanj in je edina tovrstna skupina, ki se je udeležila vseh dosedanjih 
srečanj.

Jeseni letos namerava zbor z jubilejnim koncertom proslaviti 50 let delovanja, saj tega lani 
zaradi protikoronskih ukrepov ni bilo možno narediti. V ta namen so se zboru v letošnjem letu 
znova pridružili nekateri bivši pevci, ki so pred leti že prenehali s petjem v zboru, aktivno pa 
deluejo v skupini Pevci iz Globokega.

Zbor je prejemnik številnih priznanj, predvsem na lovskem področju, med njimi tudi Zlatorogo-
vo plaketo, ki je najvišje priznanje, ki ga podeljuje LZS.

LPZ Globoko redno nastopa na območnih revijah Pesem Posavja ter na prireditvah v domačem 
kraju in izven njega.

Zbor trenutno šteje 17 pevcev, od jeseni 1918 je njegova zborovodka Mileva Kralj Buzeti.

Lovski oktet LD Peca je pričel s svojim delom pred 39 leti in sicer je bil ustanovljen leta 1983 
na pobudo takratnega strešine Dretnik Hinka in prosvetarja Mirka Lamprehta. Že takrat so se 
člani okteta zavedali pomena slovenske lovske kulture in takrat tudi prvič nastopili na lovski 
razstavi, ki jo je organiziral lovsko gojitveni bazen Mežica.

Oktet je v svojem 39 letnem  delovanju odličen ambasador pri širjenju slovenske lovske kulture, 
saj je večkrat nastopil tudi širom Evrope in sicer v Avstriji, Švici, Italiji, Hrvaški in Lichten-
stainu 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 pokraji-
no, ki je bila predstavljena 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 Priznanje občine Mežica  ter zlati grb občine Mežica. Lovski 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. 
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KD LPZ Bele krajine Društvo LPZ in rogisti
Zasavje-Trbovlje

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 leta 2000 naj bi tako 
obeležili 40. obletnico delovanja na jubilejnem koncertu, vendar smo bili prisiljeni praznovanje 
odložiti, najbrž na 45. obletnico. V zboru so vrata odprta vsem ki jih veseli petje. V zboru trenut-
no poje petnajst pevcev, v teh štiridesetih letih pa se nas je izmenjalo kar veliko število. Prvič 
smo sodelovali na republiškem srečanju Lovskih pevskih zborov in rogistov  leta 1982 v Murski 
Soboti. Od takrat sodelujemo na srečanju vsako leto.  Trinajsto republiško 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 prireditvah ob državnih in občinskih praznikih. V času svojega delovanja smo zamen-
jali 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 odlikovani 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 preimenovali v Kulturno društvo Lovski pevski zbor 
Bele krajine, vendar pa prav tako zagreto naprej delamo in si želimo še veliko petja in veselja.

Lovski pevski zbor neprekinjeno deluje 44.leto. V letu 2011 se je registriralo kot 'Društvo LPZ 
in rogisti Zasavje-Trbovlje'. V letošnjem letu se je zboru pridružil mlajši pevec, kar smo še 
posebej veseli. Sicer je povprečna starost zbora dobrih 70 let.

Redno sodelujemo na občinskih  revijah odraslih pevskih zborov v Trbovljah. V času korona 
krize je število nastopov precej zmanjšalo. Prav tako so bilo tudi manj pevskih vaj. 

Počasi se 'pobiramo', tako da v letošnjem letu načrtujemo ponovno več nastopov.
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LPZ Medvode LPZ Martin Krpan - Bloke

Lovski pevski zbor Medvode (v nadaljevanju LPZ Medvode) je ustanovila leta 1976 Lovska 
družina Medvode in organizacijsko deluje v okviru Kulturnega društva »Simon Jenko« 
Medvode. V LPZ Medvode vseskozi prepeva okoli 20 pevcev z pevskim repertoarjem sloven-
skih skladateljev, posegajo pa tudi po skladbah tujih skladateljev. V programih 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 raznolikih kulturnih dogodkov z širšo dostopnost-
jo kulturnih vsebin z redno organizacijo samostojnih koncertov doma in v tujini, prirejanjem 
razstav, izdajanjem publikacij, izdajo treh avdio kaset in dveh zgoščenk. V letu 1996 je bil LPZ 
Medvode že organizator vseslovenskega srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije 
v Medvodah, katerega organizator je bil tudi v lanskem letu. Je redni nastopajoči zbor na 
območnih revijah, 3 krat pa je bil uvrščen tudi na regijsko tekmovanje.
Med večje projekte nastopanja v tujini štejejo evropska 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 nekdanje skupne države (Srbiji, BiH in 
Makedoniji). 
Letos  LPZ Medvode praznuje 46 let neprekinjenega. Za svoje dolgoletno neprekinjeno pevsko 
poslanstvo in izjemne dosežke je bil LPZ Medvode nagrajen s številnimi priznanji občine 
Medvode, JSKD ter Lovske zveze Slovenije. 
Zbor od leta 2017 vodi zborovodja Milan Bajželj. 
Starostna struktura zbora govori o življenjskem veselju do petja, zato ne drži zaman pregovor: 
»kdor poje rad ostaja mlad«.

Zbor je leta 2005 ustanovila lovska družina Martin Krpan Bloke. Pobudo za pričetek delovanja 
je dalo nekaj navdušenih lovcev. Program zbora predstavljajo skladbe lovskih vsebin ter 
ljudske in umetne pesmi. Glavna finančna podpornika sta matična lovska družina in občina 
Bloke.

Pevci realiziramo letno med 5-10 nastopov. Od pomembnejših sta vsakoletni nastop na reviji 
lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije in nastop na reviji pevskih zborov notranjske. 
Ob 15- letnici delovanja smo izdali prvo zgoščenko dvanajstih skladb. Sedaj pa pripravljamo 
drugo zgoščenko. Zbor vodi pevovodja g. Janez Gostiša ki v zboru tudi poje.
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Pevsko društvo prekmurskih lovcev

Spremljevalka lovske dejavnosti je tudi lovska pesem in pred 37. leti je bilo v ta namen ustanovl-
jeno Pevsko društvo prekmurskih lovcev, ki ohranja in neguje slovensko lovsko pesem in 
predstavlja prekmurske lovce širom naše domovine in onstran naših meja.
Pevski zbor prekmurskih lovcev je v vseh letih delovanja prejel številne pohvale in priznanja. 
Vsa priznanja so nam ljuba, tako kolektivu kot posameznikom. Posebej ponosni smo, ko je zbor 
leta 2004 prejel odlikovanje Red III. stopnje za lovsko glasbeno kulturo in leta 2006 najvišje 
priznanje Lovske zveze Slovenije za kulturo – Plaketo za glasbeno kulturo. Pri izpolnjevanju 
našega poslanstva ohranjanja in negovanja lovske kulture nam stoji ob strani Zveza lovskih 
družin Prekmurja.
Zbor je sodeloval na vseh Srečanjih slovenskih lovskih pevskih zborov in rogistov od ustano-
vitve zbora 1985. leta do danes.
Leta 2005 je strokovno vodenje zbora prevzela zborovodkinja, profesorica glasbe Suzana Škafar 
in ga uspešno vodi še naprej. Prišli so novi pevci, večinoma ne lovci. S pomočjo njihovih glasov 
je zbor čedalje bolj ubrano pel. Spretnejši in urnejši smo postajali v osvajanju novih pesmi, 
jasnejše so nam postajale mnoge veščine zborovskega petja. V zboru pojemo štiriglasno. Prepe-
vamo narodne, umetne in tuje pesmi, pesmi z lovsko tematiko ter prekmurske. Pevsko društvo 
prekmurskih lovcev šteje trenutno štirinajst zvestih pevcev.
Pri lovskih pevskih zborih in rogistih niso pomembne samo vaje in kulturni nastopi na 
posameznih koncertih ali drugih pomembnih prireditvah, veliko več pomenijo pristni prijateljski 
odnosi in prijetna nepogrešljiva druženja, ki so prisotna med člani posameznih skupin pevcev in 
rogistov.
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Rogisti Zeleni Vrh Vuzenica

Skupino smo ustanovili 2009, do danes smo delali v različnih zasedbah. V trenutni  zasedbi 
delamo že 3 leta. Igramo, če je le možno, na vseh prireditvah kot poroke, maše, lepe nedelje, 
pogrebi in obletnice.

28

KUD Prekmurski rogisti

Društvo deluje od leta 1972 in je najstarejša skupina rogistov v Sloveniji. Do leta 1999 jo je 
vodil  starosta 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 in trenutno šteje 11 članov. Iz glasbenega vidika deluje kot  mešana »B« skupina, ker je 
njena instrumentalna zasedba s tako imenovanimi »Fürstpless« in »Parforce« rogovi. Člani 
društva so: Zdenek Bily, Štefan Fartelj, Štefan Horvat, Zvonko Kajdič, Vlado Kolman, Sandi 
Kropec, Andrej Marušič, Stanko Peterka, Ivan Pucko, Rudi Slogovič in Andrej Smodič.
Profesor Jože Grlec je bil vsekakor ponos društva, saj je napisal  preko sto šestdeset skladb za 
lovske rogove in je tudi avtor prvega zvezka »Skladbe za lovske rogove«, v katerem je 50 
različnih njegovih partitur (od koračnic, glasbe, namenjene izvajanju lova, lovskim svečanostim, 
sakralne glasbe, pa vse do zadnjega pozdrava umrlemu lovcu). V letu 2007 so Prekmurski rogisti 
uspeli uresničiti dolgoletno željo: izdali so monografijo o Jožetu Grlecu z naslovom »Pozdrav 
rogistov«. V knjigi, katere tekst je napisan v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku, so 
poleg življenjepisa in foto albuma zajete vse avtorjeve skladbe, ki so jih rogisti uspeli pridobiti 
po večletnem poizvedovanju in zbiranju. 
Letno imajo Prekmurski rogisti okrog 30 do 40 nastopov, velikokrat tudi v tujini (na Madžar-
skem, v Avstriji, na Hrvaškem, v Nemčiji in v Italiji). Leta 1999 so se prvič udeležili mednarod-
nega tekmovanja rogistov v Avstriji, na katerem je sodelovalo preko devetdeset skupin iz osmih 
držav in kjer so prvič osvojili zlati znak. Zlati znak so rogisti osvojili še na več drugih mednarod-
nih tekmovanjih. 
Za aktivno delo so Prekmurski rogisti prejeli že več odlikovanj Lovske Zveze Slovenije, nazadn-
je leta 2007 Plaketo za lovsko glasbeno kulturo, ob  praznovanju 40 letnice, leta 2012, pa so bili 
odlikovani tudi posamezni člani.
To leto je za Prekmurske rogiste še posebnega pomena, saj praznujejo 50 let aktivnega delovan-
ja.
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Rogisti LZ Maribor Rogisti ZLD Kočevje

Rogisti LZ Maribor - organizatorji 48. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov.

Rogisti LZ Maribor delujemo od leta 2010. Letošnje srečanje je enajsto na katerem sodelujemo. 
Od  ustanovitve skupine smo sodelovali na vseh srečanjih, katera so bila izvedena. V letu 2020 
smo praznovali deseto obletnico delovanja. Zaradi epidemioloških razmer smo izvedli prazno-
vanje na prostem ob upoštevanju NIJZ ukrepov. Ob tej priložnosti smo prejeli tudi Plaketo za 
lovsko kulturo tretje stopnje s strani LZ Slovenije.

Nastopamo na različnih prireditvah,  katere so povezane z lovstvom in tudi  drugih priložnostih, 
ki so namenjene širši javnosti.  Na teh prireditvah lahko občinstvo spozna, da lovci gojimo tudi 
lovsko kulturo, katera pa je žal širši javnosti premalo poznana. Letno opravimo okrog štirideset  
nastopov in trideset vaj.

V letošnjem letu je LZ Maribor prevzela organizacijo 48. srečanja lovskih pevskih zborov in 
rogistov od prvotno načrtovanega organizatorja Prekmurskih rogistov. Tako je levji delež 
priprav in organizacije srečanja padel na pleča rogistov LZM, s sklepom UO LZM pa je bil 
imenovan za predsednika organizacijskega odbora Slavko Štiberc, predsednik rogistov. Organ-
izacijski odbor je sprejel pobudo, da srečanje razširimo in obogatimo z različnimi dejavnostmi, 
s katerimi se ukvarjajo lovci. Tako smo pripravili rezbarsko delavnico s prikazom rezbarjenja z 
motorno žago,  z razstavo rezbarij, fotografsko razstavo, preparatorsko razstavo in s še nekateri-
mi drugimi dejavnostmi. Letošnje srečanje je tudi nekoliko drugačno, saj smo združili dve 
prireditvi: in sicer lovsko kulturo in lovsko strelstvo. Tako smo letošnjo prireditev poimenovali 
»PRAZNIK LOVSKE KULTURE IN LOVSKEGA STRELSTVA«.  Prireditve  potekajo tri dni, 
vrhunec pa je Srečanje lovskih pevskih zborov in rogistov na lokaciji Športnega centra Gaj pri 
Pragerskem. 

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 življenje 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 
potrebnih 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 obveznost 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 
organizacije, ki širijo to zvrst bogate lovske tradicije in kulture.
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Prleški lovski rogisti Hubertovi rogisti

Lovski rogisti Z.L.D. Prlekija so bili ustanovljeni l. 2000. V zasedbi je devet članov. Njihovi 
nastopi se vršijo skozi celo leto. Obletnice Lovskih družin, Hubertove maše, ob jubilejih 
posameznih lovcev in drugih slavjih kamor so povabljeni kakor tudi ob slovesu pokojnih lovskih 
tovarišev. Smo privrženci lovske kulture in želimo,da pride do vsakega posameznika.

Hubertovi rogisti iz Kraljevca na Sutli, Hrvaška, so bili ustanovljeni leta 1995, na iniciativo in 
ob veliki podpori družine Štrucl ter Lovske družine »Fazan« Kraljevec na Sutli, tedaj kot druga 
skupina lovskih rogistov Republike Hrvaške. Svoj prvi nastop izven meje Republike Hrvaške, 
pomnijo ravno leta 1996 na 23. Srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije v 
Medvodah. Ta čudovita izkušnja jim je v spominu ostala do današnjih dni. Hubertovi rogisti s 
svojimi unikatnimi ročno izdelanimi uniformami, po vzoru na lovske, izpred davnih sedaj 
skoraj že pozabljenih časov ter efektnim nastopom, 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, kulture 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 gostitelji že treh Srečanj LPZR v Kraljevcu na Sutli. Do sedaj so bili prisotni na vseh Srečan-
jih LPZR na Hrvaškem in večini SLPZR v Sloveniji. S ponosom 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 delovanja jim je HLS dodelil 
odlikovanje I. reda, LZS pa plaketo III. reda. Od 1. maja 2015, so zaradi boljše prepoznavnosti 
iz »Kraljevečki rogisti«, spremenili ime v bolj zvočno »Hubertovi rogisti«. Vsekakor, pa si 
želijo in imajo velik interes negovati in širiti glasbo na področju lovske kulture. Njihov glavni 
moto je povezovanje in bogatenje lovske kulture skozi glasbo ter prijetno in sproščeno druženje 
na različnih krajih.
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Domžalski rogisti Dobovski 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 Murski 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 udeležbo na tekmovanje skupin 
rogistov na Avstrijskem Štajerskem v Halbenrainu, kjer so osvojili prvi zlati rog, kar je pomenilo 
nova vabila na avstrijska tekmovanja.  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 
pasivnega, 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 koncerte, enako tudi starejšim po domovih 
za ostarele.  Število aktivnih rogistov se je povečalo na 11, nabavili so manjkajoče instrumente 
ter manjkajoče lovske uniforme.  Leto 2021 je bilo za Domžalske rogiste posebno, saj so posneli 
svojo prvo zgoščenko ter praznovali 30 let delovanja. Slavnostna akademija se je izvedla v petek 
18.junija 2021, v dvorani Kulturnega doma Franca Bernika v Domžalah, Dan slovenske lovske 
kulture pa naslednji dan, v soboto 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. V letošnjem letu so se 
Domžalski rogisti na posebno povabilo Slovaškega lovskega kluba udeležili tekmovanja 
Češko-Slovaških rogistov v kraju Divin na Slovaškem (11.junij 2022). V skupini Es rogistov so 
zasedli fantastično 1. mesto.

Dobovski rogisti smo sekcija Kulturnega društva Franc Bogovič Dobova. Začetki našega 
delovanja segajo v leto 1993, kar pomeni da smo leta 2018 obeleževali 25. letnico delovanja, v 
to čast pa smo organizirali samostojni koncert v farni cerkvi v Dobovi . V tem obdobju smo si 
prislužili krajevno priznanje, zlati rog na mednarodnem tekmovanju v Vojniku, znak za lovske 
zasluge reda tretje stopnje in plaketo za lovsko kulturo druge stopnje. 

Posneli smo tudi svojo zgoščenko. 

Igramo za potrebe lovske družine Dobova, zvezo lovskih družin Posavja, kulturno društvo 
Franc Bogovič Dobova, ter po potrebi. 

Redno se udeležujemo srečanj LPZ in rogistov Slovenije in Hrvaške, kjer smo sedaj večinoma 
edini predstavnik Slovenije. 
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Lovski rogisti KUD Muta Društvo Brkinsko Kraški rogisti

Prihajamo iz tistega dela Slovenije, kjer si podajamo roke z zamejskimi Korošči, reka Drava pa 
strmo ločuje Pohorje in Kozjak, dve lepi gorstvi, polni zelenja, ki sta raj za stevilne zivalske 
vrste z lepimi lovisci. Lovski ROGISTI KUD Muta smo začeli z igranjem pred 44 leti. Nastopali 
smo sirom po naši lepi deželi, v sosednji Avstriji, Italiji, na lovskih obletnicah, kinoloških prired-
itvah in srečanjih lovske kulture na Koroškem, redno pa se udeležujemo tudi srečanja pevskih 
zborov in ROGISTOV. Veliko nas vabijo LD od blizu in daleč.

Društvo Brkinsko Kraški rogisti počasi preraščamo svojo začetno stopnjo in postajamo prava 
ekipa. V zadnjem letu smo razširili svojo zasedbo za dva člana, tako da smo sedaj v sestavi 
osmih entuziastov igranja na lovski rog.

Še vedno se aktivno udejstvujemo in se trudimo biti prisotni na čim več prireditvah in proslavah. 
Sodelujemo pri organizaciji razno raznih prireditev, včasih pa tudi sami primemo zadeve v svoje 
roke in organiziramo kak dogodek. V letošnjem letu smo zelo ponosni, ker smo prevzeli organ-
izacijo sedaj že tradicionalne prireditve, Lovski pohod na Slavnik.

Glasbeni vodja skupine je Jakob Gustinčič. Predsednik društva Sašo Rojnik. Ostali člani društva 
pa so: Branko Novak, Branko Hreščak, Pavel Lorger, David Slemenšek, Bojan Renko in 
Klemen Benčič.
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KD Notranjski rogisti Savinjski rogisti Tabor

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

Notranjski rogisti se redno udeležujejo vsakoletnih srečanj lovskih pevskih zborov in rogistov 
Slovenije ter drugih kulturnih prireditev doma in v tujini (Hrvaška, Srbija, Češka, Italija, Avstri-
ja). Med večje projekte, kjer so sodelovali, uvrščajo: osrednjo 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-letnici 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 
Slovenije jih je odlikovala s plaketo za lovsko kulturo III. stopnje (bronasta), zlato plaketo LZS, 
jubilejnimi priznanji LZS za kulturno delovanje, Občina Cerknica jim je podelila jubilejna 
priznanja za delovanje in ob tridesetletnici odlikovala z srebrnim taborskim znakom, ZLDN 
Cerknica pa je tako skupino in tudi posamezne člane odlikovala s priznanji ZLDN Cerknica. V 
letu 2022 so ustanovili samostojno društvo.
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Lovski rogisti Bohinj

Smo skupina Bohinjskih fantov in mož ki nas navdušuje lovska kultura in ljubezen do glasbene-
ga ustvarjanja. Društvo šteje trinajst aktivnih rogistov, ki se redno udeležujemo nastopov na 
raznih  zabavnih dogodkih, otvoritvah, obletnicah, proslavah, praznovanjih, tekmovanjih, 
lovskih mašah in pogrebih. Radi se odzovemo vsakemu vabilu in lovsko kulturo s ponosom 
predstavljamo tudi izven lovskih prireditev. Letos bomo organizirali ob 25 letnici delovanja 
društva  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 veseljem lotevamo novih izzivov in 
priložnosti, obenem pa aktivno delamo tudi na pridobitvi novih članov.

Društvo že sedmo leto deluje pod taktirko umetniškega vodja Zupanc Martina predsednik 
društva pa je Peter Benedik.

40



Donatroji in sponzorji
48. SREČANJE LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV

Lovska zveza Maribor - 3. september 2022



48. SREČANJE LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV
Lovska zveza Maribor - 3. september 202243 48. SREČANJE LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV

Lovska zveza Maribor - 3. september 2022 44



48. SREČANJE LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV
Lovska zveza Maribor - 3. september 202245 48. SREČANJE LOVSKIH PEVSKIH ZBOROV IN ROGISTOV

Lovska zveza Maribor - 3. september 2022

VINOGRADNIŠTVO
GAVEZ MILAN

OLJARNA
MOLEH
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gselman.eu

041 639 933

PSARNA PINE PARADISE MAG-TRADE, Marjan Gselman s.p.

PINE PARADISE
PSARNA - KENNEL

MAG - trade
zastopstvo, posredništvo, propaganda

Marjan Gselman s.p.



HINKO
ŠEGA VOLMAJER
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KMETIJA
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