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ZADEVA:  Prvo obvestilo 47. srečanja lovskih pevskih zborov in rogistov 
- Praznik lovske kulture 2020

Kulturno društvo Simon Jenko Lovski pevski zbor Medvode je na 46. srečanju lovski pevskih zborov 
in rogistov, ki je potekal 26. 6. 2019 v Dravogradu, prevzelo organizacijo 47. srečanja lovskih 
pevskih zborov in rogistov Slovenije, ki bo v soboto, 6. 6. 2020, v Športni dvorani v Medvodah.

Ta vsakoletna prireditev se imenuje »PRAZNIK LOVSKE KULTURE« in obsega predstavitev lovske 
kulture v širšem smislu, kar zajema 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 in letošnjo bodo organizirali člani 
Lovskega pevskega zbora Medvode. 

Okvirna časovnica srečanja

•  11.00 - 12.00 - prihod in prijava nastopajočih
•  12.30 - 13.30 - skupna vaja
•  14.00 - 16.00 - skupni nastop
•  16.30 - pozno kosilo oz. zgodnja večerja 
•  17.00 - družabno srečanje 
 
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 lahko odmerili 
nekaj našega časa. Zato želimo, da se po nastopu podružimo med sabo in preživimo popoldan tudi s 
prijaznimi gostitelji.
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OKVIRNI SCENOSLED SKUPNEGA NASTOPA: 

•  SKUPAJ LOVCI (Jože Grlec): Ena od skupin rogistov  
(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: dramski igralec/igralka

• 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 (največ 5 minut)

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

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

• Umetniška beseda

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

• Skeč

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

• Orgličarji (ena skladba)

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

• Zaključna beseda organizatorja: predsednik KLKOJ pri LZS Milan Tepej

• 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



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, 
nekaj pa je tudi novih, saj smo prisluhnili pripombam, da naj bi igrali skladbe slovenskih avtorjev. 
Tako so skladbe rogistov v večini delo našega skladatelja Jožeta Grleca, saj v letu 2020 mineva 20 let 
od njegove smrti.

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 pri nastopu lažje sledijo dirigentu.

Pevce posebej opozarjamo, da se naučijo zadnjih 8 taktov pesmi Lovska, ki jih dolga leta (razen zadnjih 
dveh) nismo peli na skupnih nastopih. 

Rogisti naj bodo pozorni na skladbe, ki so napisane za »razširjeno« zasedbo rogistov (več kot 2 Mala 
rogova in »Parforca«). Skupine, ki imajo v zasedbi dovolj rogov, naj se naučijo vse glasove. Prvo skladbo 
(označeno s številko 0) bo tradicionalno igrala samo ena skupina lovskih rogistov. Kdo bo skladbo 
izvedel na tokratnem srečanju, bomo sporočili naknadno. Za kakršnokoli vprašanje bo dirigent mag. 
Jani Šalamon dosegljiv na telefonski številki 041 402 271 ali e-naslovu: jani.salamon@gmail.com. 

Vljudno vas prosimo, da potrdite prejem tega prvega obvestila najkasneje do konca decembra letos  
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 veselje in uspehov ob pripravah na skupni nastop in vas z veseljem 
pričakujemo 6. junija 2020, na 47. srečanju lovskih pevskih zborov in rogistov Slovenije – Prazniku 
lovske kulture v Medvodah.

Lovski zdravo!

 

 

Priloge: • notni material – pevski zbori (velja za LPZ) 
  • notni material – rogisti (velja za LR)
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Predsednik organizacijskega odbora  
Janez Šubic

Predsednik Komisije za lovsko kulturo LZS 
Milan Tepej


