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Naslov: Dnevi lovskega strelstva in srečanje s strelci »Lovačkog saveza Srbije«

Lovska zveza Slovenije je v dneh od 26. do 28. avgusta 2016 organizirala t.im. Dneve
slovenskega lovskega strelstva. Namen je bil izvesti tekmovanje v lovskem strelstvu za ekipe
oziroma predstavnike območnih lovskih zvez v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu. Kot
določa navedeni pravilnik je potrebno skrbeti za lovsko strelstvo na vseh treh nivojih lovske
organiziranosti, torej na nivoju lovskih družin, območnih lovskih zvez oziroma usposobljenih
članic in na državnem nivoju. Logična posledica je tudi tako pridobiti dobre strelce, ki se
kasneje pomerijo na tekmovanjih lovskega strelstva izven naših meja, to kar počnemo že kar
nekaj let in to uspešno.

Tekmovanje na Pragerskem se je začelo že dva dni prej saj smo organizirali tako priprave
oziroma trening za vse tekmovalce, pripraviti pa je bilo potrebno strelišče in vse potrebno, da
se je tekmovanje lahko izvedlo nemoteno. Tako so potekala tekmovanja v naslednjih
disciplinah:
-

trap

-

kompak

-

bežeči merjasec

-

MK puška in krogla.

O podrobnejših rezultatih, otvoritvi, tekmovanju in spremljajočih dejavnostih smo pisali in
objavili na naši spletni strani LZS takoj po tekmovanju. Omeniti in izpostaviti velja tudi obisk
donatorjev, ki so v hali Strelskega centra Gaj postavili na ogled svoje proizvode, ki so
namenjeni lovcem, športnim strelcem, pohodnikom in podobno. Tako smo udeležencem
tekmovanju nudili v bistvu »mali sejem lovske opreme«. Tudi ta poizkus naše komisije je bil
usmerjen v prihodnost in v razvoj naše dejavnosti, mogoče tudi kot predhodnica kakšnega
sejma lovske opreme po vzoru tujine, kamor se večkrat ozremo in iščemo razloge zakaj mi
tega ne počnemo.

Strelsko tekmovanje pa je bilo namenjeno še enemu segmentu našega mednarodnega
sodelovanja. Odvijalo se je tudi srečanje naše strelske ekipe in ekipe strelcev Lovačkog
saveza Srbije (LSS). V soboto se je delegacija LSS. Srečanja z delegacijo se je udeležil tudi
podpredsednik LZS Ivan Malešič, ki je goste sprejel in se v imenu naše zveze dogovarjal o
sodelovanju na področju strelstva in ostalih aktivnosti. Prvi dan srečanja je ekipa LSS
opravila tudi trening na strelišču trap. Ekipa LZS je našim prijateljem prikazala treninge na

vseh poligonih strelišča v katerega so se predstavniki LSS tudi aktivno vključili. Vsak trening
pa ima svoj namen in tako so se tako naša ekipa kot ekipa LSS pomerila v medsebojnem
tekmovanju. Rezultat je bil pričakovan, saj je naša ekipa v tekmovanju z ekipo LSS dosegla
predzadnje mesto in s tem pokazala, da vložek v našo ekipo ni kar tako ali kot bi rekli po
domače, da je bil neki »hasek od njih«.

V sproščenem razgovoru ob kosilu je tekla beseda o našem medsebojnem sodelovanju in kot
so obljubili, nas bodo povabili na prijateljsko tekmo in vse ostalo kar sliši zraven. V
resnejšem delu srečanja smo kolegom iz LSS predstavili ureditev strelskega področja v LZS
in jim tudi izročili izvod našega Pravilnika o lovskem strelstvu, ki ga bodo s pridom uporabili
pri svojem delu. Razprava je potekala tudi v smislu tekmovanj lovskih zvez držav bivše
Jugoslavije, kar bi bila za našo ekipo tako izkušnja kot tudi popestritev.

Ob internem tekmovanju smo njihovim tekmovalcem podelili lepe pokale, prav takšne kot za
naše tekmovalce v trajen spomin.

Pa dober pogled vsem in hvala vsem tekmovalcem, sodnikom in osebju, ki so sodelovali in
pripomogli k dobri in uspešni izvedeni tekmi. Hvala tudi članoma UO LZS Srečku Felixu
Kropetu in Boštjanu Trotovšku, ki je kot član UO član Komisije in tudi zadolženi član UO za
delo naše komisije. Mogoče kot novost, bil je prisoten od postavitve in do ostranitve zadnje
tarče na strelišču. Predsednik LZS mag. Lado Bradač nas je obiskal med službeno potjo na
Madžarsko in se sprejema žal ni mogel udeležiti.
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