
VAJE V STRELJANJU S PIŠTOLO 
 
Člani našega Kluba so predlagali, da organiziramo vaje v streljanju s 
pištolo. Njihova želja je postala za člane Izvršnega odbora naloga, ki jo je 
bilo potrebno čim prej opraviti. Za organizacijo in izvedbo smo zadolžili 
našega člana Avgusta Volška. Ta je takoj stopil v stik s predsednikom 
Strelskega društva Policist Maribor Georgom Simičem. Vodstvo društva 
se je z največjim veseljem odzvalo naši prošnji in priprave so stekle. 
 
Vaje v streljanju s pištolo za vse zainteresirane članice in člane našega 
Kluba smo organizirali na strelišču v Melju, v sredo, 28. septembra 2016. 
Strelci so lahko s seboj prinesli svoje orožje ali pa so uporabili orožje 
Strelskega društva Policist. Na lep jesenski dan se nas je na strelišču 
zbralo, kar lepo število članov. Žal se nobena izmed članic ni opogumila 
preizkusiti se v streljanju s pištolo.  
 
Želeli smo se preizkusiti v veščini streljanja ter zlasti v tem, kako je z 
našo koncentracijo, mirno roko in dobrim pogledom. Z veseljem smo 
ugotovili, da smo, kljub že več letni upokojitvi, še vedno dobri strelci in 
poznavalci orožja. 

    

  
 

 
Po uvodnem pozdravu in zahvali predsednika Kluba Mirka Ploja za 
odlično sodelovanje med Strelskim društvom Policist in našim Klubom ter 
prijaznemu pozdravu in sprejemu s strani predsednika Georga Simiča, 
smo pričeli z resnim delom. V strogi disciplini in po hišnem redu strelišča 
smo se najprej praktično seznanili s pištolami, pravilnim rokovanjem z 
njimi ter načinom proženja. Pri tem so nam pomagali inštruktorji društva. 
Takoj se je izkazalo, da je naš odnos do orožja še vedno izjemno 
profesionalen in spoštljiv.  
 
 



     
 

S strahospoštovanjem do orožja smo pričeli s prvimi poskusnimi streli. 
Vsak strel posameznega člana je potekal pod budnim očesom 
inštruktorjev Strelskega društva Policist. Vsi smo dosegali nadpovprečne 
rezultate. Zato so bile nadaljnje vaje, po začetni tremi, nekoliko bolj 
sproščene. Še sami smo se čudili nad izjemnimi rezultati.  
 

Na koncu smo se preizkusili še v streljanju z revolverjem. Sistem 
polnjenja v bobnič in napenjanje pištole pred vsakim izstreljenim 
nabojem, je bilo za nas nekaj novega. A kljub vsemu, smo dosegli 
zavidljive rezultate. Zato si je večina svoje tarče odnesla, kar domov za 
spomin. Za odlično sodelovanje in pomoč se najlepše zahvaljujemo 
predsedniku in inštruktorjem Strelskega društva Policist Maribor. Želimo 
si, da takšne vaje v streljanju še kdaj ponovimo. 
 

   
 

Ko smo resno delo na strelišču zaključili, smo se preselili na dvorišče, v 
senco dreves. Po dobrem, pa tudi koristnem treningu, smo si v 
sproščenem vzdušju, privoščili malico in pijačo. Skupaj smo preživeli 
prijetno popoldne. 
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