
Pavle  Jereb, strelec 

 

Pavle Jereb se je leta 1972 vključil v Strelsko društvo Kopačevina,  kot 

odličen strelec pa je vse do  leta 1985 tekmoval  v različnih kategorijah; 

postal je republiški prvak  s serijsko MK pištolo, serijsko MK puško in z 

vojaško puško. 

Izjemne uspehe sta Pavle Jereb in  SD Kopačevina dosegala v osemdesetih 

letih, v vseh disciplinah in na vseh nivojih, od regijskega do  republiškega in 

tudi državnega v tedanji Jugoslaviji. Najuspešnejši so bili z MK pištolo, celo 

med tremi najboljšimi v Jugoslaviji. Še  leta 1990 so bili tretji na državnem 

prvenstvu v Beogradu,  tedaj pa so že imeli »bratske težave«, da so sploh 

prišli do aviona za povratek domov.                                                                            

V  osemdesetih letih so bili republiški prvaki v streljanju z vojaško puško in 

zato kar šest let zastopali Slovenijo na jugoslovanskih prvenstvih.                        

Na prvenstvu v Črn Gori so posamično in ekipno dosegli rezultat, ki je 

veljal kar 16 let. 

Z uspehi, ki jih je Pavle Jereb nanizal v svoji tekmovalni karieri, je večkrat 

dosegel naziv STRELSKI  MOJSTER. 

Pavle Jereb je v SD Kopačevina že leta 1974 prevzel  tudi vlogo trenerja  za 

vsa orožja MK kalibra in velikega kalibra.                                                          

Leta  1978 je postal regijski, čez čas pa tudi državni strelski sodnik, kar je 

še danes.  

Zahvaljujoč izrednim tekmovalnim rezultatom, trenerskemu, sodniškemu 

in vsemu ostalemu delu je leta 1984 postal  predsednik SD Kopačevina  in to 

delo opravlja še vedno. 

Za predano in uspešno delo je Pavle Jereb prejel priznanja: 

-leta 1980 je prejel  priznanje Republiške konference zveze     

 vojaških starešin Slovenije 

-leta 1991 je prejel prizanje KS Trata  za zgledno delo v  med  

osamosvojitveno vojno kot komandir narodne zaščite 

-leta 2001  je prejel najvišje priznanje občine Škofja Loka, SVEČANO 

LISTINO za pomemben prispevek v športu 

-leta 2006 je SD Kopačevina dobila priznanje za uspehe v športu 

Marca 2013 je Pavle Jereb  podaril  Odboru  za muzej športa več odličnih 

eksponatov o njegovi strelski karieri in o dejavnosti SD Kopačevina. 

 

Povzeto po pogovoru Ivana Hafnerja s Pavletom Jerebom, opravljenim marca 

2013   


