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Press informacija 
__________________________________________________________________________________ 

 

DANI LOVA I RIBOLOVA 2023 

Sajam na zadovoljstvo struke i posjetitelja 

Nakon dvije godine, na Zagrebačkom velesajmu od 22. do 26. veljače 2023. ponovno se održavaju 5. 
DANI LOVA I RIBOLOVA - međunarodni sajam opreme za lov i ribolov.  
 
Pokrovitelji DANA LOVA I RIBOLOVA su Grad Zagreb i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture 

Republike Hrvatske te stalni suradnici Hrvatski lovački savez i Hrvatsko športsko ribolovni savez s 

kojima pripremamo niz kvalitetnih stručnih skupova na kojima će se razmatrati aktualne teme iz 

područja lova i ribolova. 

Cilj sajma je promocija i razvoj lovnog i ribolovnog turizma, predstavljanje novih proizvoda i opreme 

distributerima, lovcima i ribičima te istaknuti mogućnost razvoja lovnog turizma na kontinentalnom 

području Hrvatske u suglasju s prirodom. U tom kontekstu, pored izlagačkog segmenta sadržaj ove 

manifestacije uključuje edukacijsko-stručni program kojim se žele naglasiti potencijali te izravni značaj 

lovstva u očuvanju i održavanju prirode – trendovi i zakonske odredbe u cilju zaštite divljači te riba i 

njihovih prirodnih staništa. 

Dani lova i ribolova održavaju se u paviljonu 8 Zagrebačkog velesajma. 

Ovaj sajam je nezaobilazno mjesto godišnjeg susreta mnogobrojnih lovaca, ribiča, proizvođača, 
trgovaca i udruženja u ovom dijelu Europe. 
 
Na sajmu će nastupiti proizvođači i zastupnici renomiranih svjetskih brendova lovačkog oružja, odjeće 
i obuće, optike, opreme za ribolov te pribora za lov i ribolov. Za proizvođače, sudjelovanje na ovom 
sajmu znači doprinos bržem stvaranju njihovih robnih marki i potvrdu prisutnosti na tržištu što 
pridonosi povećanju međunarodne konkurentnosti. 
 
Izlaže 84 izlagača iz 8 zemalja (Hrvatska, Kina, Mađarska, Poljska, SAD, Slovačka, Slovenija, Švedska). 

Vodeći izlagači: Hrvatski lovački savez, Hrvatski športsko ribolovni savez, Hrvatski sokolarski savez, 

Hrvatski streličarski savez, Hrvatski kinološki savez, Hrvatske šume, Ustanova Zoološki vrt grada 

Zagreba, Decathlon, Alpina, Hunter, Replikart. 

Izložbeni program: oprema za lov (oružje, optika, odjeća, obuća), oprema za ribolov 
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ZANIMLJIVOSTI ZA POSJETITELJE 

Za sve posjetitelje na Danima lova i ribolova  organiziran je bogat i nadasve zanimljiv prateći program.  

Hrvatski lovački savez priprema Lovački gastro show (kuhanje lovačkog gulaša i ribljeg paprikaša), a 

Lovački muzej Hrvatskog lovačkog saveza organizira Dioramu, izložbu divljih prepariranih životinja. 

Održat će se i Revija lovačkih pasa te nastup lovačkih rogista i zborova. 

Na prostoru Hrvatskog streljačkog saveza i Zagrebačkog streličarskog saveza svi zainteresirani mogu 

se okušati u gađanju zračnim oružjem, laserom, lukom i strijelom. 

U sklopu stručnog programa izdvajamo predavanja: "Utjecaj klimatskih promjena na štetne čimbenike 

u šumama",  "Natura 2000 i šumarstvo - transfer znanja i dobre prakse" (provedba mjera očuvanja 

ekološke mreže Natura 2000), "Najnovije spoznaje o životu risa u Hrvatskoj" i "Slatkovodno ribarstvo 

u Republici Hrvatskoj". 

(prilog stručno pratećih događanja u prilogu press informacije) 

 

EDUKATIVNI ZOO VRT 

Kako bi građane potaknuo da prema životinjskom svijetu gaje više poštovanja, a manje straha, Zoološki 

vrt će na sajmu postaviti terarije sa zmijama koje žive u Zagrebu i njegovoj okolici. To su poskok, 

riđovka, smukulja, bijelica i bjelouška. Edukatori će posjetitelje poučiti što učiniti kada zmije susretnu 

u gradu ili prirodi. 

Zoološki vrt Grada Zagreba je uključen u projekte zaštite životinja na globalnoj razini, no posebno velik 

doprinos daje na onoj lokalnoj. U suradnji s drugim institucijama istražuje ugrožene životinjske vrste i 

dolazi do otkrića koja će dugoročno pomoći u njihovoj zaštiti. 

Samozatajno 365 dana u godini svoj posao obavlja i oporavilište za divlje životinje. Zahvaljujući njemu 

uspješno su oporavljene mnogobrojne životinje. Među njima najpoznatiji su medvjedić Matija, ris 

Martin i dabar Štefek. 

SVEČANO OTVORENJE 

Svečano otvorenje sajmova održat će se u srijedu, 22. veljače 2023. u 11.00 sati u auli između 

paviljona 10A i 11A Zagrebačkog velesajma. 

CIJENE ULAZNICA  

Jednokratna ulaznica      5 eura (37.67 kn) 
Jednokratna učenici, studenti, umirovljenici   3 eura (22.60 kn) 
Stalna ulaznica       12 eura (90.41 kn) 
 
Lovci uz predočenje lovačke iskaznice ostvaruju 20% popusta na cijenu jednokratne ulaznice. 
 
RADNO VRIJEME SAJMA  
          
Srijeda do subota      10.00 do 19.00 sati 
Nedjelja       10.00 do 18.00 sati 
 
PAVILJONI 
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NAUTIKA                 7, 7A, 8A, 9, 11A, 11D, TP, 10A 
LOV I RIBOLOV       8 
 

 
 
PRESS CENTAR 
 
Press centar na usluzi je novinarima svakoga dana trajanja sajmova. Telefon: 01/6503-524  Mail: 
zv.press@zv.hr  
 
PRESS AKREDITACIJE na osnovu prethodno poslanog zahtjeva https://bit.ly/2vwtlLU možete 
podignuti na Info punktu u Južnom ulazu u radno vrijeme sajma. 
 

 

DOBRODOŠLI! 
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