
Lovska družina Kog – tradicionalna strelska tekma 

Avtor: mag. Srečko Felix Krope, LD Kog 

 

V soboto 9. julija in nedeljo 10. julija 2011 smo organizirali in izvedli tradicionalno strelsko tekmo na 

glinaste, ki ga je organizirala Lovska družina Kog. Tudi letos so potekale vzporedne dejavnosti, 

streljanje s fračo in tekmovanje dvojic v lovskem položaju za prestižno nagrado »pečen odojek«. 

Sedanji čas se odraža tudi pri obiskih tekmovalcev in ekip in je število tekmovalcev zmeraj manj, 

enako stanje je tudi pri pridobivanju nagrad. In kakšno je bilo stanje na Kogu? Po svoje zanimivo in 

mogoče neobičajno. Naj na kratko opišem dvodnevne dogodke na tekmovanju z manjšo primerjavo 

ostalih let.  

 

Prva puška je počila v soboto ob 13.00, nehalo se je v nedeljo ob 21.00 uri. Skupaj nas je obiskalo 27 

ekip iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Priznati moramo, da toliko ekip ni bilo tudi ne v najboljših časih. 

Praktične nagrade za najboljše strelce smo podelili do vključno 30-tega mesta. Lepe nagrade in vsem 

sponzorjem in donatorjem gre zahvala za dobre nagrade in dobro izvedbo tekmovanja.  

 

Tudi letos, oba dneva, prestižno tekmovanje dvojic v lovskem položaju za nagrado pečenega odojka. 

Res je bila v soboto slabša konkurenca in sva nagrado po nekajkratnem razstreljevanju osvojila s 

Stankom Lihtenvalnerjem. Klasika, vsak sva dobila po en »but« ostalo so s skupnimi močmi pojedli 

prisotni tekmovalci in domačini. S Stankom sva po tekmovanju skrbno spravila puške, da jih ni kdo 

odnesel, kajti za obe stari bokarici se je dvignilo povpraševanje in zanimanje zanju.  

 

Nedeljskega pečenega odojka sta osvojila dvojica Franc Vrstovšek in Rudi Mlinarič. Usoda njunega 

odojka je bila povsem enaka, kot usoda odojka v soboto.  

 

Oba dni je potekala tudi tekma v streljanju s fračo na prazne »piksne« piva. Nekateri so trenirali vse 

leto in se redno udeležujejo tega tekmovanja. Letos je zmagal Dominik Ozmec, sledila sta mu Franc 

Munda in Franc Majcen. Vsi trije so prejeli lepe praktične nagrade. Dominik pa je po treh letih vendarle 

zmagal.  

 

Naj navedem še najboljše strelce:  

Pokalno – najboljši Božo Irgolič, sledila sta mu Peter Verdenik in Jože Zalokar. V ekipi veterani je 

zmagal Franc Rajh, sledila sta mu Tomaž Šišernik in Boris Ostrž. Najboljši trije strelci v kategoriji 

nagradno pa so bili: Davorin Toš prvi, Peter Verdenik drugi in Stanko Munda tretji. Kot sem že 

povedal, nagrade smo podelili do 30 mesta.  

 

Najboljša izmed 27 ekip je bila ekipa Križevci pri Ljutomeru, sledila je ekipa SD Vitomarci in strelci iz 

Štrigove.  

 



In še dogodivščina, ali pa rubrika: »Ne boste verjeli«!. Med gosti oziroma med obiskovalci je bil, kot 

vsako leto, tudi Slavko Ivanuša (Loperšice), ki je po ogledu nagrad povabil strelskega referenta k 

njemu domov in ga peljal v hlev. Pokazal mu je leto dni starega žrebička in dal ga je za nagrado 

najboljšemu strelcu. Tako se je tudi zgodilo, črni vranec je odšel z njegovega v drugi hlev. Dokler bodo 

takšne nagrade, bo na tekmovanju še strelcev. 

 

Drugače pa je bilo vse tako kot vsako leto, super vreme, dobra hrana in pijača. Nekaj novosti, kamor 

je potrebno šteti tudi brezplačne prevoze s prikolico na traktorjih »Styer klub Kog«, pa krompir 

»Krabonja« ipd.  

 

Hvala vsem donatorjem, sponzorjem in obiskovalcem za dobro prireditev in pa dober pogled do 

naslednjega leta.  

 

Mag. Srečko F. Krope, LD Kog 

 

 

 

 

 

 
Fotografija 1: Gneča na strelski liniji za fračo. (foto SFK) 

 



 
Fotografija 2: Žrebca na prostem. (Foto SFK). 

 

  

 

 

 

 


