
 

 

 

 

 
Po sklepu Občinskega sveta Občine Ig, z dne 9. 3. 2016,  

in na predlog Janeza Cimpermana, župana občine Ig  
ZLATO PLAKETO Občine Ig za leto 2016  

 

prejme 
 

LOVSKA DRUŽINA TOMIŠELJ 
ob 70-letnici delovanja 

 
Lovska družina Tomišelj je bila ustanovljena 12. oktobra 1946. Prvi starešina je bil prof. dr. Igor Tavčar. 
Tedaj je bilo najvišje dovoljeno število članov omejeno na 20 lovcev.  

Trenutno je v lovsko družino včlanjeno 43 lovcev, med katerimi so tri lovke in dva lovca častna člana. Vsi 
se aktivno vključujejo v programe dela lovske družine, ki so se od ustanovitve do danes precej 
spremenili. Zavedati se je treba, da program dela sleherne lovske družine v Sloveniji, tako tudi lovske 
družine Tomišelj, že zelo dolgo ne obsega le odstrela divjadi, ki ni edini dejavnik njihove smrtnosti. 
Močne negativne vplive na divjad imajo tudi promet, kmetijstvo, industrija, urbanizacija itd.  

Člani lovske družine Tomišelj so od ustanovitve do danes opravili veliko prostovoljnih ur v korist narave 
in njenega življa. V okviru Lovske zveze Slovenije so bili pobudnik vsesplošne čistilne akcije »ukradimo 
naravi smeti«. Vsako leto se priključijo čistilni akciji, ki jo organizira Občina Ig. Aktivni so v programu 
»mladi in lovstvo« oziroma pri izobraževanju vseh, ki si želijo pobliže spoznati delo lovca. Po najboljših 
močeh se z lovskimi čuvaji in v sodelovanju s policijo - ker sami nimajo dovolj pooblastil - trudijo 
zmanjšati nekontrolirano vožnjo z motornimi vozili po gozdovih, kar močno obremenjuje divje živali. 
Odstranjujejo povoženo divjad na cestah ter skrbijo za uravnoteženje populacije divjadi do okolja na eni 
kot med posameznimi populacijami na drugi strani. V odnosu do okolja je namreč izrednega pomena 
ustrezna številčnost divjadi, da kmetje ne utrpijo prevelike škode, v odnosu med populacijami divjadi pa 
je ključno uravnoteženje npr. pri številčnosti rjavega medveda.  

Ne smemo zanemariti tudi bolezni, ki se lahko prenašajo iz divjadi na ljudi (npr. steklina), zato je treba 
vseskozi budno spremljati divjad v naravnem okolju in ustrezno ukrepati. Pri tem člani lovske družine 
sodelujejo z veterinarsko fakulteto, kjer opravijo pregled vseh sumljivih primerkov.  

Lov zagotovo ni vse, kar druži lovce. Na družabnem področju je dom lovske družine Tomišelj vedno 
odprt ne le za krajane in občane ižanske občine, temveč za vse, ki se udeležujejo društvenih prireditev. 
Najbolj znan je vsakoletni nočni pohod na Planinco, kjer je dom lovcev lovske družine Tomišelj. 
Dobrodošli pa so tudi vsi občasni obiskovalci; z veseljem bodo sprejeti. 

 
 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

 
           Janez Cimperman 
                              župan 
       

Ig, 18. marec 2016 


