
 

 

 

 

 
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 IG 
ob 70-letnici delovanja 

 

Lovska družina Ig je bila ustanovljena leta 1946 in letos obeležuje 70-letnico delovanja. Po 
začetnih težkih povojnih letih se je organizacijsko in delovno organizirala. Začelo se je lovsko in 
kinološko izobraževanje članov, gospodarjenje z loviščem pa se je načrtovalo z letnimi načrti.  

Člani so že leta 1953 zgradili eno prvih lovskih koč v Sloveniji. V najem so pridobili po vojni 
zapuščene in zaraščene bajerje v dolini Drage. Leta 1972 so začeli obnovo jezu Velikega bajerja 
in posek zaraščenih površin bajerja. Z delom in znatnim finančnim prispevkom vseh članov je bil 
Veliki Bajer saniran. Na vodnih in obvodnih površinah so začeli sistematično gojiti race 
mlakarice, dolina Drage pa je postala dom številnih vodnih in obvodnih ptic. Znana je tudi želva 
skledarica. Lovci vsa leta skrbno vzdržujejo jez in bajerje in s tem prispevajo k živalski pestrosti 
in raznolikosti ruralne krajine.  

Z leti so nakupili tudi nekaj kmetijskih zemljišč, na katerih se trudijo izboljšati življenjski prostor 
divjadi (mirne cone, voljera in remize za fazane in jerebice). Na krmnih njivah skrbijo za 
odvračalno krmljenje divjadi in s tem za zmanjševanje škod na obdelanih kmetijskih površinah. 
Zelo uspešni so tudi v lovskem strelstvu, v katerem člani uspešno posegajo po najvišjih mestih 
na državnih tekmovanjih. 

Lovci lovske družine Ig so vodniki dobro vzgojenih in izšolanih psov vseh pasem, ki so potrebni 
za lovsko pravično izvajanje lova v njihovem lovišču. Že 25 let uspešno organizirajo kinološko 
državno tekmo lovskih psov v vodnem delu in s svojimi psi tudi zelo uspešno tekmujejo. 

V družini je trenutno 74 članov. Pod nadzorom pristojnih državnih institucij skrbijo za 
vzdrževanje primernega staleža divjadi v lovišču. Na leto za redna lovsko-gospodarska dela in 
vzdrževanje lovsko - gojitvenih objektov opravijo okrog 2500 prostovoljnih delovnih ur. Z 
društveno dejavnostjo pa skrbijo za lovske šege in navade ter s tem aktivno ohranjajo kulturno 
izročilo na naših tleh. 

 

 
Iskrene čestitke za prejeto priznanje. 

           Janez Cimperman 
                              župan 
      Ig, 18. marec 2016 


