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 MOKRC
ob 70-letnici delovanja
Lovska družina Mokrc letos praznuje 70-letnico svojega delovanja. Zdajšnja podoba je iz leta 1946,
ko sta se na območju zdajšnjega lovišča LD Mokrc ustanovili lovski družini Golo in Rob, ki sta
upravljali vsaka svoje lovišče. Takratni zakon je delil lovišča na državna, državno-rezervatna in
zakupna. Ker sta bili lovišči takrat opredeljeni kot zakupni, je bilo treba ustanoviti lovske družine.
Veliko nesporazumov je potekalo okoli meja med tema dvema loviščema, kar je kasneje postalo
glavni povod za njuno združitev. Okrajna ljudska odbora Ljubljana-okolica in Kočevje sta mejno
območje določila obema lovskima družinama v skupno uporabo. Leta 1965 sta na svojih zborih
sprejeli sklep o združitvi in tako je nastala novoimenovana Lovska družina Mokrc.
Po kategorizaciji spada lovišče v srednjegorsko lovišče in se razprostira na površini 6386 hektarov,
od tega je nelovnih površin 184 hektarov. Lovišče leži v katastrskih občinah Golo, Zapotok, Želimlje,
Iška vas, Dobravca, Krvava peč, Sela in Lužarji. Je zelo razgibano lovišče, ležeče od 325 metrov
nadmorske višine v soteski Iške do 1058 metrov visokega Mokrca. Razdeljeno je na 20 rajonov, v
katerih so določeni člani lovske družine, ki so odgovorni za nadzor, vzdrževanje naprav in objektov
kot tudi krmišč, krmnih njiv, kaluž … V lovišču sta lovski koči, čez 80 prež, okoli 100 solnic, pet
urejenih krmišč z avtomatskimi krmilnicami, strelišče za preizkus orožja in strelišče na glinaste
golobe. Člani zelo dobro sodelujejo z občani na območju lovišča in sorodno organizacijo, tj. gasilci.
Skrb za ekologijo se kaže v tem, da vsako leto sodelujejo v akciji Čisto okolje, pa tudi med letom
skrbijo za čistočo v lovišču.
Na leto je opravljenih okrog 1000 prostovoljnih delovnih ur; gre za vzdrževalna dela, obnovo in
gradnjo novih prež, košnjo, krmljenje, čiščenje lovskih steza, skrb za gozdne poseke predvsem v Iški,
oskrbo lovskih koč. Gospodarjenje v lovišču postaja vse pomembnejše, kajti ohranjanje glavnih
lovnih vrst divjadi postaja ob spremembah okolja in »vdoru« civilizacije vedno večja težava.
Lovska družina šteje 60 članov. Starostna struktura je dokaj visoka. Veseli so vsakega novega
mladega pripravnika, ki bi si želel vključiti v družino. Vsako leto izmenično organizirajo skupne love s
sosednjima družinama, lovskima družinama Ig in Velike Lašče, na katerih je zagotovo
najpomembnejše druženje.
Iskrene čestitke za prejeto priznanje.
Janez Cimperman
župan
Ig, 18. marec 2016

