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Nosilec projekta:  
LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA 

Naziv projekta:  
VZPODBUJANJE LOVSKEGA TURIZMA 

Namen projekta:  
Vzpodbujanje turizma 

Glavne dejavnosti projekta: 
Ureditev lovskega doma 

Cilj in rezultati projekta: 
Nova storitev – lovski turizem  

Vir sofinanciranja: 
Sklad EKSRP 

Vrednost sofinanciranja: 
19.982,06 EUR 

Vsebina projekta: 
Lovska družina Puščava ima v lasti lovski dom na območju Rdečega brega, občina Lovrenc na 
Pohorju, ki je bil zgrajen v lastni režiji društva v letih 1982 do 1992. Lovski dom ima kletne prostore, 
v katerih je shramba, manjša sejna soba in predprostor. V pritličju je dvorana, kuhinja in sanitarni 
prostori. V mansardi sta dve sobi, dve kopalnici in kuhinja, ki jih LD uporablja za občasne prenočitve 
lovskih gostov. Prostori v mansardi so bili pred kratkim prenovljeni in nudijo sodobno namestitev, 
medtem ko so po 30 letih uporabe  prostori v pritličju (dvorane in sanitarije) dotrajani in neprimerni za 
uporabo.  
 
Lovska družina ima bogato lovišče z letnim odstrelom preko 200 kosov visoke parkljaste divjadi. 
Zaradi relativno dostopnega in bogatega lovišča je zanimiva za lovske goste iz Slovenije in tujine. Da 
bi svojo dejavnost lahko uspešno širili na področje lovnega turizma, bi morali imeti primerno 
infrastrukturo oz. možnost primerne oskrbe lovskih gostov, ki jim je potrebno nuditi ustrezno 
namestitev, hrano in pojačo ter ustrezne sanitarne prostore. 
 
Lovska družina je v letu 2017 in 2018 uspešno kandidirala na razpisu LAS Drava za obnovitev 
mansarde in nakup opreme. Projekt smo izvedli po načrtu . V mansardi lovskega doma smo tako 
pridobili na novo urejene prostore in sicer dve večji sobi (prostora za 5 postelj, skupno 10 ležišč), 
vsaka soba ima svojo kopalnico, kuhinjo, jedilnico in garderobo. Mansardo smo opremili s pohištvom 
in ostalo opremo, tako da je v celoti opremljeno in pripravljeno za uporabo. S tem smo pridobili 
pomembne kapacitete prenočišč za lovske goste. 
 
Vendar je z mansardo tesno povezano pritličje, kjer so skupni prostori, ki sov zelo slabem stanju. 
Oprema razpada, lesene obloge so preperele, sanitarije so neuporabne. Stanje je za goste 
odbijajoče, zato imamo težave s privabljanjem stalnih gostov, t.j. gostov ki se vračajo. Zavedamo se, 
da če ne bomo sanirali pritličnih prostorov, nam tudi sodobno urejeni prostori v mansardi bolj malo 
koristijo. Zavedamo se, če želimo vzpodbuditi lovski turizem, moramo ponuditi urejeno kočo v celoti 
ali pa nič. 
 
Z novim projektom bomo dotrajane in neuporabne prostore sanitarij v pritličju lovskega doma povsem 
prenovili. Gre za ločene sanitarije za moške in ženske, kjer bomo odstranili talne in stenske obloge 
(keramiko), stari estrih in izvedli talno gretje, novi estrih, nove talne, stenske in stropne obloge ter 
novo opremo (WC školjke, pisoarji, umivalniki). Na hodniku in v dvorani bomo vgradili nov estrih, talno 
gretje in novo talno oblogo (keramiko). Zamenjali bomo tudi vrata v sanitarije in dvorano. S tem bomo 
pridobili ustrezne kapacitete za uporabo skupnih prostorov, po potrebi pa tudi možnost ponudbe 
storitev – pogostitev za cca 80 oseb hkrati, kar bo omogočilo lovski družini izvajati lovni turizem za 
večje število oseb hkrati. Tako bomo lahko izvedli skupne love za lovske turiste za do 70 oseb, kar 
bo pomembno vplivalo na izboljšanje izvajanja osnovne dejavnosti lovske družine, to je izvrševanja 
načrta odstrela v skladu s koncesijsko pogodbo, pozitivno pa bi vplivalo tudi na finančne prihodke 
društva ter razvoj turizma lokalnem okolju. 
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Projekt bo imel tudi dodano vrednost, saj bo nova dejavnost lovski turizem za večje število oseb 
hkrati omogočila, da bodo s prihodom lovskih turistov v kraj pridobili tudi ostali ponudniki turističnih 
storitev na območju lokalne skupnosti (gostinska ponudba, trgovina…). Vplivala bo tudi na 
prepoznavnost celotnega območja LAS-a, ne samo v Sloveniji, pač pa tudi izven. Vedno več je lovcev 
iz tujine (Italija, Nemčija, Avstrija), ki želijo spoznati lovišča na Pohorju. Še posebej zato, ker lovišče 
naše lovske družine meji na pragozd Šumik, v celoti pa leži na Ekološko pomembnem območju 
(EPO), Območju naravnih vrednot (NV)  in  zavarovanem območju (ZO), vse  pod Pohorje ID 
41200. Projekt bo krepil prostovoljstvo kot temeljno vrednoto lovstva, medgeneracijsko sodelovanje 
med člani lovske družine, omogočil bo čezmejno in medregijsko sodelovanje med posebno ciljno 
skupino (lovci). S projektom bomo  vplivali na ohranitev in trajnost lovskega izročila. 
 

 


