
 

       
 
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje 

 

Nosilec projekta:  
 LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA, 

Naziv projekta:  
ADAPTACIJA MANSARDE LOVSKEGA DOMA LOVSKE DRUŽINE PUŠČAVA – 2. DEL 

Namen projekta:  
Vzpostavitev lovskega turizma 

Glavne dejavnosti projekta: 
Oprema lovskega doma 

Cilj in rezultati projekta: 
Vzpostavitev nove dejavnosti na podeželju 

Vir sofinanciranja: 
Sklad EKSRP 

Vrednost sofinanciranja: 
19.163,25 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 so sobe, kuhinja in kopalnica, ki jih je LD uporabljala za potrebe svojih članov in 
občasna prenočišča lovskih gostov. Ker je društvo v zaključni fazi gradnje lovskega doma imelo 
finančne težave, je bila mansarda urejena površno in nekvalitetno, s slabimi materiali. Posledično so 
prostori po 25 letih uporabe 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 ponudbe prenočišč lovskim gostom, ki vedno iščejo nastanitev v samem 
lovišču, brez odvečne vožnje do primernih prenočišč. Za ustrezno ponudbo prenočišč lovskim gostom 
je nujna prenovitev mansarde.  
 
Lovska družina je v letu 2017 uspešno kandidirala na razpisu LAS Drava za obnovitev mansarde in 
prejela odločbo št. 33152-61/2017/7  z dne 02.10.2017. Projekt smo izvedli po načrtu in ga zaključili 
v oktobru 2018 ter podali poročilo o izvedbi projekta. 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.  
 
Z novim projektom bodo na novo urejeni prostori mansarde opremljeni in sicer v vsako sobo 5 postelj 
in omaro, v kopalnicah bi vgradili tuš, umivalnik in WC, kuhinjo z vsemi pripadajočimi gospodinjskimi 
aparati, jedilnico z mizo, klopjo in stoli ter pomožno mizo v kuhinji ter garderobno omaro v prostorih 
garderobe. Za potrebe ogrevanja bo nameščena električna centralna peč in ustrezni radiatorji. 
Pohištvo bo zaradi pristnega izgleda prostorov narejeno po meri najugodnejšemu ponudniku iz 
naravnih materialov – masivnega lesa smreke, jelke oz. bora. 
 
Vrednost celotnega projekta brez DDV je 22.545,00 EUR, od tega je javna podpora od LAS-a 
19.163,25 EUR.  
 
Projekt bo imel tudi dodano vrednost, saj bo nova dejavnost lovski turizem s ponudbo prenočišč 
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 krepi 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. 

 


