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Nosilec projekta:  
LOVSKA DRUŽINA PUŠČAVA 

Naziv projekta:  
ADAPTACIJA MANSARDE LOVSKEGA DOMA LOVSKE DRUŽINE PUŠČAVA 

Namen projekta:  
Vzpostavitev lovskega turizma 

Glavne dejavnosti projekta: 
Adaptacija mansarde lovskega doma 

Cilj in rezultati projekta: 
Vzpostavitev nove dejavnosti na podeželju 

 

Vir sofinanciranja: 
Sklad EKSRP 

Vrednost sofinanciranja: 
16.944,76 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.  
Predmet projekta, prijavljenega na ta javni poziv, je ureditev sob v mansardi lovskega doma na 
Rdečem bregu. Odstranili bomo talne, stenske in stropne obloge, izvedli kvalitetno termo izolacijo, 
vgradili novo vodovodno  in elektro instalacijo, nove talne stenske in stropne obloge ter nova notranja 
vrata in strešni okni. Po izvedbi projekta bomo v mansardi lovskega doma pridobili dve večji sobi s 
po 5 posteljami, skupno 10 ležišč, vsaka soba bo imela svojo kopalnico.  V mansardi bodo še manjša  
kuhinja, jedilnica in garderoba. Takšna ureditev mansarde bo zelo primerna za ponudbo prenočišč 
našim lovskim gostom. 
Vrednost celotnega projekta brez DDV je 19.935,01 EUR, od tega pričakujemo od LAS-a javno 
podporo v višini 16.944,76 EUR. Del projekta bomo izvedli z lastnim delom članov družine. Tega dela 
ne bomo vrednotili, niti ga uveljavljali kot upravičen strošek. Člani Lovske družine so vseh starosti. S 
svojim delom bodo pri izvedbi projekta sodelovali tako starejši člani, ki bodo prispevali predvsem 
svoje izkušnje in znanja, ter mladi člani, ki bodo prispevali svojo delovno moč.  
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.  

 


