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Zadeva:

Priprava programa aktivnosti »Lovsko naravoslovne učne poti LD Boč na
Kozjaku« za leto 2016-zaprosilo

Kot vam je znano, je Lovska družna Boč na Kozjaku 22.4.2015 odprla »Lovsko-naravoslovno
učno pot LD Boč na Kozjaku«, ki skupaj zajema 11 točk. Osem oziroma sedem točk je na
območju Janževe gore in zajemajo vsebino, ki jo je za potrebe učnega programa izbrala
Osnovna šola Selnica ob Dravi, dve točki, ki zajemata lovski dom LD Vurmat in LD Boč na
Kozjaku in ena točka, ki zajema CŠOD Škorpijon.
Takoj po odprtju in tudi v sedanjem času se vrstijo obiski učne poti, obiskujejo jo tako
pohodniki, osnovnošolci in drugi krajani. Več informacij o Lovsko-naravoslovni učni poti
najdete na naših spletnih straneh: http://www.ldbocnakozjaku.org/#!knjige/cizk.
Glede na širši interes želimo pridobiti vaše želje in potrebe, ki se nanašajo na obisk naše
učne poti. Pripravljamo program aktivnosti na učni poti že za leto 2016 z željo, da jo obišče
čim več skupin ali posameznikov.
Prosimo vas, da nam do 1.6.2015 posredujete vaš interes po obisku poti ali v celoti ali samo
lovski dom, kjer imamo na razpolago knjižnico in veliko drugih vsebin zanimivih za širšo
javnost.
Pošljite nam okvirni datum, število udeležencev in vaše ostale želje in predloge, da vam
bomo lahko pripravili kakovostni program za naslednje leto. Vse želje, ki boste izrazili tudi za
letošnje leto v tej zvezi, vam jih bomo uresničili. Program, ki ga bomo skupaj z društvi naredili
bo objavljen na naših spletnih straneh.
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Podatke nam posredujte v obliki spodnjega obrazca, lahko pa tudi na način, ki vam najbolj
ustreza:
Tabela 1: program Lovsko naravoslovne učne poti LD Boč na Kozjaku za leto 2016
Zap. št.

društvo/ustanova, kontakt

predviden datum

predvideno število udeležencev

ostalo

V lovskem domu LD Boč na Kozjaku, Veliki Boč 25 vam nudimo:
-

ogled knjižne zbirke knjig z lovsko tematiko

-

ogled oddaj »Dober pogled«, oddaje o lovstvu

-

ogled filmov posameznih vrst divjadi (divji prašič, evropska srna in podobno)

-

predavanja o lovstvu po različnih področjih

-

predavanja na temo škod po in na divjadi, ukrepi za preprečevanje in zmanjšanje
škod po in na divjadi

-

organiziran izlet po posameznih točkah poti

-

itd.

Za obiskovalce učne poti iz osnovnih šol je koordinator Blaž Lovrič, prof., ki bo za
posamezen obisk pripravil za učence tudi učne liste.

Kontakti:
-

Boris Mušič, starešina LD: borismusicmlm@gmail.com, 040 329 697

-

Jože Deželak, gospodar učne poti: joze.dezelak@gmail.com, 040 548 145

-

mag. Srečko Felix Krope, administrator: srecko.krope@siol.net, 040 983 800

-

Miran Daković, univ. dipl. inž. agr., član projektne skupine: novalis@siol.net, 040 204
190

-

Blaž Lovrič, prof., Osnovna šola Selnica ob Dravi: blaz.lovric@gmail.com

Veselimo se srečanja z vami. Lovski zdravo.

POSLANO:
-

po seznamu
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