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Boris Leskovic, Zlatorogova plaketa, Utemeljitev
Boris Leskovic je službo odgovornega urednika glasila Lovec nastopil 4. 1. 1980. Pred tem je
bil zaposlen (od 1974 naprej) pri ČZP Kmečki glas, kot strokovni urednik za živalski del.
Boris Leskovic je odgovorni urednik glasila Lovec z najdaljšim stažem. To delo opravlja že
38. leto. V tem času je bil poleg omenjenega posebno aktiven na številnih področjih, ki so
združena v lovstvu. Je kinološki sodnik, zato je bil tudi izvedenec CIC za kinologijo, delegat
KZS, pri LZS je dolga leta tehnično vodil komisijo za kinologijo, zato je prejel tudi vsa
kinološka odlikovanja. Poleg številnih vidnih zadolžitev na nivoju LZS je bil ves čas aktiven
tudi v svoji LD - tako kot vodja čuvajske službe, član UO LD, član komisije za ocenjevanje
trofej, kinološki referent ... Razen lovskega izpita je opravil tudi izpit za lovskega čuvaja in
končal šolo za lovske tehnike (lovske mojstre), poleg teh formalnih izobraževanj pa so pri
Leskovicu še veliko pomembnejša izpopolnjevanja s prebiranjem tuje literature, saj je le s
tako pridobljenimi najsodobnejšimi spoznanji lahko opravljal naloge urednika na tako visoki
ravni.
Svojo bogato kariero urednika edinega slovenskega lovskega časopisa je opravljal
profesionalno, s svojo voljo, širokim spektrom znanj (kinologija, biologija, balistika …) in
splošno lovsko razgledanostjo pa je pustil neizbrisen pečat ne samo v glasilu Lovec, temveč
preko njega tudi v slovenskem lovstvu v najširšem smislu. Urejati edini strokovni časopis
naroda v svojem jeziku pomeni tudi glavno skrb za strokovno terminologijo – in Leskovic, ki
je to nalogo prevzel od svojega predhodnika Franceta Cvenkla, je ob pomoči strokovne ekipe
in stalnega prizadevanja za uporabo slovenske terminologije (nemalokrat na račun sporov z
avtorji) to nalogo častno opravljal.

Poleg urejanja glasila Lovec je od leta 2002 naprej tudi odgovorni urednik Zlatorogove
knjižnice in Strokovne knjižnice. Tako je uredil kar 13 knjig Zlatorogove knjižnice z
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nespornim vrhuncem iz omenjene knjižne zbirke, lovskim priročnikom oz. t.i. enciklopedijo
Divjad in lovstvo v nakladi kar 30 000 izvodov.
Leskovic je tudi edini habilitirani lovski novinar. S prvimi objavami v reviji Lovec je začel že
leta 1972, objavljal pa je tudi v reviji Moj mali svet, Kinolog in dnevnem časopisju (Dnevnik,
Nedeljski dnevnik ...). Leta 1978 je izdal tudi samostojno knjigo Naše mačke, bil je soavtor
lovskih priročnikov iz leta 1989, 1996 in 2012 ter soavtor knjige Zveri – kune. Malo ljudem je
znano, da je tudi odličen ilustrator – svoj pečat na tem področju je pustil v številnih
strokovnih knjigah (Ocenjevanje škod po divjadi, Srnjad, Zveri, Ocenjevanje trofej …).

