Na podlagi 7. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o
opravljenem lovskem izpitu (Ur. l. RS, št. 3/2006) je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije
na podlagi 18.člena Pravil Zveze na svoji seji dne 21. l. 2007 sprejel naslednja
NA VODILA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IN TEORETIČNEGA DELA
LOVSKEGA IZPITA TER VODENJE EVIDENC
I. TEMELJNA DOLOČBA
l.člen

(vsebina navodil)
Navodila podrobneje opredeljujejo in določajo način izvajanja praktičnega in teoretičnega
dela lovskega izpita, sestavo komisij, mentorstvo in vodenje evidenc.
II. PRAKTIČNO USPOSABLJANJE IN IZPIT IZ TEORETIČNIH ZNANJ
2.člen

(trajanje pripravništva)
V času pripravniškega staža mora lovski pripravnik oziroma lovska pripravnica (v
nadaljevanju velja enakovredno za oba spola: lovski pripravnik) spoznati lovišče ali lovišče s
posebnim namenom (v nadaljevanju: lovišče), osnovna spoznanja, znanja in praktične
veščine, ki izhajajo iz trajnostnega upravljanja z divjadjo.
Pripravniška doba pripravnika se izvaja y skladu s Programom-katalogom iz priloge~> 1«.
3.člen

(mentorstvo)
Ob sprejemu lovskega pripravnika mora upravljavec lovišča

določiti

mentorja.

Mentor je lahko oseba z večletnimi lovskimi izkušnjami.
Mentor vodi in usmerja izvajanje programa
zapise v Dnevniku dela lovskega pripravnika.

praktičnega

usposabljanja ter

tekoče

potrjuje

Mentor poroča upravljavcu lovišča o poteku praktičnega usposabljanja lovskega pripravnika.
4.člen

(program in vsebina praktičnega usposabljanja)
Upravljavec lovišča pripravi program za lovskega pripravnika in praktični del lovskega izpita.
Program mora dosegati standarde, ki so

določeni

s cilji

»1« teh navodil, ki se smejo spreminjati glede na

praktičnega

značaj

izobraževanja .iz priloge
in posebnosti lovišča, kjer lovski

pripravnik opravlja pripravniško dobo.
Obseg programa praktičnega usposabljanja vključujoč izpit iz praktičnih znanj traja od 150 do
. 200 ur.
5.člen

V okviru praktičnega usposabljanja se izvede usposabljanje s preverjanjem znanJa
rokovanja z lovskim orožjem (dolgocevnim in kratkocevnim) (2+8 ur).

IZ

Usposabljanje se pripravi in izvede v organizaciji predavateljskega aktiva imenovanega v
skladu s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o
opravljenem lovskem izpitu (v nadaljevanju pravilnik).
Vsebina programa za ravnanje z lovskim orožjem je po programu iz priloge »2« in je po svoji
vsebini enak kot za fizične osebe v skladu z Zakonom o orožju.
O opravljenem usposabljanju in preverjanju lovskega pripravnika se uspešno preverjanje
vpiše in potrdi v njegov dnevnik.
6.člen

Lovski pripravnik mora voditi Dnevnik dela in aktivnosti s tem, da opravljene naloge vpisuje
v posamezna poglavja, katere ob izpolnitvi programa pisno potrdi mentor.
?.člen

(preizkus usposobljenosti)
Po uspešno opravljenem programu praktičnega usposabljanja lovskega pripravnika mentor
odda potrjen Dnevnik tričlanski izpitni komisiji, ki jo imenuje upravljavec lovišča.
Praktični del izpita lahko lovski pripravnik ponavlja še dvakrat. Na zahtevo lovskega
pripravnika lahko opravlja izpit v tretje pred drugo komisijo. Če izpita tudi v tretje ne opravi,
mora znova začeti opravljati pripravništvo.
Po uspešno opravljenem izpitu iz
potrdi Dnevnik.
Potrdilo o opravljenem
ki ga založi LZS.

praktičnih

praktičnem

znanj lovskega pripravnika upravljavec

delu lovskega izpita izda upravljavec

lovišča

lovišča

na obrazcu,

III. TEORETIČNI DEL LOVSKEGA IZPITA
8.člen
(teoretično

usposabljanje)
Uspešno opravljen praktični del izpita pri upravljavcu lovišča in pozitivno opravljeno
preverjanje teoretičnih vsebin po programu iz priloge »3«, je pogoj za prijavo kandidata
oziroma kandidatke (v nadaljevanju velja enakovredno za oba spola: kandidat) za lovski izpit.
Kandidat za lovski izpit svobodno izbira mesto udeležbe na tečaju za teoretični del izpita.
Tečaje razpiše Lovska zveza Slovenije glede na število prijav po posameznih območjih.
9.člen

(prijava k lovskemu izpitu in plačilo stroškov)
Kandidata za lovski izpit prijavi na tečaj upravljavec lovišča.
Prijava se opravi s potrjeno prijavnico iz Dnevnika lovskega pripravnika oziroma lovske
pri pravni ce.
Stroške tečaja plača kandidat za lovski izpit na podlagi vrednosti predavateljske ure, ki jo za
vsako leto določi LZS.
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10.člen

(program teoretičnega usposabljanja)
Tečaj teoretičnega usposabljanja kandidatov za lovski izpit poteka po programu, ki so ga
skupaj pripravili LZS, ZGS in pedagoške ustanove in obsega teme iz priloge »3«.
11.člen

Predavanja se izvajajo
šolskih ur.

(izvedba teoretičnega usposabljanja)
dvakrat tedensko, praviloma v dela prostih dneh, po

največ

največ

pet

12.člen

(preverjanje znanja)
Predavatelji teoretičnega dela po podani snovi iz njihovega predmeta preverJaJo znanje
kandidata za lovski izpit in vpišejo v evidenco opravljenih preverjanj znanj (opravil-ni
opravil).
13.člen

(izpit)
Ko kandidat za lovski izpit uspešno opravi vsa preverjanja znanJa po predmetih, lahko
pristopi k izpitu.
Kandidat za lovski izpit opravlja izpit pred izpitno komisijo, ki preverja znanja iz naslednjih
področij:

•
•
•

Biologija in ekologija divjadi
Zakonodaja in
Upravljanje z divjadjo in loviščem.
14.člen

Način

preverjanja kandidatov za lovski izpit izberejo predavatelji in
lastnem preudarku, ki mora biti znano pred začetkom predavanj.

člani

izpitne komisije po

V spričevalu o opravljenem lovskem izpitu pa se vpišejo samo besede »je opravil«.
15. člen
(priznanje teoretičnega dela lovskega izpita)
Kandidatom za lovski izpit, ki so opravili izpit iz praktičnega znanja v lovišču izda izpitna
komisija spričevalo o opravljenem lovskem izpitu pod pogoji, ki jih določa 6. točka 61. člena
ZDLov-1.
IV. VODENJE EVIDENC

16. člen
(upravljavec lovišča)
Upravljavec lovišča vodi evidenco o lovskih pripravnikih oziroma lovskih pripravnicah z
datumom vstopa, datumom opravljenega preverjanja znanja v ravnanju z orožjem in datumom
izpita iz praktičnega dela v lovišču.
17. člen
organiziranost)
Na regijskem območju se vodijo evidence o opravljenih preverjanjih znanj s področja
ravnanja z orožjem ter o usposabljanjih za teoretični del skupaj z ocenami za preverjanje
znanJ.
(območna
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18. člen
(evidence na LZS)
Lovska zveza Slovenije vodi evidence o lovskih pripravnikih oziroma lovskih pripravnicah,
mentorjih, predavateljih, izdanih spričevalih o opravljenem lovskem izpitnih in seznam
izpitnih komisij.
19. člen
(prehodna in končna določba)
Navodila pričnejo veljati z dnem podpisa.
Z veljavnostjo teh navodil, preneha veljati Pravilnik o izobraževanju v lovskih organizacijah
Republike Slovenije, ki je bil sprejet na 8. seji UO LZS dne 8. 5. 1999.

'~'f·l"'l~""' .""

nfi'lg. sfečko KROPE
Predsednik LZS
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PRILOGA 1:
KATALOG ZNANJA IN VEŠČIN ZA LOVSKEGA PRIPRAVNIKA OZIROMA LOVSKE
PRIPRAVNICE V OKVIRU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA
VSEBINA

SPLOŠNI DEL

AKTIVNOSTI V
LOVIŠ ČU
(porazdeljene na vse letne
čase)

POUDARKI
• predstavitev lovišča (zgodovina) in karte lovišča
(vključno s potekom meja do sosednjih lovišč)
• seznanitev s člani lovišča
• seznanitev z deli odgovornih v lovišču in njihove
naloge (starešine, vodje LPN, gospodarja, delo
usposobljene osebe, lovskega čuvaja ... )
• seznanitev z mentorji, predstavitev programa-kataloga
usposabljanja, pravice in dolžnosti lovskega
pripravnika oziroma lovske pripravnica
• seznanitev z akti lovišča (statut, poslovnik, pravilniki,
letni načrt lovišča, .... )
• seznanitev z Etičnim kodeksom slovenskih lovcev
• seznanitev z lovsko literaturo (Zlatorogova knjižnica,
glasilo Lovec, ... )
prevzem
divjadi in vodenje evidenc (knjiga, aplikacija
•
Lisjak)
• seznanitev s predpisi, ki urejajo lovstvo (ZDLov-1,
podzakonski akti) in z njimi povezanimi zakoni in
podzakonskimi akti (Zakon o orožju, Zakon o
društvih, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o zaščiti
živali, Uredba o zavarovanju prostoživečih živalskih
vrst, ... )
• seznanitev z opremo za izvajanje lova, ogled trofej,
priprava in odnos do trofej
• obisk lovne obore, lovišča s posebnim namenom,
Prirodoslovnega muzeja in Narodne galerije, muzeja
Bistra ...
• lovska kultura v likovnem, glasbenem in pisnem
izrazu
• seznanitev z vsebino in delovanjem aplikacije LISJAK
• vrste divjadi in opazovanje divjadi
• razlikovanje po starosti in spolu, način prehranjevanja
za posamezno vrsto divjadi
• teritorialno st
• razmnoževanje posameznih vrst divjadi
• izvajanje različnih vrst lova na posamezne vrste
divjadi
• samostojno iztrebljanje divjadi, pravilno
poimenovanje organov in delov divjadi ter
ugotavljanje zdravstvenega stanja
• uplenitev velike divjadi z mentorjem
• škode od divjadi (prepoznavanje, ocenjevanje in
saniranje)
priprava
trofej
•
• obhod lovišča in seznanitev z lovskimi mejami
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•
•
BIOMELIORATIVNA IN
BIOTEHNIČNA DELA

•
•
•
•

•

•

EKOLOGIJA ŽIV ALI IN
VARSTVO OKOLJA

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

•
KINOLOGIJA

LOVSKO OROŽJE IN
BALI STIKA

LOVSKE ŠEGE IN
NAVADE

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

krmišča, mrhovišča

solnice
kaluže
remi ze
protivetrne ograje
krmne njive, pasišča, grmišča, plodonosne drevesne in
grmovne vrste
sodelovanje pri postavitvi prež in izdelava lastne preže
ekologija (ekologija kot veda, pojem ... )
osnovne zakonitosti najpogostejših ekosistemov v
lovišču

varstvo okolja in narave ter sonaravno in trajnostno
gospodatjenje s prostorom
posledice človekovega posega v okolje
sonaravno in trajnostno kmetovanje
podnebne razmere v lovišču
gozdni sistemi v lovišču
pomeni mokrišč
populacija (rodnost in smrtnost, okolje- vpliv na
populacijo, zakonitosti populacijske dinamike)
bolezni divjadi
zavarovane živalske vrste
zavarovane rastlinske vrste
pojem in pomen kinologije
delo komisije za kinologijo v LD
pasme lovskih psov in osnove vzgoje lovskega psa
delo lovskega psa in predpisi za delo v lovišču
obiski razstav in ocenjevanj lovskih psov
vrste lovskega orožja
varnost pri rokovanju z orožjem
hramba in vzdrževanje lovskega orožja
merilne naprave in optični pripomočki
pomen lovskih šeg in navad za lovstvo
zelena vejica (uplenjena divjad, zadnji grižljaj, lovec
in zelena vejica, zelena vejica za različne oznake)
pozdrav lovini
lovski kroj, lovski klobuk
lovski pozdrav
lovska odlikovanja
lovski strokovni nazivi
lovski krst
lovski pogreb
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Primer pisanja dnevnika lovskega pripravnika:
Mesec: maj
VSEBINA
SPLOŠNI DEL

AKTIVNOSTI V LOVIŠČU

BIOTEHNIČNA

DELA

EKOLOGIJA Ž. IN VARSTVO
OKOLJA
KINOLOG lJA
LOVSKO OROŽJE
SEGE IN NA VADE

DEJAVNOST
• udeležba na sejmu LOV v G.
Radgoni
• obhod meje na Blegošu
• prevzem divjadi, vpisna knjiga
hi gi ena
• prevzemnica
• Zakon o orožju
• opazovanje srnjadi, razlikovanje
po spolu, starostni strukturi
• 2B srnjak
• načini lova (zalaz, čakanje)
• poslušanje svatovskega petja
ruševca na Blegošu
• popravilo visoke preže
• solnice
• vplivi na rast populacije,
• bolezni srnjadi
• krvosledniki (barvarji)
• risanica, varna nošnja
• zakonski predpisi
• individualni pozdrav lovini
• zelena vejica

NOSILEC NALOGE
mentor

usposobljena oseba
tajnik
mentor

skupina lovcev
mentor
kinolog
lovec (izvedenec)
mentor

REALIZACIJA

OPOMBE
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PRILOGA2:
PROGRAM ZA USPOSABLJANJE V RAVNANJU Z LOVSKIM OROŽJEM
ZAP.
ŠT.
l.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

VSEBINA

STEVILO UR

Zakon o orožju
• definicije orožja
• orožne listine
• pogoji za pridobitev listin
• vrste orožja
• nošenje in prenašanje orožja
• hramba orožja
• posojanje orožja
• obveznosti lastnika orožne listine in orožja v
primeru izgube
• kazenske določbe
Zakon o javnem redu in miru
• vsebine, ki se nanašajo na kršitve z orožjem
Zakon oj avnih shodih in prireditvah
• vsebine, ki se nanašajo na orožje
Kazenski zakonik RS
• silobran
• skrajna sila
• dejanje storjeno pod silo in grožnjo
• kaznivo dejanje povzročitve splošne
nevarnosti
Lovsko orožje
l. dolgocevno
• vrste lovskih pušk in rokovanje
2. kratkocevno orožje
• vrste in rokovanje
Teoretičen test po vprašalniku
(50 vprašanj iz vse teorije- obkroževanje, uspešnost 75 %
pravilnih odgovorov)
Praktičen preizkus
• razstavljanje in sestavljanje dolgocevnega orožja s
prikazom vzdrževanja
• streljanje z dolgocevnim orožjem po pravilih LZS
razstavljanje in sestavljanje kratkocevnega orožja s
prikazom vzdrževanja
• streljanje s kratkocevnim orožjem na tarčo 50x50 (2
x po 5 nabojev stoje-uspešnost 25 krogov na razdalji
15m.
Skupaj

Sur

•

8.
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PRILOGA3:
PROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA
Zap. št.
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

TEMA
Zgodovina lova in lovstva na Slovenskem
Lovske šege in navade
Etični kodeks, Lovska etika, Odnosi z javnostmi
Ekologija divjadi- ekosistemi
Varstvo narave in divjadi
Upravljanje z divjadjo, sodelovanje z ostalimi uporabniki prostora
Biotehnična dela, lovne naprave, objekti
Biologija in bolezni: - srnjad
- jelenjad, damjak
- divji prašič,
- gams, kozorog, muflon
Poljske in gozdne kure
Zveri
Zajci, glodalci
Ptice pevke, ujede in sove
Vodna in obvodna perjad
Lovska kinologija in bolezni psov
Ravnanje z uplenjeno divjadjo
Lovsko orožje, balistika, optika
Osnove ocenjevanja trofej
Načini lova
Lovska zakonodaja
Načrtovanje v lovstvu
Skupaj ur

URE
2
2
1
3
2
3
2
5
4
2
2
2
3
2
2
1
4
3
3
2
2
,.,
.)

3
58

Število ur je v razponu od 50 - 60 glede na specifičnost posameznega lovsko
upravljavskega območja.
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