
Na podlagi 7. člena Pravilnika o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila o
opravljenem lovskem izpitu (Uradni list RS, št. 3106 in 37/07) je Upravni odbor Lovske zveze
Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije na 3. seji 28. 7. 2020 sprejel naslednja

NAVODILA ZA IZVAJANJE PRAKTIČNEGA IN TEORETIČNEGA
DELA LOVSKEGA IZPITA TER VODENJE ZBIRK PODATKOV

I. UVODNE DOLOČBE

I. člen

(1) Ta navodila podrobneje določajo izvajanje praktičnega dela lovskega izpita, usposabljanje
za varno ravnanje z lovskim orožjem, izvajanje teoretičnega dela lovskega izpita in vodenje
zbirk podatkov.

(2) Nosilka usposabljanja lovskih pripravnikov za teoretični del lovskega izpita in za preizkus
znanja o ravnanju z lovskim orožjem je Lovska zveza Slovenije (v nadaljevanju: LZS). Nosilec
usposabljanja za praktični del lovskega izpita je upravljavec lovišča oziroma upravljavec
lovišča s posebnim namenom (v nadaljevanju: upravljavec lovišča).

2. člen

Sestavni del teh navodil je tudi katalog znanja za lovske pripravnike (v nadaljnjem besedilu:
katalog znanja).

3. člen

(1) Ta navodila veljajo za vse lovske pripravnike in vse upravljavce lovišč.

(2) Lovski pripravnik je lahko tudi posameznik, ki ni član lovske družine, upravljavke lovišča
oziroma ni zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, pa na podlagi pogodbe
opravlja praktični del lovskega izpita pri upravljavcu lovišča.

4. člen

(1) Prijave za usposabljanje, izdajanje potrdil in vodenje zbirk podatkov v skladu s temi navodili
potekajo v aplikaciji LIS Lisjak.

(2) Lovskega pripravnika iz drugega odstavka prejšnjega člena in lovskega pripravnika, ki je
zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, v aplikaciji LIS Lisjak prijavi
Strokovna služba LZS.

5. člen

Mentorji. ki imajo opravljeno usposabljanje za mentorje iz 8. člena teh navodil, se morajo vsaj
enkrat v petih letih udeležiti obnovitvenega usposabljanja za mentorje, ki ga organizira LZS.



6. člen

V teh navodilih uporabljeni izrazi. ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

II. PRAKTIČNI DEL LOVSKEGA IZPITA

7. člen

V času pripravništva mora lovski pripravnik pridobiti osnovno znanje in praktične veščine, ki
so potrebne za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

8. člen

Upravljavec lovišča določi lovskemu pripravniku dva mentorja, od katerih mora imeti vsaj eden
od njiju opravljeno usposabljanje za mentorje, ki ga LZS organizira po posebnem programu.

9. člen

(1) Upravljavec lovišča pripravi program praktičnega usposabljanja lovskega pripravnika.
Program praktičnega usposabljanja vsebuje vsebine iz kataloga znanja.

(2) V okviru praktičnega dela lovskega izpita se mora lovski pripravnik udeležiti najmanj dveh
lovskih kinoloških prireditev in na najmanj dveh lovskih strelskih prireditev, ki jih organizira
LZS ali območna zveza lovskih družin v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu, ter se
udeležiti ocenjevanja odstrela in izgub ali ocenjevanja trofej pri upravljavcu lovišča ali pri
območnem združenju upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim namenom.

(3) Program praktičnega usposabljanja je treba prilagoditi značaju in posebnostim lovišča, v
katerem lovski pripravnik opravlja usposabljanje za praktični del lovskega izpita.

(4) Program praktičnega usposabljanja traja od 130 do 200 ur.

10. člen

(1) Lovski pripravnik mora voditi dnevnik lovskega pripravnika. Zapise v dnevniku sproti
potrjuje eden od mentorjev.

(2) LZS določi vsebino in zagotovi dnevnik lovskega pripravnika. Vsebina dnevnika lovskega
pripravnika mora biti skladna s temi navodili.

l 1. člen

(1) Mentorja vodita in usmerjata potek programa praktičnega usposabljanja lovskega
pripravnika in vsaj trikrat na leto o tem poročata odgovorni osebi upravljavca lovišča.

(2) Po končanem programu praktičnega usposabljanja mentorja pripravita opisno oceno dela
lovskega pripravnika. Pozitivna ocena mentorjev je pogoj za pristop k opravljanju praktičnega
dela lovskega izpita pred izpitno komisijo upravljavca lovišča.
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(3) K opravljanju praktičnega dela lovskega izpita prijavi lovskega pripravnika eden od
mentorjev.

12. člen

(1) Lovski pripravnik lahko ponavlja praktični del lovskega izpita in lahko zahteva, da praktični
del lovskega izpita ponavlja pred drugo izpitno komisijo. O zahtevi odloča pristojni organ
upravljavca lovišča.

(2) O opravljenem praktičnem delu lovskega izpita upravljavec lovišča izda potrdilo na
predpisanem obrazcu, ki je priloga teh navodil.

III. PREIZKUS ZNANJA O RAVNAN.JU Z LOVSKIM OROŽJEM

13. člen

(1) Usposabljanje za preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem v volilnih okoliših (v
nadaljevanju: usposabljanje) razpiše LZS.

(2) Lovski pripravnik svobodno izbira med razpisanimi usposabljanji.

(3) Lovskega pripravnika prijavi na usposabljanje upravljavec lovišča.

14. člen

V času pripravništva se lovski pripravnik usposablja za varno ravnanje z lovskim orožjem v
skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu in po programu, določenem v katalogu znanja.

15. člen

(1) Upravni odbor LZS na predlog Komisije za izobraževanje pri LZS imenuje predavatelje za
posamezne vsebine. Predavatelj je lahko oseba. ki ima najmanj višješolsko izobrazbo ustrezne
smeri ali najmanj deset let praktičnih izkušenj z vsebino, za katero je imenovan za predavatelja.

(2) Upravni odbor LZS na način iz prejšnjega odstavka izmed predavateljev imenuje tudi vodjo
usposabljanja, pred katerim lovski pripravnik opravlja preizkus znanja o ravnanju z lovskim
orožjem.

(3) Pri izvajanju vsebine 2.5 Praktično usposabljanje z lovskim orožjem lahko sodelujejo
strokovno usposobljene osebe, ki jih določi predavatelj za praktično usposabljanje z lovskim
orožjem izmed članov komisije za lovsko strelstvo pri območni lovski zvezi ali pri LZS ali
druga oseba, ki ima ustrezno strokovno znanje.

16. člen

(l) Preizkus znanja o ravnanju z lovskim orožjem (v nadaljevanju: preizkus znanja) obsega
teoretični del, ki ga kandidat opravlja pisno, ter praktični del. ki poteka kot streljanje z lovskim
orožjem.
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(2) Teoretični del preizkusa znanja obsega 50 vprašanj iz poglavij 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 kataloga
znanja. Vprašanja izbere vodja usposabljanja iz nabora vprašanj, ki jih pripravi Komisija za
izobraževanje pri LZS.

(3) Lovski pripravnik opravi teoretični del preizkusa znanja, če zbere najmanj 75 odstotkov
možnih točk. Lovski pripravnik, ki ni opravil teoretičnega dela preizkusa znanja, ne more
pristopiti k opravljanju praktičnega dela preizkusa znanja.

(4) Lovski pripravnik opravi praktični del preizkusa znanja, če pri streljanju doseže rezultat,
določen v katalogu znanja; poglavje 2.5 Praktično usposabljanje z lovskim orožjem.

(5) Teoretični in praktični del preizkusa znanja lahko lovski pripravnik ponavlja.

(6) LZS izda potrdilo o opravljenem preizkusu znanja.

(7) Lovskemu pripravniku, ki ima opravljen preizkus znanja o ravnanju z orožjem po zakonu o
orožju, se prizna preizkus znanja.

17. člen

(1) Stroški usposabljanja zajemajo vrednost predavateljske ure, ki jo določi Upravni odbor LZS.
ter materialne stroške, povezane z izvedbo usposabljanja.

(2) Stroške usposabljanja plača lovski pripravnik.

IV. TEORETIČNI DEL LOVSKEGA IZPITA

18. člen

(1) Tečaje za teoretični del lovskega izpita po volilnih okoliših razpiše LZS.

(2) Lovski pripravnik svobodno izbira med razpisanimi tečaji za teoretični del lovskega izpita.

(3) Lovskega pripravnika prijavi na tečaj za teoretični del lovskega izpita upravljavee lovišča.

19. člen

Program teoretičnega dela lovskega izpita vsebuje vsebine iz kataloga znanja.

20. člen

Predavanja potekajo do dvakrat na teden po največ pet šolskih ur na dan. Če po sklepu
Upravnega odbora LZS predavanja potekajo na daljavo v obliki e-izobraževanja. lahko trajajo
največ tri šolske ure na dan.

21. člen

(1) Stroški tečaja zajemajo vrednost predavateljske ure, ki jo določi Upravni odbor LZS, ter
materialne stroške. povezane z izvedbo tečaja.

(2) Stroške tečaja plača lovski pripravnik.

4



22. člen

(1) Po vsaki zaključeni vsebini predavatelj preveri znanje lovskega pripravnika tako, da znanje
pozitivno oceni z ocenami od 2 do 5 oziroma znanje oceni negativno. Lovski pripravnik lahko
ponavlja preverjanje vsebine, ki je bila ocenjena negativno.

(2) Preverjanje znanja lovskega pripravnika je lahko pisno ali ustno. Preverjanje znanja se
evidentira, podatki pa se hranijo eno leto po opravljanju zaključnega izpita. Če preverjanje
znanja poteka po sklepu Upravnega odbora LZS na daljavo v obliki e-izobraževanja, se
preverjanje snema in posnetek arhivira. Posnetek se hrani eno leto po opravljanju zaključnega
izpita.

23. člen

(1) Opravljen praktični del lovskega izpita. opravljen preizkus znanja in pozitivno ocenjeno
znanje vseh vsebin teoretičnega dela lovskega izpita ter poravnane vse finančne obveznosti so
pogoji za pristop k zaključnemu delu lovskega izpita.

(2) Lovskega pripravnika prijavi k zaključnemu delu lovskega izpita vodja tečaja. Ob prijavi k
zaključnemu delu lovskega izpita mora lovski pripravnik vodji tečaja predložiti dnevnik
lovskega pripravnika.

24. člen

(1) Zaključni izpit obsega preverjanje znanja s področij: načrtovanje v lovstvu, biologija divjadi
in lovska zakonodaja.

(2) Zaključni izpit je pisni in ustni.

(3) Nabor vprašanj za pisni in ustni del izpita pripravi Komisija za izobraževanje pri LZS.

(3) Pisni del izpita obsega 15 vprašanj, ustni del pa pet vprašanj. Vprašanja izbere izpitna
komisija.

(4) Izpitna komisija oceni znanje lovskega pripravnika kot negativno oziroma oceni pozitivno
z ocenami od 2 do 5 in izda spričevalo o opravljenem lovskem izpitu.

(5) O zaključnem izpitu se vodi zapisnik. ki se hrani eno leto po opravljanju zaključnega izpita.
Če zaključni izpit po sklepu Upravnega odbora LZS poteka na daljavo v obliki e-izobraževanja,
se zaključni izpit snema in posnetek arhivira. Posnetek se hrani eno leto po opravljanju
zaključnega izpita.

V. VODEN.JE ZBIRK PODATKOV

25. člen

(1) LZS vodi zbirke podatkov o:
- lovskih pripravnikih,
- mentorjih,
- predavateljih,
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članih izpitnih komisij,
- preverjanjih znanja,
- opravljenih izobraževanj ih na daljavo,

izdanih potrdilih o opravljenem praktičnem delu lovskega izpita,
izdanih potrdilih o opravljenem preizkusu znanja in

- izdanih spričevalih o opravljenem lovskem izpitu.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se hranijo trajno, razen podatkov iz drugega odstavka 22.
člena in petega odstavka 24. člena teh navodil.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

26. člen

Kandidati. ki imajo na dan uveljavitve teh navodil status lovskega ptipravnika, zaključijo
program praktičnega usposabljanja. opravljajo praktični dcl lovskega izpita ter
opravijo usposabljanje s preveljanjem znanja iz rokovanja z lovskim orožjem po dosedanjih
navodilih. Enako velja za lovske pripravnike. ki ponavljajo lovski izpit iz 13. člena dosedanjih
navodil.

27. člen

(1) Ta navodila začnejo veljati, ko jih sprejme Upravni odbor LZS. Navodila se objavi na spletni
strani LZS.

(2) Z dnem uveljavitve teh navodil prenehajo veljati Navodila za izvajanje praktičnega in
teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje evidenc, kar je bilo sprejeto na seji Upravnega
odbora LZS 21. 1. 2007. št. LZS1725 zdne 7.10.2008.

Številka: LZS/ 173-5
Datum: 28. 7. 2020

Mag. Lado Bradač,
predsednik LZS

Ugotovitvena določba:

T d'l b'l b' l' l" LZS 2 O -10- 2020a navo 1 a so 1 a o ~av jena na sp etm stram . .

2 O -'0- 2020
V Ljubljani, : .

Srečko
v. d. direktoIja Strok
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