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VSEM LD V ZLD IDRIJA 

ZADEVA: OBVESTILO O IZVEDBI TEČAJA ZA LOVSKE  IZPITE  

Glede na zbrane podatke o številu pripravnikov  smo se odločili, da tečaj in lovske izpite pri ZLD Idrija  

izpeljemo. Tečaj se prične v petek 17.2.2023 ob 16.30 uri. 

 Tako kot v preteklih letih bo tudi letos tečaj potekal v predavalnici ZLD Idrija v Spodnji Idriji ob petkih med 

16.30 in 20.30 uro in ob sobotah med 8.00 in 13.00 uro. Sprotno preverjanje znanja iz posameznih tem bo 

potekalo v dogovoru med predavateljem in tečajniki, v glavnem pa so za to že predvideni termini v 

programu poteka tečaja. 

Prvi dan tečaja, v petek 17.2.2023 se s tečajem prične ob 16.30 uri z uvodno uro, kjer bodo tečajnikom 

predstavljene vse podrobnosti o poteku tečaja. 

Na uvodni uri morajo tečajniki dostaviti vodji tečaja: 

 Izpolnjeno prijavo na lovski izpit (obrazec iz dnevnika), ki jo potrdi LD; 
 Zapisnik o opravljanju praktičnega dela lovskega izpita v LD (obrazec LZS 02/99 ); 
 Izpolnjen dnevnik, v katerem morajo biti vpisane vse obveznosti in ocena mentorjev. 

 

Za nemoten potek tečaja (posredovanje gradiva tečajnikom, obveščanje o morebitnih spremembah, 

obveščanje o rezultatih preverjanja itd.) prosimo da do 15.2.2023 vodji tečaja Breitenberger Bojanu na e-

naslov posredujete elektronske naslove in telefonske številke svojih pripravnikov oziroma naj to storijo 

pripravniki sami. 

V aplikaciji LISJAK bo odprt razpis izobraževanja, kamor najkasneje do 15.2.2023 prijavite svoje kandidate.  

V aplikacijo LISJAK ne prijavljajte pripravnikov, ki imajo deloma priznan lovski izpit, ker so le tega opravili 

v sklopu svojega šolanja, zato vas pozivamo, da pri svojih pripravnikih preverite, če bodo dejansko 

opravljali izpit v celoti, ali le iz posameznih predmetov. 

O priznanju lovskega izpita odloča komisija na LZS, ki jo je imenoval pristojni minister, zato morajo vsi, 

ki menijo, da so v celoti ali delno oproščeni opravljanja lovskega izpita, podati vlogo na LZS, ki bo 

sprejela dokončno odločitev. Glede na spremembo zakonodaje, je majhna verjetnost, da ima kdo v 

celoti priznan lovski izpit, zato morajo to urediti pred pričetkom našega tečaja, če želijo manjkajoče 

teme opraviti v sklopu tečaja v Idriji. 

 

V lisjaku bo objavljen tudi okvirni program tečaja, dokončno usklajen program bodo tečajniki prejeli na  

uvodni uri.  
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Da bi tečaj lahko potekal po predvidenem programu, prosimo, da opozorite svoje pripravnike, da 

morajo biti ob obisku predavanj  zdravi , ob sumu na kovid pa naj se obvezno testirajo! 

 

 

O vseh morebitnih spremembah boste pred pričetkom tečaja pravočasno obveščeni. Za morebitne 

dodatne informacije se lahko obrnete na strokovnega tajnika pri ZLD Idrija Jurija Lampeta 

zldidrija1967@gmail.com, GSM  051 400 000 ali na vodjo tečaja Breitenberger Bojana 

bojan.breitenberger@gmail.com  041 471  702. 

 

 

 

Lovski zdravo! 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE  

                                                                                                                                 Bojan Breitenberger 

 

 

DOSTAVLJENO: 

1 x  naslovnikom; 

1 x LD Logatec 

1 x LD Žiri 

1 x LD Rovte 

1 x arhiv 
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