Datum: 21. 8. 2017
Številka: LZS/125
Vsem usposobljenim članicam in območnim lovskim zvezam
Zadeva: Obnovitveni tečaj za lovske čuvaje
Spoštovani,
Lovska zveza Slovenije bo v torek, 5. septembra 2017 ob 17. uri izvedla
v prostorih Srednje kmetijske šole Grm, Sevno 13, Novo mesto
obnovitveni tečaj za lovske čuvaje.
Usposabljanje predvidova traja tri ure s spodnjimi predavatelji in temami:
Lovski čuvaji in zavarovane vrste, predavatelj dr. Peter Skoberne
Pooblastila lovskih čuvajev in praktični primeri: Igor Simšič in dr. Srečko F Krope
Novosti v zakonodaji: Sašo Novinec
Ogledi krajev KD nezakonitega lova in sodelovanje s policijo: dr. Srečko F. Krope
Zainteresirani se prijavijo v LISJAK-u, število mest je omejeno.
Veljavni Zakon o divjadi in lovstvu v 3. odstavku 71. člena predpisuje:
Lovski čuvaji se morajo na stroške upravljavca permanentno izobraževati.
Ta predpis je precizneje dorečen v 2. odstavku 8. člena Pravilnika kjer predpisuje:
V kolikor upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom predlaga za lovskega čuvaja
kandidata, ki je opravil izpit za lovskega čuvaja pred več kot petimi leti od podaje predloga oziroma
kandidata, kateremu je potekla veljavnost izkaznice lovskega čuvaja, mora biti predlogu priloženo še
potrdilo o udeležbi na izobraževanju lovskih čuvajev v zadnjih petih letih.
Zato imajo prednost aktivni lovski čuvaji, oziroma tisti s katerimi nameravajo upravljavke lovišča
(lovske družine) v prihodnje skleniti pogodbo o opravljanju lovsko čuvajske službe.
Ker je bilo v preteklosti na tovrstna usposabljanja prijavljeno nezanemarljivo število lovskih čuvajev,
ki se predavanj potem niso udeležili, s svojo prijavo pa so zapolnili število prostih mest, je tokrat in v
bodoče predvideno predhodno plačilo kotizacije v višini 20€/udeleženca (skupaj z ddv). Lovske
družine naj za svoje lovske čuvaje, ki jih bodo prijavili na predavanje, kotizacijo poravnajo najkasneje
do konca 4. 9. 2017 na TRR: SI56 0201 0001 5687 097 (NLB, d. d.). Kot namen plačila naj bo
vpisano: Čuvaji in priimki prijavljenih čuvajev. Za vsak slučaj, naj imajo prijavljeni udeleženci na
tečaju s seboj kopijo potrdila o plačilu kotizacije.
Udeleženci naj morebitna pisna vprašanja na temo predavanj posredujejo do 1. 9. 2017 na e naslov:
lzs@lovska-zveza.si.
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