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Na podlagi prvega odstavka 7. člena Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o 
vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in 
službenega znaka (Ur. l. RS, št. 120/2005 in 79/2006) je Upravni odbor Lovske zveze 
Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in Univerzo v Ljubljani, 
Biotehniška fakulteto, Oddelkom za gozdarstvo, sprejel naslednja 

NAVODILA ZA OPRAVLJANJE IZPITA 
ZA LOVSKEGA ČUVAJA 

I. TEMELJNI DOLOČBI 

l. člen 
(vsebina navodil in programa) 

(1) Ta navodila določajo program praktičnega in teoretičnega usposabljanja za lovskega 
čuvaja, pogoje za pristop k izpitu, obseg in vsebino izpita, pokrivanje stroškov in način 
vodenja predpisanih evidenc. 

(2) Program praktičnega dela in program teoretičnega dela izpita za lovskega čuvaja sta 
sestavni del in prilogi teh navodil (Priloga 1 in Priloga II). 

2. člen 
(splošno) 

V teh navodilih uporabljeni izrazi za subjekte, zapisani v moški spolni slovnični obliki, 
so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

II. POGOJI ZA PRISTOP K IZOBRAŽEVANJU IN KOPRA VLJANJU IZPITA 
ZA LOVSKEGA ČUVAJA 

3. člen 
(pogoji za pristop) 

K izobraževanju in opravljanju izpita za lovskega čuvaja srne pristopiti lovec, ki 
izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 71. člena ZDLov-1 (v nadaljevanju: kandidat). 
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4. člen 
(razpis tečaja) 

(1) Lovska zveza Slovenije (dalje:LZS) razpiše tečaj za lovske čuvaje praviloma 
enkrat letno, oziroma po potrebi pogosteje. 

(2) Prednost pri sprejemu imajo kandidati upravljavcev lovišč in lovišč s posebnim 
namenom, v katerih še niso zagotovljeni pogoji iz prvega odstavka 70. člena 
ZDLov-lA. 

(3) Postopek razpisa in vsa ostala administrativno tehnična opravila v zvezi z tečajem 
ter izpitom za lovskega čuvaja zagotavlja Strokovna služba LZS v sodelovanju s 
komisijo za izobraževanje pri LZS. 

5. člen 
(prijava na tečaj za lovskega čuvaja) 

(1) Prijava za tečaj in izpit za lovskega čuvaja je enotna. Kandidata prijavi 
upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom s soglasjem kandidata. 

(2) Obrazec za prijavo kandidatov na tečaj za lovskega čuvaja je priloga in sestavni 
del teh navodil (Priloga III). 

(3) V primeru, ko je plačnik stroškov tečaja in izpita kandidat sam, prijavo podpiše le 
kandidat. 

6. člen 
(stroški) 

(1) Stroške tečaja in izpita za lovskega čuvaja plača upravljavec lovišča oziroma 
lovišča s posebnim namenom ali kandidat sam. 

(2) Predavateljem, predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarju pripada 
plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi s predavanji in delom izpitne 
komisije. 

(3) Upravni odbor LZS sprejme cenik za izvedbo tečaja in izpita. 
(4) Kotizacija za tečaj in izpit za lovskega čuvaja mora biti enaka za vse kandidate. 

II. VSEBINA IN POTEK IZPITA ZA LOVSKEGA ČUVAJA 

7. člen 
(obseg izpita) 

Izpit obsega predavanja in preverjanje znanja iz vsebin, ki jih lovski čuvaj neposredno 
uporablja pri opravljanju lovsko- čuvajske službe in so določene v teh navodilih. 
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8. člen 
(vsebine in opravljanje izpita) 

(1) Izpit za lovskega čuvaja je sestavljen iz praktičnega dela in teoretičnega dela, ki 
je pisni in ustni. 

(2) Podrobnejša vsebina izpita, praktičnega in teoretičnega dela, je določena s 
programoma v prilogi I in II. 

(3) Izpit je javen. 

9. člen 
(praktični del izpita) 

(1) Kandidat mora pred opravljanjem teoretičnega dela izpita opraviti praktični del 
usposabljanja in izpita. 

(2) Praktično usposabljanje kandidatov poteka pod vodstvom članov 

predavateljskega aktiva, ki jih določi komisija za izobraževanje pri LZS. 
(3) Po opravljenem praktičnemu usposabljanju kandidat pripravi pisni izdelek iz ene 

od tem, ki mu jih predloži izpitna komisija. 
(4) Pisni izdelek oceni izpitna komisija. Pozitivna ocena je pogoj, da kandidat lahko 

pristopi k teoretičnemu izpitu. 

10. člen 
(teoretični del izpita) 

(1) Pogoj za pristop k teo reti čnemu delu izpita za lovskega čuvaja je tudi najmanj 
75% udeležba na predavanjih iz teoretičnih tem. 

(2) Lovska zveza Slovenije zagotavlja kandidatu za opravljanje izpita najmanj 30 ur 
teoretičnega usposabljanja in vso potrebno literaturo ter pravne vire v pisni ali 
elektronski obliki, ki so potrebni za opravljanje izpita. 

(3) Pred pričetkom pisnega in ustnega dela izpita predsednik izpitne komisije ugotovi 
istovetnost kandidata. 

11. člen 

(1) Vprašanja, ki jih postavljajo izpraševalci kandidatu na izpitu, se morajo nanašati 
na posamezne vsebine iz priloge II teh navodil. 

(2) Posamezen izpraševalec lahko zastavi kandidatu do tri ustna vprašanja. 

12. člen 

(1) Izpitna komisija na podlagi ocene posameznih delov izpita z večinskim 
odločanjem odloči, ali je kandidat uspešno opravil izpit. 

(2) Izid izpita »uspešno opravil« oz. »ni opravil« razglasi predsednik izpitne komisije 
ob navzočnosti članov izpitne komisije, zapisnikarja in kandidata. 
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13. člen 
(ugovor) 

(1) Kandidat, ki izpita ni uspešno opravil, lahko takoj po razglasitvi izida izpita poda 
ugovor pri zapisnikarju ustno na zapisnik. 

(2) O upravičenosti ugovora odloči izpitna komisija z večino glasov. 
(3) V primeru upravičenosti ugovora in glede na izid izpita se kandidatu lahko 

spremeni končna ocena izpita ali pa omogoči ponovno opravljanje izpita brez 
dodatnih stroškov v naslednjem izpitnem roku. 

14. člen 
(zapisnik) 

O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik. Pisni izdelek je priloga 
zapisnika. Zapisnik podpišejo predsednik in člani izpitne komisije, zapisnikar in 
kandidat. 

15. člen 
(potrdilo o izpitu) 

(1) Po uspešno opravljenem izpitu izda LZS lovskemu čuvaju potrdilo o opravljenem 
izpitu, ki je priloga in sestavni del teh navodil (priloga IV). Potrdilo podpiše 
predsednik izpitne komisije. 

(2) Potrdilo se izda kandidatu najkasneje v 15-tih dneh od dneva opravljenega izpita. 
(3) Potrdilo o uspešno opravljenem izpitu je pogoj za imenovanje lovskega čuvaja 

pred pristojnim upravnim organom ter za pridobitev lovsko čuvajske izkaznice in 
službenega znaka ter za sklenitev pogodbe z upravljavcem lovišča za opravljanje 
službe lovskega čuvaja. 

III. IZPITNA KOMISIJA IN PREDAVATELJSKI AKTIV 

16. člen 
(izpitna komisija) 

(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, katero imenuje pristojni minister. Za 
vsakega člana izpitne komisije se imenuje tudi njegov namestnik. 

(2) Predsednik izpitne komisije vodi izpitni postopek in skrbi za njegov pravilen 
potek. 

(3) Zapisnikarja pri opravljanju izpita pred izpitno komisijo določi direktor 
Strokovne službe LZS. 

( 4) Strokovna služba LZS pisno obvesti člane izpitne komisije in zapisnikarja o 
izpitnem roku in kraju opravljanja izpita vsaj 15 dni pred izpitnim rokom. 

(5) V kolikor član izpitne komisije ali zapisnikar ne morejo opravljati svoje dolžnosti 
v izpitni komisiji na dan izpitnega roka, mora o tem vsaj 1 O dni pred izpitnim 
rokom obvestiti direktorja Strokovne službe LZS. 
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17. člen 
(predavateljski aktiv in pogoji za predavatelje) 

(1) Predavateljski aktiv za tečaje za lovske čuvaje imenuje Upravni odbor LZS, pri 
čemer vsaj del področja Gospodarjenje z divjadjo - načrtovanje pokriva 
predstavnik, ki ga imenuje ZGS in področje Osnove spremljanja populacijskih 
parametrov divjadi in vplivov divjadi na okolje predstavnik, ki ga imenuje 
pedagoška organizacija: BF- Oddelek za gozdarstvo. 

(2) Član predavateljskega aktiva- predavatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje: 
da ima najmanj univerzitetno izobrazbo; 
da ima najmanj 1 O let izkušenj na področju predavane teme; 
da ima za praktično usposabljanje najmanj 1 O let izkušenj na 
področju predavane teme; 
da ima predavateljske sposobnosti. 

IV. VODENJE EVIDENC 

18. člen 

(1) Lovska zveza Slovenije vodi za vsakega kandidata zbirko dokumentov, ki 
vsebujejo prijavo k izpitu, zahtevana potrdila, obvestila o dnevu in kraju 
opravljanja izpita in zapisnik o poteku izpita. 

(2) Zbirka dokumentov se hrani v skladu z zakonodajo. Evidenca lovskih čuvajev, 
izdanih izkaznicah lovskega čuvaja in službenih znakih se hrani trajno. 

(3) Na zahtevo resornega ministrstva mora LZS poslati podatke iz evidence o 
opravljenih izpitih. 

19. člen 
(vodenje evidenc) 

LZS vodi evidenco lovskih čuvajev, izdanih izkaznicah lovskega čuvaja in službenih 
znakih. 

V. KONČNI DOLOČBI 

20. člen 
(dolžnost usposabljanja) 

LZS je za lovske čuvaje, ki opravljajo naloge lovskega čuvaja v loviščih in loviščih s 
posebnim namenom, dolžna organizirati permanentno usposabljanje s področja nove 
zakonodaje in drugih znanj na področju lovstva. 
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21. člen 

To navodilo prične veljati z dnem, ko ga spreJme Upravni odbor LZS in poda soglasje 
pristojni minister. 

Številka: LZS/31 
Datum: 14. l. 2009 

Soglašam. 



l. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

PRILOGA I 

PROGRAM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ZA LOVSKO ČUVAJSKI 
IZPIT 

A Varno rokovanje z orožjem 
A Priprava in ocenjevanje trofej 
A Vodenje izdelave lovskih objektov, biotehnična in biomeliorativna dela 
A Preprečevanje in ocenjevanje škod od divjadi in na divjadi 
A Izvajanje skupnih lovov in varnost pri lovu 
A Uporaba lovskih psov 
A Vodenje in uporaba javno dostopnih evidenc: Lisjak, GERK, ... 
A Ekskurzija 

SKUPAJ: 
A. Praktična znanja 

LOVSKA ZVEZA SJfOVENIJE: ZA VOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE: 
Predsednik LZS: / 

1 
mag. Srečko F. K,~ 

~ 

Direktor: 

14. l. 2009 V Ljubljani, dne 14. l. 2009 
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št. 
l. 

2. 

3. 
4. 
5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

10. 

11. 
12. 
13. 

PRILOGA II 

PROGRAM TEORETIČNEGA USPOSABLJANJA ZA LOVSKO ČUVAJSKI 
IZPIT 

Sklop TEMA 

I. Lovska zakonodaja 
- Zakon o divjadi in lovstvu 
- Podzakonski predpisi s področja divjadi in lovstva 

I. Naravovarstvena zakonodaja 
- Zakon o ohranjanju narave 
- Podzakonski predpisi s področja ohranjanja narave ter zavarovane vrste 

živali in rastlin 
I. Veterinarska zakonodaja 
I. Osnovni postopki ZUP in prekrškovno pravo 
I. Pooblastila, dolžnosti m ukrep~e lovskega čuvaja ter sodelovanje s 

pristojnimi institucijami in službami (Policija, Inšpekcija, Zavod) 
II. Osnove ekologije divjadi 
II. Osnove spremljaftia populacijskih parametrov divjadi in vplivov divjadi na 

okolje 
II. Gospodarjeftie z divjadjo -načrtovanje 
II. Osnove o prepoznavanju, preprečevanju m zatiranju kužnih bolezni pn 

divjadi 
II. Ocenjevanje zdravstvenega stanja in izredni odstrel divjadi, ravnanJe s 

poginulo divjadjo, jemanje vzorcev bioloških materialov 
II. Mentorstvo 
II. Odnosi z javnostjo 
II. Lovska kultura in lovski običaji 

URE 
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2 

2 
2 
2 

4 
2 

3 
2 

2 

2 
1 
2 

SKUPAJ: 31 
I. Sklope I. ZakonodaJa, II. Splošno, 

LOVSKA ZVEZA 1LOVENIJE: 
Predsednik LZS: j 

ZA VOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE: 
Direktor: 

1J 
mag. Srečko F. Kfo'pe 

/1 
ti 
1 

Jošt Ja~/~~-··· 
/' 

/""/ 

/V Ljubljani, dne 14. l. 2009 

UNIVERZA V LJUBLJANI 
BIOTEHNIŠKA FAKULTETA 
Oddelek za gozdarstvo 

Prodekan doc. dr. 

V Ljubljani, dne . 
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PRILOGA III 

Obrazec za prijavo kandidata na tečaj za lovskega čuvaja, ki bo v/na _______ _ 
leta ---------

ime in priimek:------------------

rojen(a): ______________ v kraju ____________ _ 

državljan(ka): ------------------

stanujoč(a): ____________________________ _ 

član(ica) LD: __________________ _ 

lovski izpit opravil(a) dne: _______________ v ________ _ 

imetnik orožnega lista št.: ___________ , ki ga je izdala UE ______ _ 

Lovišče: številka lovišča: ------------------- --------

Če kandidata prijavlja upravljavec lovišča, oziroma lovišča s posebnim namenom (s soglasjem 
kandidata) upravljavec in kandidat potrdita obrazec pod točko A. V primeru, da je plačnik 
stroškov tečaja in izpita kandidat sam, kandidat podpiše prijavo pod točko B. 

A. Kandidata prijavlja na tečaj upravljavec lovišča oz. lovišča s posebnim namenom (LPN) 

_____________________ (naziv upravljavca lovišča oz. LPN). 

Podpis odgovorne osebe upravljavca: _______ _ Žig upravljavca 

V/na: dne: --------------- ---------------

Stroške tečaja in izpita za lovskega čuvaja bo plačal (potrditi s podpisom odgovorne osebe 
upravljavca in žigom upravljavca) upravljavec lovišča oziroma lovišča s posebnim namenom 

Žig upravljavca 

Podpis kandidata kot zagotovilo, da se z udeležbo na tečaju strinja. _________ _ 

B. Kandidat je plačnik stroškov tečaja in izpita. --------------

Podpis kandidata: _________ _ 

V/na: dne: ----------------------- ------------------------

Priloge: Kopija lovskega izpita 
Kopija orožnega lista 



PRILOGA IV 
POTRDILO O OPRAVLJENEM IZPITU se izda na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del 
Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za 
lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05 in 79/06) 

Priloga 1 
Spričevalo o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Št.: -----

S P R 1 Č E V A L O 

o opravljenem izpitu za lovskega čuvaja: 

ime in priimek:----------------

rojen(a): _____________ v kraju ___________ _ 

državljan(ka): _________________ _ 

stanujoč(a): __________________________ _ 

član(ica) LO:------------------

v ____________ , dne __________ , opravil(a) 

." 

IZPIT ZA LOVSKEGA CUV AJA, 

predpisan po 71. členu Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/2004 ). 

V ____________ , dne _______ _ 

ČLANI IZPITNE KOMISIJE: 

!. ____________ _ 

2. --------------
3. ____________ _ 

Žig in podpis predsednika izpitne komisije 


