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Zadeva: Dajanje orožja v uporabo lovskemu pripravniku na strelišču - odgovor
Zveza: Vaš dopis številka LZS/174 z dne 3. 6. 2022

V dopisu, ki ste nam ga posredovali natančno opisujete sistem priprave lovskih pripravnikov za 
opravljanje lovskega izpita, ki ga morajo opraviti v skladu z določili Zakona o divjadi in lovstvu. 
Podrobnejše pogoje določa Pravilnik o pogojih za opravljanje lovskega izpita in obliki dokazila 
o opravljenem lovskem izpitu in na njegovi osnovi predpisana navodila, ki jih predpiše Lovska 
zveza Slovenije v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije. Sestavni del navodil je tudi 
Katalog znanja za lovske pripravnike. Lovskemu pripravniku sta določena dva mentorja. V 
času pripravništva se lovski pripravnik med drugim usposablja tudi za varno ravnanje z 
lovskim orožjem, kateremu sledi teoretični in praktični preizkus znanja. Praktični del preizkusa 
znanja o ravnanju z orožjem (streljanje z lovskim orožjem), se izvaja na civilnih streliščih in na 
lovskih streliščih. Šele po tako izvedenem usposabljanju za preizkus znanja o ravnanju z oro
žjem pridobi lovski pripravnik, ki je član lovske družine, potrdilo, ki šteje kot upravičen razlog 
za izdajo orožne listine za lovsko orožje. Dodajate še, da je dajanje orožja v uporabo 
opredeljeno v 8. in 44. členu Zakona o orožju (Uradni list RS št. 23/05-UPB, 85/09 in 125/21; v 
nadaljevanju ZOro-1). Glede na navedeno vas zanima, ali je dajanje orožja v uporabo 
lovskemu pripravniku s strani njegovega mentorja, pod pogoji, kot je to dovoljeno za športnega 
strelskega mentorja, dovoljeno tudi na civilnih in na lovskih streliščih, ki jih lovske organizacije 
uporabljajo za pristrelitev.

Pojem in pravice »lovskega strelskega« mentorja in športnega strelskega mentorja so bile dolo
čene z zadnjo spremembo ZOro-1 (Uradni list RS št. 125/21) in sicer v četrtem in petem 
odstavku 44. člena. Pri spremembi navedenih odstavkov so bile upoštevane pobude strelskih 
športnih organizacij in Lovske zveze Slovenije (LZS), da bi se zagotovilo lažje, bolj praktično in 
predvsem varnejše usposabljanje tako strelcev začetnikov kot lovskih pripravnikov že v času, 
ko še ne posedujejo lastnega orožja,  saj lovski pripravniki, ki še nimajo orožne listine, 
potrebujejo orožje za opravljanje pripravniških nalog in opravo lovskega izpita pri LZS. Enako 
velja tudi za športne strelce pri pripravi za izpit iz varnega rokovanja z orožjem.

Ker je lovski mentor odgovoren, da pripravnika usposobi za ravnanje z orožjem (pri LZS se 
nato opravi tudi izpit o ravnanju z orožjem), in sicer za ravnanje z orožjem: puško z risano 
cevjo, puško z gladko cevjo in s polavtomatsko pištolo, revolverjem (navedenim orožjem mora 
tudi opraviti lovski izpit pri LZS) in ker lovske pripravnike in njihove posebne pogoje za 
opravljanje lovskega izpita podrobno določajo predpisi o lovstvu in divjadi oziroma ker je 
varnost zagotovljena s tem, da lovski pripravnik po predpisih o lovstvu samostojno ne more 
izvajati lova (kar pomeni, da je ob njem vedno prisoten njegov mentor, ki nadzira njegovo 
ravnanje z orožjem) menimo, da lahko lovski mentor da v uporabo lastno orožje pripravniku ko



je to potrebno zaradi programa usposabljanja lovskega pripravnika in kasnejšega opravljanja 
lovskega izpita, torej tudi na civilnih in na lovskih streliščih, če je to potrebno zaradi programa 
usposabljanja lovskega pripravnika za opravljanje lovskega izpita. Dodatno to utemeljujemo 
tudi s tem, da vse lovske družine ne razpolagajo s svojim streliščem oziroma da del programa 
usposabljanja lovskih pripravnikov izvajajo tudi na civilnih streliščih.

Navedene določbe tako omogočajo, da se lahko lovski pripravnik v času pripravništva 
usposobi za varno ravnanje z lovskim orožjem, kot to med drugim določa tudi 14. člen 
Navodila za izvajanje praktičnega in teoretičnega dela lovskega izpita ter vodenje zbirk 
podatkov, in sicer, da se mora lovski pripravnik v času pripravništva usposobiti za varno 
ravnanje z lovskim orožjem v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu, in po programu, dolo
čenem v katalogu znanja. Iz 3. člena Pravilnika o lovskem strelstvu, ki ga je izdala Lovska 
zveza Slovenije na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu tako izhaja, da določbe tega pravilnika 
veljajo tudi v primerih usposabljanja lovskih pripravnikov, pri vsakoletnih pristrelitvah orožja 
oziroma preizkusu strelnih sposobnosti lovcev (pred lovsko sezono) ter tudi za vsa tekmovanja 
v lovskem strelstvu, ki jih organizira LZS (podobno izhaja tudi iz 9. člena navedenega 
navodila).

S spoštovanjem,

Pripravil:
Primož Bučan Urša Židan
sekretar v. d. generalne direktorice

sekretarka

Poslano:
- naslovniku - po elektronski pošti.


	D983A940EC5E7E91C1258883003B9CAE_0.in.docx

		2022-07-18T13:01:30+0200
	Kristina Magajna Miklavčič


		2022-07-19T07:48:23+0200
	Urška Židan




