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Št: D-2-2019 

Datum:30.1.2019 

VSEM LD V ZLD IDRIJA 

 

ZADEVA: OBVESTILO O PRIČETKU TEČAJA ZA LOVSKI  IZPIT 

Obveščamo vas, da bomo glede na podatke o številu pripravnikov, ki bodo obiskovali tečaj v Idriji, 

le tega organizirali in sicer se bo tečaj pričel v petek 15.2.2019 ob 16.00 uri in bo v prostorih 

Zavoda za gozdove Slovenije na Trgu Sv. Ahacija v Idriji. 

Pred pričetkom tečaja, morajo pripravniki opraviti vse predpisane obveznosti, ki potekajo v 

sklopu praktičnega usposabljanja, vključno z uspešno opravljenim izpitom iz praktičnega 

usposabljanja, ki ga morajo opraviti pred komisijo, ki jo določi upravljalec lovišča. Vse opravljene 

obveznosti morajo biti razvidne in potrjene v dnevniku lovskega pripravnika, ki ga prinesejo 

pripravniki seboj na uvodno uro tečaja. 

Prosimo, da nam čim prej, vsekakor pa najkasneje do pričetka tečaja obvezno dostavite (lahko 

skenirano po E-pošti) Zapisnik o opravljenem praktičnem delu lovskega izpita LD (obr. LZS 02/99)  

in potrjeno prijavnico iz lovskega dnevnika. 

V LISJAK-u bo odprt razpis izobraževanja, kamor morate najkasneje do 13.2.2018 (zaradi 

organizacije tečaja, prosimo, da to storite čim prej) prijaviti udeležbo na tečaju.  

V LISJAK-u bo okvirni program,  natančen program poteka tečaja vam bo posredovan naknadno 

oziroma ga bodo tečajniki dobili na uvodni uri, ki bo 15.2.2019 ob 16.00 uri. 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na strokovnega tajnika pri ZLD Jurija 

Lampeta zldidrija1967@gmail.com, GSM  051 444 444 ali na predsednika Komisije za 

izobraževanje Breitenberger Bojana bojan.breitenberger@gmail.com  041 471  702. 

 

Lovski zdravo! 

 

PREDSEDNIK KOMISIJE ZA IZOBRAŽEVANJE  

                                                                                                                       Bojan Breitenberger 
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DOSTAVLJENO: 
1 x  naslovniku; 
1 x LD Logatec – v vednost 
1 x LD Hotedršica – v vednost 
1 x LD Col  - v vednost 
1 x LD Trnovski Gozd  - v vednost 
1 x arhiv 

 


