Višješolski študijski program: Gozdarstvo in lovstvo
Predmet P10: Lovstvo

KATALOG ZNANJA
1. IME PREDMETA: LOVSTVO (LOV )
2. SPLOŠNI CILJI
Splošni cilj predmeta:
− razvijati odgovoren odnos do okolja narave in zdravja,
− načrtovati in organizirati ustrezno gospodarjenje z divjadjo,
− usvojiti znanja in odgovornost za trajnostni razvoj,
− spoznati pomen sonaravnega in trajnostnega razvoja,
− poznati in sprejemati odločitve, ki bodo temeljile na načelih sonaravnega in
trajnostnega razvoja,
− razvijati ustvarjalno mišljenje in uporabiti interdisciplinaren pristop pri reševanju
strokovne problematike.

3. PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE MODULA
V predmetu si študent poleg generičnih pridobi naslednje kompetence:
− prepozna prosto živeče živali po različnih kazalcih, opravi biotehnična dela in
izvede različne načine gojitve divjadi,
− organizira, vodi in izvaja lov ter vodi delo revirnih lovcev,
− ocenjuje škode na in od divjadi, sodeluje pri preprečevanju škod in odpravljanju
njihovih posledic z oškodovanci,
− izdela lovsko-gospodarske načrte, sodeluje pri izdelavi gozdnogospodarskih
načrtov, sodeluje pri izdelavi ostalih načrtov povezanih z lovstvom in strokovno
sodeluje z zunanjimi institucijami ter ostalimi uporabniki prostora,
− izvaja nadzor v loviščih, v loviščih s posebnim namenom in naravnih parkih,
− spremlja stanje, vodi evidence in popise o živalskih populacijah ter spremlja
usklajenost odnosov v ekosistemih,
− strokovno izobražuje, usposablja in usmerja pripravnike, lovce, sodelavce, in
mentorje,
− izvaja in vodi menedžerske naloge v manjših družbah s področja lovstva.
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4. OPERATIVNI CILJI
INFORMATIVNI CILJI
Študent:

FORMATIVNI CILJI
Študent:

Zgodovina lovstva in lova
− Našteje in pojasni osnovne pojme v
lovstvu
− Opiše zgodovino ter pojasni pomen
lova in lovstva
− Pojasni pojme lovske etike, morale
in lovčevega kodeksa
− Opiše lovske šege in navade in se
zaveda njihovega pomena
Odnosi v ekosistemu
− Opredeli odnose med živalimi v
populaciji in medvrstne odnose
− Opiše in pojasni vpliv živali na
okolje in obratno
− Pojasni pomen vrstne pestrosti
ekosistema in jo zna pospeševati
Biologija in ekologija živali
− Razloži ekologijo prostoživečih
živali
− Našteje in opiše pomen in
nevarnost bolezni
− Prepozna zavarovane in ogrožene
živali in rastline
− Navede in utemelji različne
kazalce prepoznavanja
prostoživečih živali
− Opiše in pojasni različna
biotehnična dela
Bolezni živali (iz LON)
− Opredeli vzroke nastanka bolezni
− Utemelji preventivne ukrepe zoper
bolezni prostoživečih živali
− Opiše načine pregledov in
zavarovanja pred zoonozami
− Pozna načine zdravljenja bolezni

− Analizira različne načine lova v
preteklosti
− Lov vodi in izvaja upoštevajoč
lovsko etiko in moralo
− Lovske šege in navade uporablja
pri udejstvovanju v lovstvu in jih
prenaša sodelavcem

− Skrbi za usklajenost odnosov v
populacijah in med vrstami
− Usklajuje vrstno pestrost v
povezavi s stabilnostjo ekosistema

− Spremlja stanje prostoživečih živali
− Načrtuje in koordinira preventivne
bolezenske ukrepe
− Posebej skrbi za zavarovane in
ogrožene živali in rastline
− Načrtuje in vodi izvajanje ter izvaja
biotehnična in gojitvena dela v
lovišču...

− Izvaja, načrtuje in koordinira
preventivne bolezenske ukrepe
− Izvede in vodi preglede uplenjene
divjadi in poginulih ter obolelih
prostoživečih živali
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Gospodarjenje s prosto živečimi živalimi
in izvajanje lova
− Našteje in opiše vrste lovov
− Opiše nevarnosti pri izvajanju lova
− Opiše navade divjadi in njihove
značilnosti
− Opiše ter pojasni organizacijo in
vodenje skupnih in posamičnih
lovov
− Opiše pravila ravnanja z divjadjo
po uplenitvi
− Pojasni vpliv okolja in populacije
na kakovost trofej
− Opiše lovsko kinologijo
− Opiše in razloži zadolžitve
revernih lovcev zadolžitve
− Opredeli odnose med živalmi v
populaciji in medvrstne odnose
− Opiše in pojasni vpliv živali na
okolje in obratno
− Pojasni pomen vrstne pestrosti
ekosistema in jo zna pospeševati
Škode od divjadi
− Navede vzroke in povzročitelje
škode
− Opiše način vrednotenja in
izplačila škode
− Navede zakonske osnove prijav in
pritožb
Organizacija lovstva
− Opredeli in opiše organiziranost
lovstva v Sloveniji
− Opredeli razmere z ostalimi
uporabniki prostora
− Opiše načine primerne komunikacije in odnosov do javnosti
− Sodeluje z zunanjimi institucijami
Lovska zakonodaja, odredbe in predpisi
− Kronološko opiše razvoj lovske
zakonodaje in predpisov
− Navede predpise in glavne njihove
določbe, povezane z lovstvom
− Navede pogoje za izvajanje
neposrednega nadzora v naravi

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Načrtuje, organizira in vodi love
Izbere primerne vrste lovov
Skrbi za varnost pri lovu
Skrbi za pravilno ravnanje z
divjadjo po uplenitvi
Analizira stanje divjadi
Primerja in spremlja ocene trofej v
daljšem času
Izbere in uporablja psa za določene
namene
Vodi in koordinira delo revernih
lovcev ter vrednoti njihove
rezultate
Skrbi za usklajenost odnosov v
populacijah in med vrstami
Usklajuje vrstno pestrost v
povezavi s stabilnostjo ekosistema

− Informira oškodovance o načinu
prijave škode
− Ugotovi vrsto živali, ki je povzročila
škodo in način povzročitve
− Skrbi za korektnost izračuna in
izplačila
− Komunicira in usklajuje interese z
ostalimi uporabniki prostora
− Skrbi za strokovno obveščanje
zunanjih institucij

− Skrbi za upoštevanje lovske
zakonodaje, odredb in predpisov
povezanih z lovstvom
− Spremlja zakonske novosti povezane
z lovstvom
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− Opredeli pogoje in načine
preprečevanja krivolova
− Navede zakonska pooblastila in
možnosti ukrepanja

Lovsko orožje
− Navede predpise in glavne njihove
določbe, povezane z orožjem
− Opiše zgodovinski razvoj orožja
− Našteje, opiše in pojasni vrste ter
uporabo in vzdrževanje različnega
orožja in pripomočkov za lov
− Pojasni vpliv zadetkov v različne
dele divjadi
− Utemelji pravila varnega ravnanja z
orožjem
Odlov in analiza živali in njihov
transport
− Našteje in opise načine in
značilnosti različnih metod odlova
prostoživečih živali
− Razume namen in potrebe odlova
živali
− Opredeli varnost in posebne
ukrepe pri odlovu, za živali in za
lovca
− Opiše načine transporta, karantene
in izpusta živali
− Upošteva različne možnosti
zapletov

− Izvaja nadzor in ukrepa po
pooblastilih uradne osebe
− Načrtuje in izvaja preventivne ukrepe
za preprečevanje nezakonitih
aktivnosti v loviščih in naravi
− Sodeluje z inšpektorji in policijo
− Skrbi za spoštovanje zakona o orožju in
odredb o uporabi orožja pri lovu
− Izbere in varno uporablja primerno
orožje in pripomočke pri lovu
− Skrbi za varno uporabo orožja na lovu
− Analizira vpliv zadetkov na divjad

− Izvaja in koordinira odlov, umirjanje
in transport živali
− Vodi potrebna dela pri meritvah,
jemanjem vzorcev, markiranjem in
izpustom
− Skrbi za usklajenost in hitrost
potrebnih del
− Ureja administrativna dela
− Analizira dobljene rezultate in jih
interpretira javnosti

5. OBVEZNOST ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI
Število kontaktnih ur: 120 (60 ur predavanj, 12ur seminarskih vaj, 48 ur laboratorijskih vaj)
Število ur samostojnega dela: 270 (180 ur študija literature, 20ur priprava na vaje, 20 ur
priprav na izpit, 50 ur priprav seminarske naloge)

