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Na podlagi 8. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno
besedilo št. 3) je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na 19.seji dne 25.11.2018 sprejel
naslednji

PRAVILNIK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA

O PODELJEV AN.JU LOVSKIH ODLIKOVAN.' IN PRIZNANJ TER JUBILEJNIH
LOVSKIH ZNAKOV ZA LETA ČLANSTVA

l. člen

V Pravilniku o podeljevanju lovskih odlikovanje in priznanj ter jubilejnih znakov za leta

članstva številka LZS/661 z dne 11.10.2016 se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

»3. člen

Uubilejni lovski znak)

Jubilejni lovski znaki se podeljujejo za 40,50, 60 in 70 let članstva v članici LZS .«

2. člen

Črtata se naslov poglavja »Jubilejni znak« in 9. člen.

3. člen

Spremeni se prvi odstavek 18. člena tako, da se glasi:

»(1) V primerih, ko gre za dolgoletne zaslužne člane lovske organizacije ali ko gre za
dolgoletno aktivno delo v lovski organizaciji, je ob pomembnih jubilejnih prireditvah v
lovski organizaciji ali ob visokih življenjskih jubilejih najmanj petinsedemdeset let za Red
za lovske zasluge II. stopnje in najmanj osemdeset let za Red za lovske zasluge 1. stopnje
ali ob resnih bolezenskih stanjih, možno tudi odstopanje od kriterijev 12. člena, če je za
predlagano odlikovanje poleg časovnega kriterija (prvi odstavek 16. člena), izpolnjen tudi
pogoj minimalnega lovskega staža, kot sledi:

za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge II. stopnje mora imeti predlagani
najmanj petinštirideset let članstva v lovski družini;
za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge 1. stopnje mora imeti predlagani
najmanj petdeset let članstva v lovski družini.«



4. člen

V 19. členu se za drugim odstavkom doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:

»(3) Za lovske organizacije in posameznike sosednjih držav, lahko kot priznanje za zasluge na
področju tesnejšega sodelovanja, lovska družina predlaga podelitev Reda za lovske zasluge III.
stopnje, ZLD/LZ lahko poda predlog za podelitev Reda za lovske zasluge II. stopnje, za
sodelovanje na državnem nivoju pa lahko UO LZS ali predsednik LZS podata predlog za
podelitev Reda za lovske zasluge 1. stopnje.«

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

5. člen

Spremeni se prvi odstavek 27. člena tako da se glasi:

»( 1) Kriteriji za podelitev jubilejnega znaka so leta članstva v članici LZS in sicer:

• Znak za 70 let prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 70 let članstva;
. Znak za 60 let prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 60 let članstva;
. Znak za 50 let prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 50 let članstva:
. Znak za 40 let prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 40 let članstva.«

6. člen

Postopki podeljevanja lovskih odlikovanj in priznanj, ki na dan uveljavitve tega pravilnika še
niso zaključeni, se dokončajo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in
priznanj ter jubilejnih lovskih znakov za leta članstva, št. LZS/66I , z dne 11.10. 2016.

7. člen

Ta pravilnik začne veljati potem, ko ga sprejme Upravni odbor LZS in z dnem objave na
spletni strani LZS.

Številka: LZS/ 207-2
Datum: 17.12.2018
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mag. Lado Bradač
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