Na podlagi 8. točke 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo številka 3,
objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 16.1 1.2017) je Upravni odbor Lovske
zveze Slovenije na 25. seji dne 19.11.2019 sprejel naslednji

PRAVILNIK

o DOPOLNITVAH

PRAVILNIKA O PODEL.JEV ANJU LOVSKIH ODLlKOV AN,J
IN PRIZNAN,! TER ,JUBILEJNIH ZNAKOV ZA LETA ČLANSTVA
I. člen

V Pravilniku o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih znakov za leta
članstva številka LZS/66I z dne 11.10.20 16 (objavljen na spletni strani LZS dne 14.2.2017) in
številka LZS/207-2 z dne 17.12.2018 (objavljen na spletni strani LZS dne 20.12.2018) se prvi
odstavek 18. člena spremeni 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 III. ali 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 polega časovnega kriterija (prvi odstavek 16. člena), izpolnjen tudi pogoj
minimalnega lovskega staža, kot sledi:
za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge III. ali 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.<(,
2. člen
Ta pravilnik začne veljati potem, ko ga sprejme Upravni odbor lovske zveze Slovenije in z
dnem objave na spletni strani Lovske zvezde Slovenije.
Številka: LZS/278-3
Datum: 19.11.2019
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PREDSEDNIK
LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE
mag. Lado Bradač
Ugotovitvena določba:
Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani Lovske zveze Slovenije dneGJ
b.l2D'ZOdalje.
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