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Na podlagi 8. točke 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo št. 4, objavljeno
na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 20.3.2020) je Upravni odbor Lovske zveze Slovenije
na 10. dopisni seji, ki je potekala od 25. 6. 2021 od 15. ure do 2. 7. 2021 do 12. ure sprejel
naslednji

PRAVILNIK
O DEJAVNOSTI OPONAŠANJA JELENJEGA RUKANJA

IN PROSTO ŽiVEČiH ŽiVALI

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

(1) Ta pravilnik ureja področje dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja (v nadaljnjem besedilu:
oponašanje), s čimer se zagotavlja enotnost in hitrejši razvoj te dejavnosti v okviru Lovske
zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) in v njenih članicah.

(2) Pravila, ki jih določa ta pravilnik, se smiselno uporabljajo tudi pri dejavnosti oponašanja ostalih
prosto živečih živali.

2. člen
(oponašanje)

(1) Oponašanje je lovska spretnost, veščina in umetnost lovsko pravičnih lovcev pri lovu na
jelenjad.

(2) Kot veščino se njeno uporabnost lahko prikaže lovski in širši javnosti.

(3) Oponašanje je del slovenske lovske kulture.

3. člen
(veljavnost pravilnika)

(1) Določila tega pravilnika in na njegovi podlagi izdanih aktov veljajo v primerih usposabljanj in
tekmovanj v oponašanju, ki jih organizira LZS.

(2) Vsi, ki sodelujejo v dejavnosti oponašanja, morajo spoštovati Etični kodeks slovenskih lovcev.

(3) Za vsa druga usposabljanja in tekmovanja v oponašanju je uporaba tega pravilnika in na
njegovih podlagi izdanih aktov priporočljiva.

4. člen
(vsebina dejavnosti oponašanja)

Dejavnost oponašanja obsega usposabljanja in tekmovanja.
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II. KOMISIJA

5. člen
(Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi)

Za izvajanje dejavnosti oponašanja je pristojna Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi
LZS (v nadaljnjem besedilu: Komisija).

6. člen
(naloge Komisije)

(1) Komisija vsako leto sprejme program usposabljanj in tekmovanj v oponašanju.

(2) Ponudnike za organizacijo usposabljanj in tekmovanj v oponašanju Komisija izbere na podlagi
razpisa ali na podlagi dogovora.

(3) Komisija skrbi za propagandno dejavnost s področja oponašanja in po potrebi na svoje seje
vabi vse zainteresirane deležnike s področja oponašanja.

(4) Komisija skrbi, da tekmovanja in usposabljanja potekajo v skladu s tem pravilnikom in na
njegovi podlagi izdanimi akti, kriteriji tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: Kriteriji) in sklepi
Komisije.

III. USPOSABLJANJA

7. člen
(vrste usposabljanj)

(1) Usposabljanja so:
osnovno usposabljanje v oponašanju,
nadaljevaino usposabljanje v oponašanju,
priprave tekmovalcev in sodnikov za evropska in mednarodna prvenstva v oponašanju ter
usposabljanje sodnikov s podeljevanjem licenc.

(2) Razpisi usposabljanj se objavijo v glasilu Lovec oziroma na spletni strani LZS.

(3) Udeležence se lahko vabi tudi neposredno po elektronski pošti.

(4) Usposabljanje sodnikov in podeljevanje licenc Upravni odbor LZS podrobneje uredi v
posebnem pravilniku.

~
8. člen

(predavatelji)

Usposabljanja vodijo predavatelji, ki jih imenuje Komisija.

9. člen
(preverjanje znanja)

Za posamezno usposabljanje lahko Komisija v razpisu določi obveznost preverjanja znanja.
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IV. TEKMOVANJA

10. člen
(vrste tekmovanj)

(1) Tekmovanja so:
izbirne tekme v oponašanju, ki jih Komisija razpiše najmanj enkrat na leto,
državno prvenstvo v oponašanju, ki ga Komisija razpiše enkrat na leto,
mednarodno prvenstvo v oponašanju, ki ga Komisija lahko razpiše vsako drugo leto.

(2) Tekmovanj se praviloma ne razpisuje v času jelenjega ruka.

11. člen
(kriteriji tekmovanja)

(1) Kriteriji tekmovanja podrobno določajo pravila in izvedbo tekmovanja.

(2) Kriterije Komisija sprejme za posamično tekmovanje ali za več tekmovanj.

(3) Kriterije Komisija sprejema v skladu s pravili tekmovanja in ocenjevanja posameznih disciplin,
ki jih na Evropskem prvenstvu v oponašanju sprejmejo nacionalne delegacije (v nadaljnjem
besedilu: Evropska pravila).

12. člen
(discipline)

(1) Za tekmovanje se lahko razpišejo tekmovalne discipline (v nadaljevanju: discipline), ki so v
skladu z Evropskimi pravili.

(2) Za vsako tekmovanje Komisija razpiše tri discipline in eno rezervno disciplino.

13. člen
(vrste disciplin)

(1) Discipline so:
1. mlad jelen, ki išče košute,
2. star jelen, ki išče košute,
3. glavni jelen s tropom košut,
4. oglašanje zmagovalnega jelena po boju,
5. oglašanje umirjenega jelena po rukanju in
6. oglašanje dveh jelenov enake moči v dvoboju na višku rukanja.

(2) Opis posameznih disciplin in njihovo točkovanje je natančneje določeno v Prilogi 1, ki je
sestavni del tega pravilnika.

14. člen
(vodstvo tekmovanja)

(1) Vodstvo tekmovanja (v nadaljnjem besedilu: Vodstvo) imenuje Komisija.

(2) Vodstvo sestavljajo vodja tekmovanja in najmanj dva člana.
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(3) Vodstvo zagotavlja, da tekmovanje poteka v skladu s tem pravilnikom in na njegovi podlagi
izdanimi akti, Kriteriji, sklepi Komisije in Etičnim kodeksom slovenskih lovcev.

(4) Za izvedbo tekmovanja je odgovorno Vodstvo, ki sprejme vse ukrepe, s katerimi zagotovi,
da poteka tekmovanje v skladu s prejšnjim odstavkom.

15. člen
(sodniški zbor na izbirnih tekmah v oponašanju in državnem prvenstvu v oponašanju)

(1) Nastope tekmovalcev ocenjuje sodniški zbor.

(2) Sodniški zbor sestavljajo glavni sodnik in pet sodnikov.

(3) Sodniški zbor in rezervne sodnike imenuje Komisija.

(4) V sodniški zbor ali za rezervnega sodnika je imenovan sodnik z licenco, pridobljeno v skladu
s Pravilnikom o usposabljanju sodnikov in podeljevanju licenc sodnikom v oponašanju
jelenjega rukanja.

(5) Tuj sodnik mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo Evropska pravila.

16. člen
(sodniški zbor na mednarodnem prvenstvu v oponašanju)

(1) Nastope tekmovalcev ocenjuje sodniški zbor.

(2) Sodniški zbor sestavljajo glavni sodnik in pet sodnikov.

(3) Slovenske kandidate za sodnike določi Komisija.

(4) Sodniški zbor imenuje Vodstvo izmed kandidatov iz prejšnjega odstavka in tujih sodnikov.

(5) Tuja ekipa ima v sodniškem zboru največ enega sodnika, pri čemer so lahko v sodniški zbor
imenovani največ trije tuji sodniki.

(6) V primeru, da je prijavljeno število tujih sodnikov večje, izbere Vodstvo tri tuje sodnike z
žrebom.

17. člen
(izbor ekipe za udeležbo na evropskih prvenstvih v oponašanju in mednarodnih tekmah v

oponašanju)

(1) Ekipo imenuje Komisija.

(2) Ekipo sestavljajo vodja ekipe, sodnik in trije tekmovalci.

(3) Tekmovalce imenuje Komisija na podlagi skupnih doseženih rezultatov tako, da se upošteva
seštevek doseženih rezultatov na državnem prvenstvu in izbirnih tekmah v obdobju od
zadnjega evropskega prvenstva oziroma zadnje mednarodne tekme, na kateri je ekipa
zastopala LZS.

(4) Ostali tekmovalci se glede na dosežene rezultate oziroma uvrstitev določijo po vrsti kot
rezervni tekmovalci.
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(5) Če izbirnih tekem in državnega prvenstva iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče izpeljati, se
smiselno upoštevajo rezultati predhodnih tekmovanj oziroma predhodni dosežki tekmovalcev.

(6) Komisija razreši člana ekipe, ki ne spoštuje tega pravilnika in na njegovi podlagi izdanih aktov,
Kriterijev, sklepov Komisije in Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, in člana ekipe, ki vnaša
razdor v ekipo.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

18. člen
(izjeme pri imenovanju sodnikov)

(1) Do 31. decembra 2025 so lahko imenovani v sodniški zbor tudi že uveljavljeni slovenski sodniki
z ustreznimi izkušnjami.

(2) Prednost pri imenovanju sodnikov imajo sodniki s pridobljeno licenco.

19. člen
(uveljavitev pravilnika)

(1) Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor LZS.

(2) Pravilnik se objavi na spletni strani LZS.

Številka: LZS! 149-2
Datum: 2. 7. 2021

UGOTOVITVE NA DOLOČBA

~

~dVf
V

mag. Lado Bradač
predsednik LZS

2 1 -~?-20il
Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani LZS dne .

. . . 2 1 -C7- 2021V LJublJani, dne : .

mag. Božo Zakrajš
direktor Strokovne službe LZS
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PRILOGA 1

OPIS POSAMEZNIH DISCIPLIN IN NJIHOVO TOČKOVANJE

I.
1. Pri ocenjevanju je potrebno upoštevati pravila vsake posamične discipline, ki vsebujejo vse

elemente v fazi jelenjega rukanja.
2. Praviloma disciplina vsebuje: začetek (Z), srednji del (S) in konec (K) predstavitve discipline.
3. Vsak izveden del discipline se lahko oceni z največ 2 (dvema) točkama.
4. Za posamično disciplino lahko sodnik podeli skupno 6 (šest) točk.
5. Vsak le delno izveden del je lahko ocenjen z 1 (eno) točko.
6. Za napačno izveden ali neizveden del sodnik dodeli O (nič) točk.
7. Izvajanje posamične discipline mora biti povezano v zgodbo.
8. Deli zgodbe ne smejo izstopali samostojno, prikazati jih je potrebno kot enoto, v kaleri so

deli med seboj jasno povezani.
9. Vsaka izvedba discipline je praviloma časovno omejena na 1 minuto in 20 sekund. Član

Vodstva po preteku ene minute dvigne roko.
10. Dve minuti trajata disciplini: Oglaševanje glavnega jelena s tropom košut in Oglaševanje

dveh jelenov enake moči v dvoboju na višku rukanja. Član Vodstva po preteku ene minute
in 30 sekund dvigne roko.

II.

MLAD JELEN, KI IŠČE KOŠUTE

(Z) Začetek: »au«, čisto, jasno, podaljšano
(S) Sredina: hrepeneče, razvlečeno, z odmori
(K) Konec: »ua«, glas pada

STARI JELEN, KI IŠČE KOŠUTE

(Z) Začetek: »eu«, hrapavo, jasno, razvlečeno
(S) Sredina: hrapavo, hrepeneče, raztegnjeno Irazvlečeno, z odmori
(K) Konec: hrapavo, glas pada na nejasen »a«

GLAVNI JELEN S TROPOM KOŠUT

(Z) Začetek: zadovoljno opozarjanje, ne grozeče ali agresivno, z odmori
(S) Sredina: zavračanje košute k tropu, oglašanje jelena ujemajoč se

z jelenovim korakom, 2x ponoviti, z odmori (odsekano oglašanje)
(K) Konec: borbeni klic, močna reakcija na koncu

OGLAŠANJE ZMAGOVALNEGA JELENA PO BOJU

(Z) Začetek: od samega začetka močan, razburjen glas, poln emocij. brez
odmorov

(S) Sredina: trajajoč, bobneč, grozeč glas, brez odmorov
(K) Konec: glas, ki je močan in glasen kot je le mogoče, z maksimalno močjo

na koncu, brez premorov

OGLAŠANJE UMIRJENEGA JELENA PO RUKANJU

(Z) Začetek: ne preglasno, čisti glas
(S) Sredina: šibka reakcija na oddaljeno izzivanje, z odmorom
(K) Konec: enako kot začetek

2 točki
2 točki
2 točki

2 točki
2 točki
2 točki

2 točki
2 točki

2 točki

2 točki

2 točki
2 točki

2 točki
2 točki
2 točki
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OGLAŠANJE DVEH JELENOV ENAKE MOČI V DVOBOJU NA ViŠKU RUKANJA

- prepoznavna 2 glasova z dobro zgodbo
- prepoznavna 2 glasova, vendar brez zgodbe
_ oba glasova sta enaka, razlika ni prepoznavna, obstaja pa dobra zgodba
- oba glasova sta enaka, razlika in zgodba nista prepoznavni

6 točk
3 točke
2 točki
Otočk

V dvoboju na višku rukanja morata biti prepoznavna dva različna glasova s posamičnimi
karakteristikami. Glas vsakega jelena je potrebno imitirati najmanj 2x do 4x.
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