
Lovska zveza Slo\'enije

~-

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno
besedilo št. 4, objavljeno na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 10.3.2020) je Upravni
odbor Lovske zveze Slovenije na 5. seji, dne 14.6.2016, na 19. seji dne 25.11.2018, na 25. seji
dne 19.11.2019, na 3. seji dne 28.7.2020 in na 9. seji dne 1.6.2021, sprejel naslednji

PRAVILNIK

O PODELJEVANJU LOVSKIH ODLIKOVANJ IN PRIZNANJ TER JUBILEJNIH
LOVSKIH ZNAKOV ZA LET A ČLANSTVA

(prečiščeno besedilo številka 3)

Uvodne določbe
1. člen

(vsebina pravilnika)

cl) Ta pravilnik ureja podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj, ki jih Lovska zveza
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: LZS) podeljuje posameznikom in organizacijam za
zasluge pri uresničevanju namenov in nalog lovstva kot naravovarstvene dejavnosti, pri
ohranjanju naravnega okolja, vrstne pestrosti divjadi in prostoživečih živalskih vrst ter
za delo na društveno organizacijskem, ekonomskem, kulturnem in publicističnem
področju.

(2) Ta pravilnik ureja tudi podeljevanje Jubilejnih lovskih znakov za leta članstva (v
nadaljnjem besedilu: jubilejni znak) kot priznanje LZS članom članic za dolgoletno
članstvo v lovskih družinah v Republiki Sloveniji.

(3) Sestavni del tega pravilnika so tudi Navodila za podeljevanje lovskih odlikovanj
(Priloga 1). obrazec Predloga za podelitev lovskega odlikovanja ali priznanja (Priloga
2), ter Prikaz namestitve lovskih odlikovanj (Priloga 3).

(4) Izgled lovskih odlikovanj in priznanj, jubilejnih znakov ter ustreznih listin določi
Komisija za priznanja in odlikovanja (v nadaljnjem besedilu: pristojna komisija).

2. člen
(vrste odlikovanj in priznanj)

Lovska odlikovanja in priznanja so:

Plaketa Zlatorog

lovska odlikovanja

lovska priznanja

3. člen

Uubilejni lovski znak)

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



Lovska odlikovanja

4. člen
(Plaketa Zlatorog)

Plaketa Zlatorogje najvišje odlikovanje, ki ga lahko LZS podeli posameznikom za dolgoletno
ustvaJjalno delo v slovenski lovski organizaciji.

5. člen
(redi in znaki)

Za dolgoletno vestno delo pri vključevanju v naravovarstvene programe in dejavnosti lovstva,
podeljuje LZS naslednja lovska odlikovanja:

Red za lovske zasluge 1.stopnje (zlati),
Red za lovske zasluge II. stopnje (srebrni),
Red za lovske zasluge III. stopnje (bronasti),
Zlati znak za lovske zasluge,
Znak za lovske zasluge.

Lovska priznanja

6. člen
(plaketa, listina in spominska listina LZS)

Kot priznanje za izredne zasluge pri uresničevanju namenov in nalog lovstva, ali za sodelovanje
in pomoč pri izvajanju programov in določenih nalog, lahko LZS podeli organizacijam ter
posameznikom naslednja priznanja:

Plaketo LZS, ki jo lahko podeli lovskim in sorodnim organizacijam ali zaslužnim
posameznikom, ki niso člani slovenske lovske organizacije, za izredne zasluge pri
uresničevanju namenov in nalog lovstva,

Listno LZS, s katero se LZS oddolži zaslužnim organizacijam in posameznikom
(članom in nečlanom) za sodelovanje in pomoč in pri izvajanju programov ali določenih
nalog lovstva ter

Spominsko listino LZS, ki se lahko podeli ob različnih lovskih dogodkih ali
prireditvah.

7. člen
(Plaketa glasila Lovec)

Kot priznanje za zasluge posameznikom in organizacijam na strokovnem, publicističnem in
beletrističnem področju podeljuje LZS Plaketo glasila Lovec, in sicer:

Plaketo glasila Lovec 1. stopnje (zlata),
Plaketo glasila Lovec II. stopnje (srebrna),
Plaketo glasila Lovec III. stopnje (bronasta).
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8. člen
(plakete za lovsko kulturo)

Kot priznanje za zasluge posameznikov in organizacij na ustvarjalnem, poustvarjalnem, in
organizacijskem delu promoviranja lovske kulture, podeljuje LZS Plaketo za lovsko kulturo in
sicer:

Plaketo za lovsko kulturo 1.stopnje (zlata),
Plaketo za lovsko kulturo Il. stopnje (srebrna),
Plaketo za lovsko kulturo III. stopnje (bronasta).

Kriteriji za podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj

9. člen
(splošno)

(1) Kriteriji podeljevanja so merila za presojo utemeljenosti podanega predloga.

(2) Za podelitev predlaganega odlikovanja ali priznanja morajo biti izpolnjeni vsebinski,
časovni in drugi kriteriji opredeljeni s tem pravilnikom.

(3) Temeljni kriterij presoje delovanja posameznika, skupine ali organizacije, je vsebina dela
in pomen zaslug za slovensko lovstvo.

(4) Za člane članic iz prvega odstavka 4. člena Pravil Lovske zveze Slovenije je obvezen kriterij
za podelitev lovskega odlikovanja ali priznanja tudi podpis Etičnega kodeksa slovenskih
lovcev, kar se ugotavlja na podlagi podatka, ki je vpisan v aplikaciji Lisjak.

10. člen
(kriteriji za podelitev Plakete Zlatorog)

Plaketo Zlatorog, kot najvišje priznanje in odlikovanje, lahko LZS podeli članu članice, za
dolgoletno in ustvarjalno delo pri snovanju in udejanjanju načel, smotrov in nalog slovenskega
lovstva in slovenske lovske organizacije.

Za izredne zasluge in zasluge posebnega pomena za slovensko lovstvo pa se lahko v izjemnih
primerih podeli tudi v okviru protokolarnih zadev LZS.

Il. člen
(vsebinski kriteriji za podeljevanja lovskih odlikovanj)

(1) Vsebinski kriteriji opredeljujejo vsebino dela, zadolžitve in aktivnosti, za podelitev
odlikovanja in sicer:

Red za lovske zasluge I. stopnje lahko LZS podeli članom članic za izredne zasluge
pri uresničevanju namenov in nalog lovstva kot naravovarstvene dejavnosti pri varstvu
okolja in ohranjanju vrstne pestrosti prostoživečih živalskih vrst za izredne zasluge na
organizacijskem področju lovstva ter za ustvarjalno delovanje v organih lovstva v
državnem ali mednarodnem okvirju.
Izjemoma se lahko v protokolarne namene LZS to odlikovanje podeli tudi lovski ali
sorodni organizaciji doma ali v tujini.

Red za lovske zasluge II. stopnje lahko LZS podeli članom lovskih in sorodnih
organizacij, za njihovo vlogo pri uresničevanju namenov in nalog lovstva kot
naravovarstvene dejavnosti, ter za zavzeto in ustvarjalno delo in prispevek na
strokovnem ali društvenem področju lovstva na državnem ali regionalnem nivoju
znotr~ ali izven državnih meja, to je za ustvarjalno delovanje v organih LZS, ZLD!LZ,
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LUO/OZUL in ustvarjalno delo pri razvijanju in utrjevanju prijateljskih odnosov s
sosednjimi območnimi lovskimi in sorodnimi organizacijami znotraj in izven državnih
meja.

Red za lovske zasluge III. stopnje lahko LZS podeli članom lovskih in sorodnih
organizacij, za njihovo neposredno vlogo pri uresničevanju nalog lovstva, ki se nanašajo
na ohranjanje življenjskih okolij in vrstne pestrosti prostoživečih živalskih vrst ter
varstva in ohranitve divjadi, za prispevek in zasluge na društveno - organizacijskem ali
kinološkem področju, praviloma v lovski družini ali regiji (ZLD/LZ, LUO/OZUL) ter
za zasluge pri sodelovanju in razvijanju prijateljskih odnosov med sosednjimi lovskimi
in sorodnimi organizacijami znotraj in izven državnih meja.

Zlati znak za lovske zasluge, se lahko podeli članom lovskih ali sorodnih organizacij
članic LZS, ki s svojim delom neposredno in zavzeto sodelujejo pri gospodarjenju z
lovišči, ohranjanju divjadi in njenih življenjskih okolij ter pri ostalih dejavnostih lovstva
in društvene dejavnosti.

Znak za lovske zasluge, se lahko podeli članom lovskih ali sorodnih organizacij članic
LZS, za vestno in odgovorno delo in sodelovanje pri izvajanju programov in nalog.

(2) Vsebinski kriteriji za podeljevanje lovskih odlikovanj so podrobneje opredeljeni v Prilogi l.

(3) Sestavni del odlikovanj »Plakete Zlatorog« in »Red za lovske zasluge«, je tudi miniaturni
znak teh odlikovanj.

12. člen
(kriteriji za podelitev plakete in listin LZS)

Kriteriji za podelitev plakete in listin LZS so:

Plaketo LZS se lahko podeli lovskim in sorodnim organizacijam ter posameznikom -
nečlan om lovskih organizacij, ki so s svojim strokovnim ali organizacijskim prispevkom in
delom bistveno prispevali k vlogi in mestu lovske organizacije kot naravovarstvene dejavnosti.
Plaketa LZS se podeljuje, tudi ob visokih jubilejih lovskih organizacij, kot naslednic
nekdanjih lovskih klubov ali društev.

Listino LZS se lahko podeli lovskim ali sorodnim organizacijam, športnim in ostalim
skupinam znotraj teh organizacij ob obeleženju pomembnih jubilejev njihovega delovanja.
Listino LZS se lahko podeli tudi nelovskim organizacijam in posameznikom, ki niso člani
lovske ali sorodne organizacije, za njihovo pomoč pri udejanjanju nalog in načel lovske
organizacije, izvedbi kulturni prireditev, razstav in ostalih lovskih prireditev na državnem ali
regionalnem nivoju in tudi izven državnih meja.

Spominsko listino LZS se podeli lovskim in nelovskim organizacijam ter
posameznikom ob dogodkih ali prireditvah na državnem, regionalnem ali lokalnem nivoju pa
tudi izven državnih meja.

13. člen
(vsebinski kriteriji za podeljevanje plakete glasila Lovec)

(I) Plaketa glasila Lovee 1. stopnje se lahko podeli:

posameznikom za življenjsko delo ob visokem življenjskem jubileju. če so se
najmanj v desetletnem obdobju posebno izkazali z objavljanjem strokovnih ali
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leposlovnih del izjemne vrednosti s področja lovstva, ohranitve divjadi in varstva
narave,
posameznikom, ki so s svojimi strokovnimi ali literamimi deli bistveno prispevali k
napredku lovske misli v Sloveniji ali v mednarodnem obsegu.

(2) Plaketa glasila Lovec II. stopnje se lahko podeli:

posameznikom, ki so objavili v glasilu Lovec več kot petdeset tehtnejših strokovnih,
poljudno - znanstvenih ali literarnih prispevkov,
urednikom glasila Lovec za daljše in uspešno urejanje glasila Lovec,
predsednikom LZS in zaslužnim organom LZS, ki so se izkazali v prizadevanjih za
programsko usmeritev glasila in kot redni sodelavci,
za izjemne dosežke pri ilustriranju, grafiki in lovski fotografij v daljšem obdobju,
posameznikom in vodstvom sorodnih revij ter organizacij, ki zastopajo tudi interese
slovenske lovske literature,
za posebno prizadevanje pri založniški dejavnosti, za avtorstvo strokovnih in
leposlovnih knjig iz lovstva.

(3) Plaketa glasila Lovec III. stopnje se lahko podeli:

dopisnikom, ki so v glasilu Lovec objavili vsaj trideset prispevkov,
izjemoma tudi dopisnikom, ki so v glasilu Lovec objavili manj kot trideset
prispevkov ali naravoslovnih fotografij, vendar imajo ti prispevki posebno
strokovno ali literarno vrednost,
posameznikom za izjemne prispevke,
tehničnim urednikom in oblikovalcem.

14. člen
(vsebinski kriteriji za podeljevanje plakete za lovsko kulturo)

(1) Plaketa za lovsko kulturo I. stopnje se podeli organizacijam in posameznikom za
izjemne zasluge pri razvoju in predstavljanju lovske kulture v Sloveniji in v tujini s tem, da so
njihove zasluge trajne na umetniškem, ustvarjalnem, vzgojno izobraževalnem ter
organizacijskem področju.

(2) Plaketa za lovsko kulturo II. stopnje se podeljuje organizacijam in posameznikom za
izjemne zasluge pri uveljavljanju lovske kulture na regionalnem in med regionalnem nivoju in
za njihov prispevek na umetniško ustvmjalnem, vzgojno izobraževalnem področju ter za
organizacijo in mecenstvo lovske kulture na območju ZLDfLZ.

(3) Plaketa za lovsko kulturo III. stopnje se lahko podeli posameznikom in organizacijam
za uspešno delo in delovanje na področju lovske kulture.

(4) Plakete vseh stopenj se lahko enakovredno podeljujejo organizacijam in posameznikom
ne glede na članstvo v lovski ali sorodni organizaciji.

(5) Dosedanje priznanje Plaketa za glasbeno kulturo je enakovredna priznanju za lovsko
kulturo Plaketa za lovsko kulturo II. stopnje.

(6) Sestavni del priznanja je lahko tudi miniaturna priponka.

5



15. člen
(časovni kriteriji za podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj)

(1) Za podelitev odlikovanja Znak za lovske zasluge je potrebno najmanj petletno
članstvo v lovski ali njej sorodni organizaciji, članici LZS, prav tako pa se lahko tudi vsako od
naslednjih odlikovanj, zlati znak za lovske zasluge ter redi za lovske zasluge III., Il. in 1.stopnje,
podelijo po preteku najmanj petih let od prejema predhodnega odlikovanja.

(2) Za podelitev priznanja Plakete za lovsko kulturo III. stopnje je potrebno najmanj
petletno aktivno delovanje na področju lovske kulture, vsako višje priznanje pa po preteku
najmanj 5 let od podelitve predhodnega.

(3) V utemeljenih in izjemnih primerih so možna tudi krajša obdobja, o čemer odloča organ,
ki podeljuje odlikovanja.

16. člen
(drugi kriteriji za podeljevanje lovskih odlikovanj in priznanj)

(1) Pri podeljevanju odlikovanj in priznanj velja načelo zaporednosti, kar pomeni, da
preskok med posameznimi stopnjami odlikovanj in priznanj praviloma ni mogoč.

(2) Odstopanje od načela zaporednosti je mogoče v primeru:
protokolarnih zadev LZS,

- sodelovanja s tujimi lovskimi organizacijami na lokalnem ali regionalnem nivoju.

(3) Posameznik ali organizacija lahko prejmeta isto stopnjo odlikovanja oziroma priznanja
le enkrat.

(4) Posamezniku se pri tesnejšem sodelovanju med lovskimi družinami in sorodnimi
organizacijami lahko podeli odlikovanje Red za lovske zasluge III. stopnje, pri tesnejšem
sodelovanju med območnimi ZLDfLZ oziroma z območnimi združenji lovskih organizacij
sosednjih držav pa največ Red za lovske zasluge II. stopnje.

17. člen
(možnost odstopanja od kriterijev)

(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 stanj ih, možno tudi odstopanje od kriterijev II. člena, če je za predlagano
odlikovanje polega časovnega kriterija (prvi odstavek 15. člena), izpolnjen tudi pogoj
minimalnega lovskega staža, kot sledi:

za podelitev odlikovanja Red za lovske zasluge III. ali Il. 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) Prav tako je v primerih, ko gre za dolgoletno aktivno delo na področju lovske kulture ob
pomembnih jubilejnih prireditvah ali ob visokih življenjskih jubilejih ali resnih bolezenskih
stanjih posameznikov, možno tudi odstopanje od kriterijev iz 14. člena.
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(3) Na podlagi kriterijev tega člena se lahko podeli isti osebi, odlikovanje ali priznanje samo
enkrat.

(4) Podelitev odlikovanj in priznanj na podlagi določila tega člena se zabeleži v evidenco
podeljenih odlikovanj in priznanj, ki se vodi v aplikaciji Lisjak.

(5) Razen v primerih iz 2. odstavka 16. člena tega pravilnika, velja tudi tu načelo zaporednosti.

Postopek podeljevanja odlikovanj in priznanj

18. člen
(postopek predlaganja)

(1) Predloge za odlikovanja in priznanja lahko podajo članice LZS in Upravni odbor LZS ali
njegova pristojna delovna telesa, kot so pristojna komisija, Uredništvo glasila Lovec in
Komisija za lovsko kulturo.

(2) Predlog lovske družine lahko dodatno utemelji tudi območna ZLD/LZ, katere članica je
predlagateljica.

(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.

(4) Predlogi za odlikovanja in priznanja predlagateljice posredujejo preko aplikacije Lisjak. Za
predlagane posameznike, društva in organizacije, ki niso v bazi članstva v aplikaciji Lisjak
pa pisno na obrazcu iz Priloga 2.

19. člen
(obravnava predlogov)

(1) Predloge obravnava in se do njih opredeli pristojna komisija v roku 60 dni od dneva
prejema.

(2) Neutemeljene in nepopolne predloge ter predloge brez obrazložitve zavrne s kratko
obrazložitvijo.

(3) Predloge za podelitev plaket glasila Lovec in plaket za lovsko kulturo, obravnava in o njih
odloča pristojna komisija po predhodni pridobitvi mnenja Uredništva glasila Lovec oziroma
Komisije za lovsko kulturo, razen če sta Uredništvo glasila Lovec ali Komisija za lovsko
kulturo sama predlagatelja.

20. člen
(odločanje o predlogih)

(1) O podelitvi lovskih odlikovanja in priznanj odloča pristojna komisija, razen če ni s tem
pravilnikom določeno drugače.

(2) O podelitvi Plakete Zlatorog odloči, po mnenju pristojne komisije, Upravni odbor LZS.

(3) O podelitvi odlikovanj in priznanj v protokolarne namene odloči predsednik LZS.
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21. člen
(ugovor na zavrnjen predlog)

(1) Na zavrnjen predlog ima predlagatelj možnost ugovora v roku 30 dni od dneva zavrnitve.
O predlogu mora pristojna komisija ponovno odločiti na prvi redni seji po vložitvi ugovora.

(2) Zoper odločitev pristojne komisije iz prejšnjega odstavka, lahko predlagatelj v nadaljnjih
30 dneh od dneva zavrnitve, vloži ugovor na Upravni odbor LZS, ki mora o njem odločiti na
prvi naslednji redni seji.

(3) Ugovor mora biti podan v pisni obliki in se vloži pri organu, ki je odločal o zavrnitvi
predloga.

(4) Predlagatelj lahko pošlje nov predlog za kandidata, ki muje bila podelitev zavrnjena, po
preteku najmanj enega leta od dneva dokončne zavrnitve.

22. člen
(izročanje odlikovanj in priznanj)

(1) Lovska odlikovanja in priznanja se odlikovancem izročijo na slovesen način, in sicer:
Red za lovske zasluge III. stopnje in znak ter zlati znak za lovske zasluge se
praviloma izroči na občnem zboru lovske družine ali na primerni lovski prireditvi
lokalnega značaja;
Red za lovske zasluge II. stopnje se praviloma izroči na zasedanju najvišjega organa
območne ZLD/LZ ali na neki drugi pomembnejši slovesnosti;
Red za lovske zasluge 1. stopnje, Plaketa glasila Lovec 1.stopnje, Plaketa za lovsko
kulturo 1.stopnje in Plaketa LZS se praviloma izroči na seji Upravnega odbora LZS
ali na pomembnejši slovesnosti;
Plaketa Zlatorog, se praviloma izroči ob krajšem nagovoru na občnem zboru LZS
ali na pomembnejši slovesnosti;
Plaketo glasila Lovec II. stopnje in Plaketo za lovsko kulturo II. stopnje sc praviloma
izroči na seji Upravnega odbora LZS ali na primerni prireditvi ali slovesnosti;
Plaketo glasila Lovec III. stopnje, Plaketo za lovsko kulturo III. stopnje in Listino
LZS se praviloma izroči na scji Upravnega odbora LZS ali ob primernem dogodku
ali slovesnosti.

(2) Odlikovanje Red za lovske zasluge 1. stopnje ter priznanja Plaketa Zlatorog, Plaketa
glasila Lovec 1. stopnje in Plaketa za lovsko kulturo 1. stopnje in Plaketo LZS, se izroči po
možnosti v prisotnosti predsednika pristojne komisije, predstavnika Uredništva glasila Lovec
ali predsednika Komisije za lovsko kulturo, ob krajšem nagovoru predsednika LZS ali
njegovega pooblaščenca.

(3) Imena prejemnikov Plakete Zlatorog, odlikovancem z Redom za lovske zasluge 1. stopnje
ter dobitnikov Plakete glasila Lovec 1. stopnje, Plakete za lovsko kulturo 1. stopnje tcr Plakete
LZS sc praviloma objavijo v glasilu Lovec.

(4) V primeru, da oseba, ki je bila predlagana za odlikovanje ali priznanje med postopkom
umre, se postopek dokonča v skladu s tem pravilnikom, odlikovanje oziroma priznanje pa se
izroči sorodnikom, če teh ni pa lovski družini, katere član je bil pokojni.
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23. člen
(nošenje lovskih odlikovanj in priznanj)

(1) Lovska odlikovanja se nosijo le na levi strani suknjiča lovskega kroja, s tem, da sta znak
in zlati znak za lovske zasluge na levem zavihku, miniaturni znaki Plakete Zlatorog in redov za
lovske zasluge pa nad levim prsnim žepom in sicer tako, da je spodnji rob odlikovanja ali
priponke približno centimeter nad gornjim žepnim robom.

(2) Pri odlikovanjih redov lIl., Il. in 1.stopnje se nosijo le miniaturni znaki teh odlikovanj.

(3) Kinološki znak se nosi na desni strani suknjiča lovskega kroja in sicer na sredini pod
desnim prsnim žepom tako, daje zgornji rob kinološkega znaka približno en centimeter
pod spodnjim robom prsnega žepa.

(4) Nosi se le kinološki znak najvišjega reda.

(5) Miniature plaket za lovsko kulturo se nosijo na desni strani suknjiča lovskega kroja, in sicer
tako, da je spodnji rob miniature oziroma priponke približno centimeter nad gornjim žepnim
robom.

24. člen
(zavrnitev ali vrnitev lovskega odlikovanja oziroma priznanja)

V kolikor prejemnik lovskega odlikovanja ali priznanja zavrne prejem oziroma vrne že
podeljeno odlikovanje ali priznanje, se to vpiše v evidenco odlikovanj matičnega lista člana. V
tem primeru nova podelitev lovskega odlikovanja ali priznanja ni možna pet let od dneva
zavrnitve ali vrnitve.

25. člen
(poročanje in evidenca)

(1) Pristojna komisija tekoče poroča Upravnemu odboru LZS o podeljenih in zavrnjenih
predlogih lovskih priznanjih in odlikovanjih,

(2) Evidenco o dobitnikih lovskih odlikovanj in priznanj ter o podeljenih lovskih odlikovanjih
in priznanjih se vodi v aplikaciji Lisjak, evidenco o odlikovancih in odlikovanjih, ki niso v bazi
članstva, pa v posebni elektronski evidenci.

Jubilejni znaki

26. člen
(kriteriji za podelitev jubilejnega znaka)

(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.

(2)V kolikor s tem pravilnikom ni določeno drugače. se v obdobja članstva iz prejšnjega
odstavka vštevajo leta članstva v članici LZS, vključno z obdobjem pripravništva, odštejejo pa
se leta, ko posameznik ni bil član nobene članice LZS.
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(3) V obdobja iz prejšnjega odstavka se všteva tudi obdobje članstva v članici LZS, ki je bila v
članstvo sprejeta na podlagi drugega odstavka 4. člena Pravil Lovske zveze Slovenije
(prostovoljna članica). V tem primeru se upošteva le obdobje od dneva sprejema take članice v
članstvo LZS.

27. člen
(postopek podeljevanja jubilejnih znakov)

(1) Na podlagi podatkov iz aplikacije Lisjak strokovna služba LZS v začetku leta zagotovi
ustrezno število znakov, izpiše pripadajoče listine ter vse skupaj do konca meseca januarja
pošlje usposobljenim članicam.

(2) Znak in pripadajoča listina se prejemniku vročita na občnem zboru lovske družine ali ob
drugi primerno slovesni priložnosti.

28. člen
(namestitev jubilejnega znaka)

Znak nosi prejemnik na lovskem kroju in sicer na sredini levega prsnega žepa. Nosi se le znak
višje stopnje.

29. člen
(stroški izdelave jubilejnih znakov)

Stroške izdelave jubilejnih znakov in listin nosi LZS.

Prehodne in končne določbe
30. člen

(prehodna določba)

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 št. LZS/l64-2 z dne 3.3.2010.

31. člen
(končne določbe)

(1) Ta pravilnik začne veljati po tem, ko ga sprejme Upravni odbor LZS in z dnem objave na
spletni strani LZS.

(3) Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati Pravilnikom o podeljevanju lovskih
odlikovanj in priznanj št. LZS/l64-2 z dne 3.3.2010 in Pravilnik o podeljevanju jubilejnih
znakov za leta članstva št. LZS/l91-2 z dne 18.2.2014.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in
priznanj ter jubilejnih znakov za leta članstva, sprejet na 19. seji Upravnega odbora Lovske
zveze Slovenije dne 25.11.2018, vsebuje tudi naslednjo prehodno in končno določbo:

»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.
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7. člen

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

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih
znakov za leta članstva, sprejet na 25. seji Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije dne
19.11.2019, vsebuje tudi naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta pravilnik začne veljati potem, ko ga sprejme Upravni odbor Lovske zveze Slovenije in z
dnem objave na spletni strani Lovske zveze Slovenije.<<-

Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter jubilejnih
znakov za leta članstva, sprejet na 9. seji Upravnega odbora Lovske zveze Slovenije dne
1.6.2021, vsebuje tudi naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Upravni odbor lovske zveze Slovenije.
Pravilnik se objavi na spletni strani Lovske zveze Slovenije.

V 60 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika, Komisija za organizacijska in pravna vprašanja
določi prečiščeno besedilo številka 3 Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj
ter jubilejnih znakov za leta članstva ter ga objavi na spletni strani Lovske zveze Slovenije.«

Številka: LZS/661, LZS/207-2, LZS/173-7, LZS/I13-5

Datum: 14.6.2016 (11.10. 20](i), 17.12.2018,28.7.2020, 1.6.202/-

~
mag. Lado Bradač

PREDSEDNIK LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE

Prečiščeno besedilo številka 3 Pravilnika o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj ter
jubilejnih znakov za leta članstva, je sprejela Komisija za organizacijska in pravna vprašanja
pri Lovski zvezi Slovenije na 8. seji, dneI5.6.2021. Prečišffflo besedilo je bilo objavljeno na
spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 1 Z -C7- .

V Ljubljani, dne 1 Z -el- ZOZJ
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PRILOGA I

NAVODILA ZA PODEL.JEV ANJE LOVSKIH ODLIKOVAN.!

Lovsko odlikovanje predstavlja simbolno priznanje in oddolžitev za vložen trud in delo pri
uresničevanju načel in ciljev slovenskega lovstva. Podeljujejo se za opravljano delo v trajanju
najmanj enega štiriletnega mandata in le enkrat za isto delo in iste zasluge. Zato so pri oceni
izpolnjevanja kriterijev za podelitev predlaganega odlikovanja nujni podatki o zadolžitvah in
aktivnostih predlaganega po pridobitvi predhodnega odlikovanja.
Pod pojmom zasluge se razume opravljanje nalog in zadolžitev, ki presegajo obveznosti iz
naslova članstva v določeni lovski ali njej sorodni organizaciji.
Za izpolnjevanje kriterijev za podelitev predlaganega odlikovanja štejejo funkcije po prejemu
predhodnega odlikovanja in funkcije ob zaključku mandata.

Znak za lovske zasluge

Za podelitev znaka za lovske zasluge se upoštevajo najmanj naslednje opravljane zadolžitve in
akti vnosti:

vodja lovskega reviIja,
pomočnik gospodaIja lovišča,
pomočnik gospodaIja lovskega doma, gospodar lovskega bivaka,
aktiven in vesten udeleženec delovnih aktivnosti v!ovišču,
pomočnik referenta za kinologijo ali strelstvo,
član komisije za ocenjevanje škod po divjadi,
član komisije, član nadzornega odbora ali član disciplinske komisije,
član UO v lovski družini, brez dodatne zadolžitve,
član komisije za pregled odstrela in izgub ter ocenjevanje trofej v lovski družini.

Zlati znak za lovske zasluge

Za podelitev zlatega znaka za lovske zasluge se upoštevajo najmanj naslednje opravljane
zadolžitve in aktivnosti:

tajnik, blagajnik ali računovodja, predsednik nadzornega odbora, predsednik
disciplinskega razsodišča.
gospodar lovišča, predsednik komisije ali cenilec škode po in na divjadi, aktivni
preglednik divjačine-usposobljena oseba (usposobljena oseba za osnovni pregled trupa
uplenjene divjadi), pooblaščen aktiven lovski čuvaj,
dolgoletni mentor lovskim pripravnikom (deset in več let zavzetega dela s pripravniki),
gospodar lovskega doma, predsednik gradbenega odbora.
predsednik delovnega telesa oz. komisije ali referent, družinski kinolog, referent aplikacije
Lisjak.
dolgoletni glavni lovovodja na skupnih lovih (deset in več let vodenja skupnih lovov).

Red za lovske zasluge III. stopnje je v načelu najvišja stopnja odlikovanja za delo in delovanje
izključno na nivoju lovske družine.

Za podelitev reda za lovske zasluge III. stopnje, se upoštevajo najmanj naslednje zadolžitve in
akti vnosti:

starešina, ki zaključuje en štiriletni ali dva dvoletna mandata,
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gospodar lovišča, tajnik, blagajnik ali računovodja, predsednik nadzornega odbora,
predsednik disciplinskega razsodišča, ob zaključku ali zaključevanju najmanj dveh
štiriletnih mandatov ali štirih dvoletnih mandatov,
gospodar lovišča, predsednik komisije ali cenilec škode po in na divjadi, aktivni
preglednik divjačine- usposobljena oseba (usposobljena oseba za osnovni pregled trupa
uplenjene divjadi), pooblaščen aktiven lovski čuvaj, gospodar lovskega doma ob
zaključku ali zaključevanju najmanj dveh štiriletnih mandatov ali štirih dvoletnih
mandatov,
dolgoletni mentor lovskim pripravnikom (deset in več let zavzetega dela s pripravniki),
član komisije ali podkomisije pri območni zvezi lovskih družin ali območnem združenju
upravljavcev lovišč, ki zaključuje en štiriletni ali dva dvoletna mandata.

Red za lovske zasluge II. stopnje je v načelu najvišja stopnja odlikovanja za delo in delovanje
na območnem nivoju to je na področni zvezi lovskih družin ali območni lovski zvezi ali v
izvršnem odboru OZUL-a (do leta 2005 tudi LGO).

Za podelitev Reda za lovske zasluge Il. stopnje, se ob zaključku ali zaključevanju mandata
upoštevajo najmanj naslednje zadolžitve ali aktivnosti:

predsednik ali podpredsednik zveze lovskih družin oziroma predsednik upravnega odbora
ZLD/LZ, predsednik ali podpredsednik izvršnega odbora območnega združenja
upravljavcev lovišč;
predsednik nadzornega odbora ali disciplinskega razsodišča ZLD/LZ,
član upravnega odbora zveze lovskih družin,
predsednik delovnega telesa,
predsednik in namestnik predsednika pooblaščene komisije za preglede odstrela in izgub
in ocenjevanje lovskih trofej,
član delovnega telesa LZS.

Red za lovske zasluge Il. stopnje pa se lahko za vestno vodenje lovske družine v času najmanj
dveh zaporednih ali treh štiriletnih mandatov, podeli tudi starešini lovske družine.

Red za lovske zasluge 1. stopnje je najvišje odlikovanje LZS in se podeljuje za delo in
delovanje v LZS in mednarodni lovskih organizaciji oziroma mednarodnih lovskih združenjih.

Za podelitev Reda za lovske zasluge 1. stopnje, se ob zaključku ali zaključevanju mandata
upoštevajo naslednje zadolžitve ali aktivnosti:

predsednik ali podpredsednik LZS,
predsednik nadzornega odbora, odbora etične ga kodeksa in razsodišča LZS,
predsednik delovnega telesa ali odbora LZS,
član upravnega odbora LZS,
član delovnega telesa z zadolžitvami znotraj samega telesa,
predstavnik LZS v CIC, FACE ter ostalih lovskih združenjih mednarodnega oziroma med
državnega značaja.

Red za lovske zasluge 1. stopnje pa se lahko za dolgoletno in vestno vodenje območne zveze
lovskih družin ali območnega združenja upravljavcev lovišč v trajanju najmanj treh štiri ali
petletnih mandatov (od tega mora biti vsaj eden po pridobitvi predhodnega odlikovanja), podeli
tudi predsedniku območne zveze ali predsedniku organa območnega združenja upravljavcev
lovišč.

Kot obdobje zaključevanja mandata se v vseh primerih šteje obdobja zadnjih treh mesecev pred
rednim iztekom mandata.
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Predlagatelj: _

Številka:
Datum:

Predlog za podelitev lovskega
odlikovanja ali priznanja

1. Priimek, ime ali naziv organizacije, društva

2. Naslov ali sedež organizacije, društva

3. Poklic ali dejavnost organizacije, društva

4. Vrsta predlaganega odlikovanja

5. Utemeljitev

PRILOGA 2

Žig
(podpis odgovorne osebe predlagatelja)

6. Sklep - mnenje pristojne komisije: a) SE podeli b) NE podeli

7. Datum podelitve oziroma zavrnitve, kratka obrazložitev ZAVRNITVE:

Predsednik pristojne komisije:
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Prikaz namestitve lovskih odlikovanj

PRILOGA 3
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