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Na podlagi četrtega odstavka 7. člena Pravilnika o dejavnosti oponašanja jelenjega rukanja in
prosto živečih živali, objavljenega na spletni strani Lovske zveze Slovenije dne 21. 7. 2021 je
Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na 10. dopisni seji, ki je trajala od 25. 6. 2021 od 15.
ure do 2.7.2021 do 12. ure sprejel

PRAVILNIK

O USPOSABLJANJU SODNIKOV IN PODELJEVANJU LICENC SODNIKOM V
OPONAŠANJU JELENJEGA RUKANJA

I. SPLOŠNE DOLOtBE

1. člen
(vsebina pravilnika)

S tem pravilnikom se ureja usposabljanje članov članic Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: LZS) in drugih za sodnike na področju oponašanja jelenjega rukanja (v nadaljnjem
besedilu: oponašanje), opravljanje izpitov, postopek podeljevanja licenc in veljavnost licenc.

2. člen
(naloge Komisije za lovsko kulturo in odnose z javnostmi)

Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi (v nadaljnjem besedilu: Komisija) skrbi za
usposabljanje in strokovno izpopolnjevanje sodnikov na področju oponašanja in v tem okviru:

imenuje predavatelje in izpitne komisije na usposabljanjih za sodnike,
razpisuje in organizira usposabljanje sodnikov ter
podeljuje licence in izdaja izkaznice.

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE

3. člen
(pogoji)

Posameznik, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati naslednje pogoje:

1. da je lovec ali naravoslovec ali ljubitelj in poznavalec jelenjadi,
2. da se udeleži usposabljanja za pridobitev sodniške licence ter opravi teoretični in praktični

del izpita ter
3. da obvlada slovenski jezik.

4. člen
(teoretični del izpita)

(1) Predavatelji v okviru teoretičnega dela kandidatom predstavijo področje oponašanja in
interne akte, ki urejajo področje oponašanja.

(2) Po zaključenem teoretičnem delu usposabljanja se znanje kandidatov preverja s pisnim
testom.
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(3) Pisni test opravi kandidat, ki pravilno odgovori na najmanj 75% vprašanj.

(4) Po opravljenem teoretičnem delu izpita, lahko kandidat pristopi k praktičnemu dela izpita.

5. člen
(praktični del izpita)

(1) Predavatelji v okviru praktičnega dela izpita predstavijo zvočne primere treh disciplin, za
katere so določili enotne vrednostne ocene.

(2) Kandidat mora vsako disciplino oceniti v skladu s Prilogo 1 iz Pravilnika o dejavnosti
oponašanju jelenjega rukanja in prosto živečih živali, pri tem pa vrednost ne sme biti večja
več kot dve točki navzgor ali navzdol od skupne ocene posamezne discipline, kot so jo
ocenili predavateiji.

6. člen
(podlaga za podelitev licence)

(1) Uspešno opravljen izpit je podlaga za podelitev licence.

(2) Z licenco pridobi sodnik naziv »sodnik v oponašanju jelenjega rukanja«.

7. člen
(čas trajanja licence)

Licenca velja časovno neomejeno.

8. člen
(opravljanje funkcije sodnika)

(1) Funkcijo sodnika opravlja le oseba, ki ima sodniško licenco.

(2) Pred vsakim tekmovanjem se morajo sodniki udeležiti posveta z vodstvom tekmovanja, ki
jih seznani s kriteriji in potekom tekmovanja.

(3) Udeležba na posvetu z vodstvom tekmovanja je obvezna.

9. člen
(odvzem licence)

(1) Komisija lahko odvzame licenco sodniku, ki je kršil Pravilnik o dejavnosti oponašanja
jelenjega rukanja in ostale divjadi in na njegovi podlagi izdane akte, Kriterije tekmovanja,
sklepe Komisije, Etični kodeks slovenskih lovcev ali sodniku, ki dolžnosti sodnika ni
izpolnjeval oziroma jih je opravljal malomarno.

(2) O pritožbi zoper sklep o odvzemu licence dokončno odloči Upravni odbor LZS.
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10, člen
(vodenje zbirke podatkov o licencah)

V aplikaciji Lisjak se vodi zbirka podatkov o izdanih in odvzetih licencah,

11, člen
(izkaznica)

Vsebino in obliko izkaznice, s katero sodnik izkazuje pridobitev licence, določi Komisija,

III. KONČNA DOLOČBA

12, člen
(uveljavitev pravilnika)

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

(2)

UGOTOVITVE NA DOLOČBA

T '1 'k' b'l b' l' 1" LZS Z 1 -07- 2021a pravI ni Je I o JavJen na sp etni strani .
2 1 -07- 2021

V Ljubljani, dne .

I~/
mag, Lado Bradač
predsednik LZS

mag. Božo Zakrajšek

direktor Strokovne službe LZS
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