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Lovska zveza Slol'enUe

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije številka
LZS/169 z dne 12.5.2007 in števi lka LZS/622-2 z dne 3.6.201 O, je Upravni odbor Lovske
zveze Slovenije na 14. seji dne 18.2.2014 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O PODELJEVANJU JUBILEJNIH LOVSKIH ZNAKOV ZA LETA ČLANSTVA

l . člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja podeljevanje Jubilejnih lovskih znakov za leta članstva, kot priznanje
Lovske zveze Slovenije (v nadaljevanju: LZS) članom članic za dolgoletno članstvo v
lovskiJ1 družinah v Republiki Sloveniji.
2. č len
(opis znaka)
Jubilejni lovski znak za leta članstva (v nadaljnjem besedilu: znak) ima stilizirana obliko
divjega petelina in je visok 35 mm. V spodnjem delu znaka se nahaja manjši znak »SLD«,
desno zgoraj pa so glede na vrsto znaka izpisane številke »60«, »50« ali »40«.
Znak, ki obeležuje 60 let članstva je pozlačen, znak, k.i obeležuje 50 let
in patiniran, znak, ki obeležuje 40 let član stva paje bronast in patiniran.
Natančnejši

članstva je

posrebren

izgled znaka je razviden iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Poleg znaka se podeljuje tudi listina, katere vsebina in oblika je razvidna iz Priloge 2, ki je
sestavni del tega pravilnika.

3. člen
(kriterij i za podelitev)
Znaki so zlati, srebrni in bronasti.
~

~
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Zlati znak prejme č lan članice, ki je v preteklem letu dopolnil 60 let članstva.
Srebrni znak prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 50 let članstva.
Bronasti znak prejme član članice, ki je v preteklem letu dopolnil 40 let članstva.

V kolikor s tem pravilnikom ni določeno drugače, se v obdobja članstva iz prejšnjih treh
odstavkov vštevajo leta članstva v članici LZS, vključno z obdobjem pripravništva, odštejejo
pa se leta, ko posameznik ni bil član nobene članice LZS.
1

4. člen
(postopek podeljevanja)
Na podlagi podatkov iz spletne aplikacij e Lisjak strokovna služba LZS v začetku leta
zagotovi ustrezno števi lo znakov, izpiše pripadajoče listine ter vse skupaj do konca meseca
januarja pošlje lovskim družinam.
Znak in pripadajoča listina se jubilantu
primerno slovesni priložnosti.

vročita

na

občnem

zboru lovske družine ali ob drugi

5. čl en
(nošenj e znaka)
Znak nosi prejemnik na lovskem kroju in sicer na sredini levega prsnega žepa. Nosi se le znak
višje stopnje.

6. čl en
(stroški podeljevanja lovskih znakov)
Stroške za izdelavo znakov in listin nosi LZS.

7. člen
(prva podeli tev znakov)

Prva podelitev znakov se opravi za leto 2013.
Ob prvi podelitvi prejmejo znake
v čl anici LZS.

člani,

ki so v letu 2013 dopolnili 40, 50 in 60 ali

več

let

članstva

8. člen
(obdobje članstva v prostovoljni

članici

LZS)

V obdobja iz 3. č l ena tega pravilnika se všteva tudi obdobje članstva v članici LZS, ki je bila
v čl anstvo 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.
9. člen
(prehodna določba)
Na podlagi skupnega predloga Komisije za priznanja in odlikovanja ter Komisije za
organizacijska in pravna vprašanja Upravnemu odboru LZS, se vsebinske rešitve tega
pravilnika v roku enega leta od dneva njegove uveljavitve nomotehnično vključijo v Pravilnik
o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj številka LZS/ 164-2 z dne 3.3.3010.
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10. člen
(končna do ločba)

Ta p ravilnik začne veljati po sprejemu na Upravnem odboru Lovske zveze Slovenij e, z dnem
o bjave na spletni strani Lovske zveze Slovenij e.

Številka: LZS/1 19-2
Datum : 18.2.2014

PREDSE DN
LOVSKE ZVEZE S OVENIJE
ope

Ugotovitvena

določba:

T a pravilnik j e bil o bjavljen na spletni strani Lovske zveze Slovenij e dne 7. 3.2014
in velja od 7.3.2014 dalje.

V Ljubljani, dne 7.3.2014
D IREKTOR
STROKOVNE SLUŽBE

PRILOGA 1: Izgled znaka
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PRILOGA:2 Izgled listine

JUB ILEJNI ZLATI Z AK
Za 60 let članstva v lovski organizaciji

JUBILEJ l SREBRNI ZNAK

JUBILEJNI BRONASTI ZNA K

Za 50 lel č lanstva v lovski organizaciji

Za 40 lel članstva v lovski organizaciji
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