PRAVILNIK
O PODROČJU OPONAŠANJA JELENJEGA RUKANJA
IN OSTALE DIVJADI
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošna opredelitev)

Ta pravilnik ureja področje delovanja oponašanja jelenjega rukanja in ostale avtohtone
divjadi (v nadaljnjem besedilu oponašanje) ter zagotavlja enotnost in hitrejši razvoj te
dejavnosti v okviru Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu LZS) in njenih
članicah.
2. člen
(opredelitev pojma)
(1) Oponašanje jelenjega rukanja in ostale divjadi je lovska spretnost, veščina in
umetnost lovsko pravičnih lovcev pri lovu na jelenjad in ostalo divjad.
(2) Kot veščini, se njuno uporabnost lahko prikaže lovski in širši javnosti.
(3) Oponašanje je del slovenske lovske kulture.
3. člen
(dejavnost)
Dejavnost oponašanja obsega usposabljanja in tekmovanja.
4. člen
(določila)
(1) Določila tega pravilnika veljajo v primerih usposabljanj in tudi za vsa tekmovanja v
oponašanju, ki jih organizira LZS.
(2) Za vsa druga tekmovanja v oponašanju, ki jih organizirajo lovske družine (v
nadaljnjem besedilu LD) ali so organizirane na regionalnem nivoju, pa je uporaba
pravilnika in Kriterijev tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja (v nadaljevanju
Kriteriji tekmovanja) priporočljiva zaradi zagotovitve enakih pogojev za vse
udeležence.
(3) Če med tekmovanjem nastanejo primeri, ki jih ta Pravilnik in Kriteriji tekmovanja ne
obravnavata, o njih odloča Vodstvo tekmovanja (v nadaljevanju Vodstvo) po
posvetovanju s sodniki.
(4) Kriterije tekmovanja sprejme Komisija za lovsko kulturo in odnose z javnostmi LZS
(v nadaljnjem besedilu Komisija) za več tekmovanj ali za posamično tekmovanje.
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5. člen
(programi)
(1) Komisija vsako leto sprejme program prireditev in tekmovanj v oponašanju
jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi na državnem in mednarodnem nivoju
ter z razpisom ali z dogovorom izbere ustrezne ponudnike, ki bodo organizirali
tekmovanja ali usposabljanja v oponašanju jelenjega rukanja in ostale avtohtone
divjadi na nivoju LZS.
(2) Organizator izvede tekmovanje in organizacijo tekmovanja v sodelovanju s
Komisijo.
6. člen
(objave)
(1) Tekmovanja v oponašanju na nivoju LZS se objavljajo v glasilu Lovec, na spletni
strani LZS ali po elektronski pošti.
(2) Tuje ekipe Komisija vabi z vabili.
7. člen
(izrazi)
Posamezni izrazi, uporabljeni v nadaljevanju tega pravilnika, imajo naslednji pomen:
(1) Vodstvo tekmovanja (v nadaljnjem besedilu Vodstvo) je sestavljeno iz vodje
tekmovanja (v nadaljnjem besedilu Vodja) in najmanj 2 (dveh) članov.
(2) Vodstvo in Vodjo imenuje Komisija in so neposredno odgovorni Komisiji;
(3) Vodja vodi, nadzira in koordinira tekmovanje;
(4) sodniški zbor in glavnega sodnika imenuje Komisija in so odgovorni Vodstvu
oziroma Vodji, ki je neposredno odgovoren Komisiji;
(5) tekmovalec je posameznik, ki se na predpisan način prijavi na tekmovanje.
II.

TEKMOVANJA
Splošne določbe
8. člen
(opredelitev)

(1) Kriteriji tekmovanja v oponašanju jelenjega rukanja, ki jih sprejme Komisija, veljajo
za državno prvenstvo, izbirne tekme in odprta mednarodna prvenstva v oponašanju
jelenjega rukanja.
(2) Kriterije Komisija sprejema v skladu z Evropskimi Pravili tekmovanja in Evropskimi
Pravili za ocenjevanje posameznih disciplin, ki so jih soglasno sprejele nacionalne
delegacije.
(3) Kriteriji tekmovanja veljajo tudi za vse ostale tekme, ki jih razpiše LZS in potekajo
v njenem okviru.
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9. člen
(razpis tekmovanja)
(1) Tekmovanje se praviloma ne razpisuje v času jelenjega ruka.
(2) Izbirne tekme, mednarodna prvenstva in državna prvenstva razpiše LZS - Komisija
za lovsko kulturo in odnose z javnostmi.
(3) Komisija z razpisi ali v letnem načrtu dela zagotavlja sredstva ali del sredstev za
izvedbo tekmovanja.
(4) Komisija sodeluje pri organizaciji tekmovanja, daje smernice organizatorjem in
nadzira delo Vodstva tekmovanja.
10. Člen
(udeležba na tekmovanju)
(1) Tekmovanja se lahko udeleži vsak, ki se na tekmovanje prijavi na predpisan način
in v predpisanih rokih, ki so bili objavljeni v reviji Lovec, na spletni strani LZS ali po
elektronski pošti s strani Komisije.
(2) Tuje ekipe in tekmovalce Komisija vabi z vabili.
11. člen
(prijava tekmovalcev)
(1) Domači tekmovalci se prijavijo po elektronski pošti na naslov lzs@lovska-zveza.si.
(2) Tuje ekipe in tekmovalci se prijavijo po elektronski pošti na naslov
lzs@lovska-zveza.si, na podlagi vabil Komisije.
12. člen
(spoštovanje določil)
(1) Vsi udeleženci, tekmovalci, funkcionarji in uradno osebje tekmovanj na nivoju LZS,
morajo dosledno spoštovati določila, ki jih določata ta Pravilnik in Kriteriji
tekmovanja.
(2) Vsi udeleženci, tekmovalci, funkcionarji in uradno osebje prireditev v oponašanju
jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi, morajo spoštovati Etični kodeks
slovenskih lovcev.

Vodstvo tekmovanja in naloge vodstva
13. člen
(sestava)
(1) Vodstvo tekmovanja sestavljajo vodja tekmovanja in najmanj dva člana.
(2) Vodstvo imenuje Komisija.
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14. člen
(naloge vodstva)
(1) Vodstvo zagotavlja in je odgovorno, da tekmovanje poteka v skladu s tem
Pravilnikom in Kriteriji tekmovanja ter čim bolj tekoče.
(2) Vodstvo tekmovanja zagotavlja, da tekmovanje poteka v skladu z Etičnim
kodeksom slovenskih lovcev (v nadaljevanju Etični kodeks).
(3) Če kdo od vodstva tekmovanja ne upošteva določila tega Pravilnika, Kriterijev
tekmovanja in Etičnega kodeksa, ga lahko Vodja tekmovanja razreši dolžnosti in
zahteva, da zapusti tekmovanje.
(4) Če kdo od sodnikov ne upošteva določila tega Pravilnika, Kriterijev tekmovanja in
Etičnega kodeksa, ga lahko vodja tekmovanja razreši dolžnosti in zahteva, da
zapusti tekmovanje.
(5) Razrešenega sodnika zamenja rezervni sodnik.
(6) Če rezervnega sodnika vodstvo ne more zagotoviti, se sodnika kršitelja odstrani
in se njegovi rezultati ne upoštevajo.
(7) Če tekmovalec ne upošteva določila tega Pravilnika, Kriterijev tekmovanja in
Etičnega kodeksa, ga lahko vodstvo tekmovanja diskvalificira in zahteva, da
zapusti tekmovanje.
(8) Vodstvo vodi tekmovanje.
(9) Vodstvo vodi zapisnik o tekmovanju, ki ga podpišejo vsi člani Vodstva.
(10) Vodstvo z žrebom štartnih številk določa vrstni red nastopajočih.
(11) Rezultate tekmovalcev evidentirata dva zapisnikarja, ki sta člana Vodstva, v
obliki preglednice, v elektronski in ročni obliki.
(12) Dva nadzornika, ki jih imenuje Komisija, preverjata pravilnost zapisov. Nadzornika
sta lahko člana ali nečlana vodstva tekmovanja.
(13) Vodstvo na koncu tekmovanja razglasi končne rezultate.
(14) Po tekmovanju vodja tekmovanja poda pisno in ustno poročilo Komisiji. Pisno
poročilo poda najkasneje v 30 dneh.
(15) Vodja poda ustno poročilo na seji Komisije, na katero je vabljen s strani Komisije.
(16) O pritožbah odloča Vodja, glavni sodnik in 1 nadzornik.
(17) Natančne pritožbene določajo kriteriji tekmovanja.
Sodniki in potek sojenja
15. člen
(sodniški zbor)
(1) Sodniški zbor sestavlja šest sodnikov.
(2) Sodniški zbor, rezervne sodnike in glavnega sodnika imenuje Komisija.
(3) Imenovani so lahko samo sodniki s sodniško licenco LZS ali tuji sodniki.
(4) Če na tekmovanju nastopajo tekmovalci oziroma tuje ekipe, ima tuja ekipa v
sodniškem zboru največ enega sodnika, vendar skupno število sodnikov iz tujih
ekip ne sme presegati 3 (tri) sodnike.
(5) Iz katere tuje ekipe udeleženke tekmovanja bo na tekmovanju sodeloval sodnik, če
skupno število tujih sodnikov presega 3, izvede vodstvo tekmovanja med njimi žreb.
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16. Člen
(delovanje sodnikov)
(1) Pred tekmovanjem Vodstvo s sodniki opravi skupni sestanek.
(2) Skupni sestanek vodi Vodja tekmovanja.
(3) Na skupnem sestanku se sodnikom predstavi discipline in njihove karakteristike,
da se zagotovi čim večja objektivnost pri oceni nastopa.
(4) Sodniki so razvrščeni v 6 (šest) kabin, od A-F.
(5) Sodniki ne smejo biti prisotni pri žrebu štartnih številk in ne smejo biti seznanjeni o
vrstnem redu žreba do konca tekmovanja.
(6) Po končanem nastopu tekmovalcev smejo sodniki zapustiti kabino, ko jim to dovoli
Vodja tekmovanja.
(7) Vodstvo jih o zaključku tekmovanja lahko obvesti osebno ali preko ozvočenja.
(8) Dokler s postopkom obdelave rezultatov vodstvo tekmovanja ne konča, se sodniki
ne smejo nahajati v območju vodstva tekmovanja oziroma biti z njimi v kontaktu ali
z njimi komunicirati.
(9) Vodja tekmovanja mora sodnika z opozorilom odstraniti z območja, kjer se nahaja
vodstvo tekmovanja.

Kriteriji tekmovanja
17. Člen
(kriteriji tekmovanja)
(1) Za tekmovanja v organizaciji LZS Komisija sprejme Kriterije tekmovanja.
(2) Kriteriji tekmovanja podrobno določajo izvedbo in pravila tekmovanja.
18. člen
(predpisane discipline)
(1) Za tekmovanje se lahko razpišejo discipline, ki so v skladu z Evropskimi kriteriji
oziroma Pravili tekmovanja in Evropskimi kriteriji oziroma Pravili za ocenjevanje
posameznih disciplin, ki so jih soglasno sprejele nacionalne delegacije.
(2) Komisija razpiše za vsako tekmovanje 3 (tri) discipline iz 1. odstavka tega člena in
jih določi tudi v Kriterijih tekmovanja.
19. člen
(rezervna disciplina)
Komisija v razpisu tekmovanja in Kriterijih tekmovanja določi rezervno disciplino izmed
disciplin iz 1. odstavka 18. člena tega Pravilnika.
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Izbor tekmovalcev za udeležbo na evropskem prvenstvu in prvenstvih,
na katerih ekipa zastopa LZS
20. člen
(izbor ekipe)
(1) Na Evropsko prvenstvo in prvenstva, na katerih zastopajo LZS, se uvrstijo 3 (trije)
tekmovalci.
(2) Tekmovalce izbere komisija na podlagi skupnih doseženih rezultatov tako, da se
upošteva seštevek doseženih rezultatov na državnem prvenstvu in izbirnih tekem.
(3) Tekmovalci, ki zasedajo mesta od 4 (štiri) in navzdol, se glede na dosežene
rezultate oziroma vrstni red, razvrščajo po vrsti kot rezervni tekmovalci.
(4) Celotno ekipo: vodjo ekipe, člane ekipe, sodnike in tekmovalce določa in imenuje
Komisija.
(5) Če član ekipe ne spoštuje tega Pravilnika, Etičnega kodeksa ali vnaša razdor v
ekipo in s tem ekipo slabi, lahko Komisija takšnega člana ekipe zamenja.
III.

DEJAVNOST NA NIVOJU LZS
21. člen
(naloge komisije)

Komisija ima naslednje naloge:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

razpiše tekmovanja in usposabljanja, objavi razpise in izbere prireditelje;
enkrat letno razpiše državno prvenstvo in vsaj eno izbirno tekmo;
vsako drugo leto se lahko razpiše mednarodno prvenstvo, ki praviloma poteka v
sklopu državnega prvenstva na Sejmu lova in ribištva v Gornji Radgoni;
poskrbi, da tekmovanje poteka v skladu s tem Pravilnikom, Kriteriji tekmovanja in
sklepi, ki urejajo področje Oponašanja jelenjega rukanja in ostale avtohtone
divjadi;
izbere ekipo, ki Lovsko zvezo Slovenije zastopa na mednarodnih in drugih
tekmovanjih, ko zastopajo LZS;
skrbi za strokovno izpopolnjevanje članov na področju oponašanja jelenjega
rukanja in ostale avtohtone divjadi;
imenuje predavatelje in izpitno komisijo na tečajih in usposabljanjih za sodnike
ter podelitev licenc sodnikov, kot to določa Pravilnik o usposabljanju sodnikov in
podeljevanju licenc sodnikom v oponašanju jelenjega rukanja;
skrbi za propagandno dejavnost s področja oponašanja jelenjega rukanja in
ostale avtohtone divjadi;
po potrebi sklicuje posvetovalne sestanke z vsemi zainteresiranimi deležniki na
področju jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi.
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IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22.
(izjeme pri imenovanju sodnikov)

(1) V prehodnem obdobju od uveljavitve tega pravilnika in do 31. decembra 2025, so
lahko imenovani za posamično tekmo oziroma lahko sodijo tekmo tudi že
uveljavljeni slovenski sodniki z izkušnjami.
(2) Od 1. 1. 2026 bodo lahko sodili oziroma bili imenovani slovenski sodniki z ustrezno
licenco LZS.
23. člen
(uveljavitev pravilnika)
Pravilnik začne veljati, ______________________________________________
Številka: LZS/
Datum:
Mag. Lado Bradač
Predsednik LZS

UGOTOVITVENA DOLOČBA:
Ta Pravilnik je bil objavljen na spletni strani LZS.
v Ljubljani,___________________
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