
 
 
 

PRAVILNIK  
O USPOSABLJANJU SODNIKOV IN  

PODELJEVANJU LICENC SODNIKOM  
V OPONAŠANJU JELENJEGA RUKANJA LZS 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(opredelitev) 

S Pravilnikom o usposabljanju in podeljevanju licenc sodnikom v oponašanju jelenjega 
rukanja in ostale avtohtone divjadi v LZS (v nadaljnjem besedilu Pravilnik) se ureja 
usposabljanje članov in članic Lovske zveze Slovenije (v nadaljnjem besedilu LZS) za 
sodnike in sodnice (v nadaljnjem besedilu Sodnik), opravljanje izpitov, postopek 
podelitev licenc in veljavnost licenc. 

2. člen 
(pooblastila in pravice) 

S sistemom licenciranja se določajo pooblastila in pravice sodnika na tekmovanjih 
LZS. 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE 

3. člen 
(splošni pogoji) 

Oseba, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: 

(1) da je lovec ali naravoslovec ali ljubitelj in poznavalec jelenjadi; 
(2) udeležiti se mora tečaja za pridobitev sodniške licence ter uspešno opraviti 

teoretični in praktični preizkus znanja; 
(3) obvladati slovenski jezik. 

4. člen 
(pridobitev naziva) 

Naziv sodnik v oponašanju jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi LZS pridobi 
oseba, ki je opravila tečaj za pridobitev licence in ki je uspešno opravila teoretični in 
praktični del izpita. 



 
III. OCENJEVANJE KANDIDATOV  

5. člen 
(kriteriji ocenjevanja kandidatov) 

(1) Predavatelji predstavijo zvočne primere treh disciplin, za katere so določili enotne 
vrednostne ocene. 

(2) Kandidat mora vsako disciplino oceniti, pri tem pa vrednost ne sme biti večja več 
kot dve točki navzgor ali navzdol od skupne ocene posamezne discipline, kot so jo 
ocenili predavatelji. 

(3) V primeru, da kandidat pri ocenjevanju odstopa več kot dve točki navzgor ali 
navzdol, se mu ne podeli licenca. 

(4) Kandidat lahko zopet pristopi k preizkusu, ko se naslednjič izvede Usposabljanje in 
podeljevanje licenc sodnikom v oponašanju jelenjega rukanja LZS. 

(5) Kandidat mora opraviti teoretični del izpita iz poznavanja Pravilnika o delovanju 
oponašalcev jelenjega rukanja in ostale avtohtone divjadi in Kriterijev tekmovanja. 

IV. DISCIPLINE IN TOČKOVANJE 

6. člen 
(točkovanje disciplin) 

(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 0 (nič) točk. 
(7) Izvajanje posamične discipline mora biti povezano v zgodbo. 
(8) Deli zgodbe ne smejo izstopati samostojno, prikazati jih je potrebno kot enoto, v 

kateri so deli med seboj jasno povezani. 
(9) Vsaka izvedba discipline je praviloma časovno omejena na 1 minuto in 20 

sekund. Kontrolor po preteku ene minute dvigne roko tako, da jo tekmovalec vidi 
in mu na ta način sporoči, koliko časa še ima na razpolago do konca svojega 
izvajanja. 

(10) 2 minuti trajata disciplini: Oglaševanje glavnega jelena s tropom košut in 
Oglaševanje dveh jelenov enake moči v dvoboju na višku rukanja. Kontrolor po 
preteku ene minute in 30 sekund dvigne roko tako, da jo tekmovalec vidi in mu 
na ta način sporoči, koliko časa še ima na razpolago do konca svojega izvajanja. 

 
 



 
7. člen 

(posamezne discipline) 

1. MLAD JELEN, KI IŠČE KOŠUTE 

(Z) Začetek: »aú«, čisto, jasno, podaljšano 2 točki 
(S) Sredina: Hrepeneče, razvlečeno, z odmori 2 Točki 
(K) Konec: »ua«, glas pada 2 točki 

 
2. STARI JELEN, KI IŠČE KOŠUTE 

(Z) Začetek: »ëu«, hrapavo, jasno, razvlečeno 2 točki 
(S) Sredina: hrapavo, hrepeneče, raztegnjeno / razvlečeno, z odmori 2 točki 
(K) Konec: hrapavo, glas pada na nejasen »a« 2 točki 

 
3. GLAVNI JELEN S TROPOM KOŠUT  

(Z) Začetek: zadovoljno opozarjanje, ne grozeče ali agresivno, z odmori 2 točki 
(S) Sredina: zavračanje košute k tropu, oglašanje jelena ujemajoč se  
      z jelenovim korakom, 2x ponoviti, z odmori (odsekano oglašanje) 

2 točki 

(K) Konec: borbeni klic, močna reakcija na koncu. 2 točki 
 
4. OGLAŠANJE ZMAGOVALNEGA JELENA PO BOJU 

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

2 točki 

(S) Sredina: trajajoč, bobneč, grozeč glas, brez odmorov 2 točki 
(K) Konec: glas, ki je močan in glasen kot je le mogoče, z maksimalno močjo  
      na koncu, brez premorov. 

2 točki 

 
5. OGLAŠANJE UMIRJENEGA JELENA PO RUKANJU 

(Z) Začetek: ne preglasno, čisti glas. 2 točki 
(S) Sredina: šibka reakcija na oddaljeno izzivanje, z odmorom. 2 točki 
(K) Konec: enako kot začetek. 2 točki 

 
6. OGLAŠANJE DVEH JELENOV ENAKE MOČI V DVOBOJU NA VIŠKU RUKANJA 

V dvoboju na višku rukanja morata biti prepoznavna dva različna glasova s 
posamičnimi karakteristikami. Glas vsakega jelena je potrebno imitirati najmanj 2x do 
4x. 
- Prepoznavna 2 glasova z dobro zgodbo. 6 točk 
- Prepoznavna 2 glasova, vendar brez zgodbe. 3 točke 
- Oba glasova sta enaka, razlika ni prepoznavna, obstaja pa dobra zgodba. 2 točki 
- Oba glasova sta enaka, razlika in zgodba nista prepoznavni. 0 točk 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. IZDAJA IN ODVZEM LICENČNIH DOVOLJENJ 

8. člen 
(čas trajanja licence) 

(1) Licenčna dovoljenja za sodnika LZS izdaja Komisija za lovsko kulturo in odnose z 
javnostmi LZS (v nadaljnjem besedilu Komisija). 

(2) Licenčno dovoljenje velja časovno neomejeno. 
(3) Pred vsakim tekmovanjem se morajo sodniki udeležiti posveta z vodstvom 

tekmovanja, ki jih seznani z novostmi pravil. 
(4) Če se sodnik posveta ne udeleži, se tekmovanja ne more udeležiti oziroma kot 

sodnik ne more aktivno sodelovati.  

9. člen 
(opravljanje funkcije sodnika) 

Na tekmovanjih LZS in njenih članic lahko funkcijo sodnika opravlja le oseba, ki ima 
veljavno sodniško licenco in ki se je na posvetovanju pred tekmovanjem seznanil z 
aktualnimi kriteriji tekmovanja.  

10. člen 
(odvzem licence) 

(1) Komisija lahko odvzame licenco osebi, ki je kršila tekmovalna pravila, akte ali 
sklepe Komisije in organov LZS ali ne izpolnjuje svoje dolžnosti sodnika. 

(2) Licenca se odvzame avtomatsko, če se ugotovi, da je bila izdana na podlagi lažnih 
dokazil. 

11. člen 
(nosilec podeljevanja licenc) 

Nosilec usposabljanja in podeljevanja licence za sodnika LZS je Komisija. 

12. člen 
(kršitve in ukrepi) 

(1) Ugotavljanje kršitev in odločitev o ukrepih iz 8. 9. in 10. člena teh pravil je v 
pristojnosti Komisije. 

(2) Komisija je pristojna za odvzem licence. 
 



 
 

13. člen 
(vodenje evidence licenc) 

Evidenco sodnikov z licenco in evidenco kandidatov za sodnike vodi Komisija. 

VI. KONČNE DOLOČBE 

14. člen 
(uveljavitev pravilnika) 

Pravilnik začne veljati z dnem, ___________________________________________ 
 
Številka: LZS/ 
Datum: 

         Mag. Lado Bradač 
Predsednik 

Lovske zveze Slovenije 
 
 
UGOTOVITVENA DOLOČBA 
 
 
Ta pravilnik je objavljen na spletni strani LZS………………in velja od…………………… 
 
 
V Ljubljani, dne…………………….. 


