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Na podlagi 8. točke prvega ostavka 22. člena Pravil Lovske zveze Slovenije (prečiščeno besedilo št. 2) je
Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji 8. seji II. 10.2016 sprejel naslednji

Pravilnik o usposabljanju in podeljevanju lieene strelskim
sodnikom v LZS
lo SPLOŠNI DOLOČBI
lo člen
S Pravilnikom o usposabljanju in podeljevanju licenc strelskimsodnikom v LZS (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik) se ureja usposabljanje članov članic Lovske Zveze Slovenije (v nadaljevanjem besedilu: LZS)
za strelske sodnike in sodnice (v nadaljnjem besedilu: sodnik), opravljanje izpitov, postopek podelitve
licenc in veljavnost licenc.
2. člen
S sistemom licenciranja se določajo pooblastila in pravice sodnika na tekmovanjih LZS. Licence so
glede na čas opravljanja nalog sodnika ter rezultat pri obnovitvi licence razdeljene na tri stopnje:
A: sodnik LZS,
B: regijski sodnik LZS in
C: državni sodnik LZS.

2. POGOJI ZA PRIDOBITEV

LICENCE

3. člen
Oseba, ki želi pridobiti eno od licenc, mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:
- se udeležiti tečaja za pridobitev sodniškega naziva in licence ter uspešno opraviti teoretični 111
praktični preizkus znanja,
- obvladati slovenski jezik,
- sodnik za napredovanje v višji razred (sodnik LZS v regijski sodnik LZS, ...) lahko napreduje
samo enkrat v petih letih, če uspešno opravi licenciranje,
daje kot pomožni sodnik sodil vsaj na štirih tekmovanjih v zadnjih petih letih,
- če kandidat na licenciranju ne doseže rezultata za napredovanje ali ne izpolnjuje pogojev,
- glede števila sojenj obdrži trenutni naziv, lahko pa tudi nazaduje oziroma izgubi licenco,
mora biti član članice upravljavke lovišča v republiki Sloveniji.
Sodnik, ki v predhodnem petletnem ciklu ni podaljševal licence, se udeleži usposabljanja za nove
licenčne sodnike. Na podlagi doseženega števila točk pridobi naziv, vendar ne višjega, kot ga je imel
ob zadnjem licenciranju.
Oseba, ki se odloči za pridobitev licence, mora predložiti dokaze o izpolnjevanju pogojev iz pete
alineje prvega odstavka tega člena.

3. VRSTE SODNIŠKIH

LICENC

4. člen
Komisija za lovsko strelstvo in lovsko orožje izda licence na obrazcu, ki ga določi komisija za lovsko
strelstvo in lovsko orožje, za naslednje discipline:
a: puška (MK) 35 m in 50 m (bežeči merjasec),
b: puška - velik kaliber 100 m in bežeči merjasec 50 m
c: puška šibrenica (trap, kompak).

4. POGOJI ZA PRIDOBITEV

SODNIŠKEGA

NAZIVA

5. člen
Naziv sodnik LZS pridobi oseba, ki je opravila tečaj za pridobitev naziva sodnik in dosegla vsaj 60 %
pravilnih odgovorov na zaključnem izpitu.
6. člen
Naziv regijski sodnik LZS pridobi oseba, ki poleg splošnih pogoJev, določenih v 3. členu, izpolnjuje
naslednje pogoje:
- ima naziv sodnik LZS in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsakih pet let, dosegla vsaj
70 % pravilnih odgovorov.
7. člen
Naziv državni sodnik LZS pridobi oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih v 3. členu, izpolnjuje
naslednje pogoje:
ima naziv regijski sodnik LZS in je na licenciranju sodnikov, ki se opravlja vsakih pet let,
dosegla vsaj 85 % pravilnih odgovorov.

5. IZDA.JA IN ODVZEM LICENČNIH

DOVOLJENJ

8. člcn
Licenčna dovoljenja za sodnika LZS, regijskega sodnika LZS in državnega sodnika LZS izdaja Lovska
zveza Slovenije za obdobje petih let.
Napredovanje v višji razred je mogoče enkrat v petih letih.
Na tekmovanjih LZS in njenih
sodniško izkaznico.

članic funkcijo sodnika

lahko opravlja

le oseba, ki ima veljavno

Na predlog LZS je mogoče licenco odvzeti tudi med petletnim obdobjem osebi, ki je kršila tekmovalna
pravila, akte ali sklepe organov LZS ali ne izpolnjuje svojih dolžnosti sodnika.
Licenca se odvzame avtomatsko, če se ugotovi, da je bila izdana na podlagi lažnih dokazil.
Nosilec usposabljanja in podeljevanja licence za sodnika LZS, regijskega sodnika LZS
sodnika LZS je Komisija za lovsko strelstvo in orožje LZS.

111

državnega

Ugotavljanje kršitev in odločitev o ukrepih iz tretjega in petega odstavka tega člena je v pristojnosti
Komisije za lovsko strelstvo in lovsko orožje LZS, ki lahko odvzame licenco.
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9. člen
Evidenco izdanih licenc vodi LZS.
6. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Upravni odbor LZS in z dnem objave na spletni strani LZS.

Številka: LZS/800-3
Datum: Il. 10.2016

UGOTOVITVENA

DOLOČBA:

Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani LZS.2.~,.lI,.2P.I~invelja od.l~.llJg.'.Cnaprej.
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