
V skladu s Pravili LD Fajti hrib je Občni zbor LD Fajti hrib dne 14.10.2017 sprejel

POSLOVNIK LD FAJTI HRIB

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem Poslovnikom so podrobneje opredeljene dolžnosti in pravice članov Lovske družine
Fajti hrib (v nadaljevanju LD), ureja se delo in poslovanje organov LD, način gospodarjenja
in ostalega poslovanja, varstvo, gojitev in lov divjadi, sodelovanje z drugimi LD, ZLD, OZUL
in LZS, ukrepi za zaščito naravnega okolja, postopki s pripravniki in druga določila, ki so
pomembna za nemoteno delo v lovski družini. 

Poslovnik je obvezen za vse člane LD in za goste v času, ko izvajajo lov in druge aktivnosti v
lovišču naše LD. 

2. člen

Vsa  aktivnost  LD,  ki  je  usmerjena  k  varstvu,  gojitvi  in  lovu  divjadi,  strokovnem
izpopolnjevanju in izobraževanju članov in ostalim gospodarskim, finančnim in rekreativnim
dejavnostim, je postavljena v planskih osnovah in konkretnih načrtih ter sklepih organov LD.

Vse aktivnosti LD se izvajajo v revirjih Gradišče, Renče in Miren.

Lovsko pravično izvajanje lova je nagrada lovcem za uspešno izpolnitev postavljenih nalog.

Lovec mora pri svojem udejstvovanju upoštevati etični kodeks slovenskih lovcev.

3. člen

Vsak lovec  je  dolžan  opraviti  naloge,  ki  so mu bile  dodeljene  v  okviru  izvajanja  lovsko
gospodarskega načrta. Vsa odrejena dela morajo biti opravljena kvalitetno in v določenem
roku

Delo mora biti med člani porazdeljeno pravično, pri čemer je potrebno upoštevati  fizične,
umske in tehnične  sposobnosti  članov.  Nihče od članov ne more  biti  izvzet  pri  izvajanju
dolžnosti, razen v primerih, ki jih določa ta Poslovnik. 

4. člen

Poleg splošnih pogojev, katere predpisujejo za sprejem v članstvo LD, v  članstvo ne more
biti sprejet občan: 
- ki ni polnoleten,     
- ki  je že član druge LD, 
- če je bil obsojen s pravnomočno sodbo zaradi kaznivega dejanja nezakonitega lova oz. za 
  prekršek, dokler ni preteklo 5 let od prestane oz. odpuščene kazni, 
- če je bil izključen iz katerekoli LD dokler ni minilo 5 let od pravnomočnosti odločbe oz. 
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  sklepa o izključitvi, 
- če mu je prenehalo članstvo v katerikoli LD, ker ni v predpisanem roku opravil lovskega 
   izpita, dokler ne mine 5 let od datuma polaganja zadnjega izpita in kateremu pristojni organ 
  odreka pravico nošenja orožja ali je poznan kot nasilnež. 

5. člen

Prosilca, ki izpolnjuje pogoje za sprejem v članstvo LD, se mora obvestiti v roku 30 dni od
sprejema v članstvo (občni zbor). Z dnevom sprejema v članstvo postane prosilec član LD in
postane pripravnik z vsemi pravicami in dolžnostmi.

Pripravnik je enakopraven član LD, razen v pravicah pri izvajanju lova, kakor je določeno s
tem Poslovnikom.

Če prosilec ne izpolnjuje pogojev, ga je potrebno o tem obvestiti najkasneje v 30 dneh po
obravnavani vlogi na občnem zboru.

6. člen

Iz članstva se izbriše brez disciplinskega postopka: 
- pripravnik, ki v predpisanem roku ne opravi lovskega izpita, 
- pripravnik, ki v pripravniški dobi kljub opominom ne izvaja planiranih nalog, 
- kdor je v prošnji za sprejem v LD navedel lažne podatke ali zamolčal dejstva, ki bi imela za 
  posledico odklonitev sprejema v članstvo, 
- kdor je bil pravnomočno kaznovan za dejanje iz 4. člena Poslovnika, 
- kdor kljub opominu ne plača članarine in drugih finančnih obveznosti do LD v roku enega 
  meseca, 
- kdor se za stalno izseli iz RS, 
- komur je bila odvzeta pravica do posesti in nošenja orožja ali opravilna sposobnost   
- kdor ni s podpisom sprejel Etičnega kodeksa slovenskih lovcev.

7. člen

Člani LD so odgovorni za materialno škodo, ki jo povzročijo namerno ali iz   malomarnosti na
lovu ali v zvezi z lovom.

V kolikor član LD s svojimi dejanji povzroči neposredno škodo LD ali njenemu predstavniku,
ima tako LD kot njen predstavnik pravico do povrnitve škode s strani člana, ki je povzročil
škodo oziroma mora član poravnati vse finančne obveze LD in odgovorni osebi, kateri sta
finančno obvezo imeli zaradi njegovega dejanja.   

Za premoženjsko-pravno odgovornost organov in članov LD veljajo načela splošne civilne
odgovornosti. 
O  odgovornosti  za  povzročeno  škodo  na  divjadi  in  lastnini  odloča  Upravni  odbor  (v
nadaljevanju UO). O spornih zadevah glede plačila škode pa odloča OZ LD. 
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8. člen

Dolžnost vseh članov LD in njenih organov je, da nenehno razvijajo in poglabljajo lovsko
tovarištvo, pristne medsebojne odnose in da si prizadevajo za ohranitev in razvijanje lovskih
šeg in navad. 

9. člen

Delovanje LD je zasnovano na demokratičnih načelih, ki omogočajo vsem: 
- da uveljavljajo svoj vpliv in uresničujejo skupne interese, ki izhajajo iz nalog na področju 
   lovstva, 
- da sodelujejo pri oblikovanju stališč, ki se usklajujejo na lovskih sestankih, 
- da razpravljajo o gradivu, ki bo obravnavano na sejah in sestankih LD in 
- da sodelujejo pri oblikovanju dnevnega reda občnih zborov in posvetov. Zaradi tega so 
  sklepi sprejeti na taki demokratični podlagi, obvezujoči za vse. 

10. člen

Vsak član LD mora dobro poznati zakone in podzakonske akte s področja lovstva, orožnega
prava in ostale akte LD, ZLD,OZUL in LZS.
 
Organi LD so dolžni na krajevno primeren način informirati člane o dejavnostih LD in o delu
drugih  organov in  teles  lovske  organizacije.  Vsak član  se  je  dolžan  informirati  o  delu  v
lovišču  in  izvrševanju  plana  odstrela.  Prav  tako  so  dolžni,  da  preko  sredstev  javnega
obveščanja, ali na drug primeren način, o svojem delu informirajo širšo javnost.

11. člen

Strokovno  izobraževanje  je  dolžnost  vsakega  člana  LD.  Obseg  in  vsebino  strokovnega
izobraževanja se določi z planom in programom dela. Priporočeno je, da se člani udeležujejo
vseh prireditev LD, ki so namenjene izobraževanju. Poleg tega morajo člani posvetiti dovolj
skrbi individualnem strokovnem izpopolnjevanju.
 

12. člen

Sodelovanje v  organih  LD je  častno  in  se  ne  plačuje.  Sodelujoči  člani  imajo  pravico  do
nadomestila za stroške, ki so jih imeli v zvezi z delom za LD. 

V izjemnih primerih lahko Občni zbor sklene, da se posameznim članom dodeli nagrado, če
so bili pri izvajanju nalog izredno angažirani in so svojo nalogo zelo uspešno opravili.
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II. POSLOVANJE ORGANOV LD

OBČNI ZBOR

13. člen

Pismeno vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda se mora dostaviti  vsem članom
najmanj osem dni pred občnim zborom.

UO  LD  lahko  povabi  na  Občni  zbor  predstavnike  drugih  organizacij  in  institucij  ali
posameznike, ki bi po njegovi oceni prispevali k uspešnemu reševanju nalog in problemov, ki
so predmet obravnave.

UO lahko povabi na Občni zbor tudi predstavnike sredstev javnega obveščanja.

14. člen

Na OZ lahko člani predlagajo dopolnitve in spremembe dnevnega reda. Predlog mora biti
utemeljen, predlagatelj mora zagotoviti gradivo za dodatno in spremenjeno točko dnevnega
reda. 

Dnevni red Občnega zbora LD mora obsegati:
- volitve delovnega predsedstva in delovnega predsednika, 
- volitve dveh overovateljev zapisnika, 
- zapisnikarja,
- verifikacijsko komisijo.

Na občnem zboru na katerem se volijo organi LD, se poleg zgoraj navedenega voli še:
-  predsednika  (mandatarja)  z  predlagano  listo.  V  primeru  izrednega  odstopa  članov  od
kandidature se   nadomestne člane določi na OZ s privolitvijo mandatarja, 
- nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) in
- disciplinsko razsodišče.

Če so volitve tajne, se izvoli volilna komisija, ki tehnično pripravi in izvede volitve.

15. člen

Kandidate za posamezne organe, ki jih voli Občni zbor, lahko predlagajo: 
- mandatar, ki predlaga zaprto listo 9-ih članov UO, 
- posamezni člani LD v druge funkcije, s tem, da jih podpre večina navzočih članov. 

Mandatna doba voljenih članov traja (4) štiri leta in se lahko večkrat ponovi, če posamezni
član ali celotni organ uspešno deluje.

16. člen

Občni zbor otvori predsednik LD, vodi pa delovni predsednik. Posamezne točke dnevnega
reda se obravnavajo po vrstnem redu. 
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Delovni predsednik daje članom in gostom besedo po vrstnem redu, kakor so se prijavljali.
Občni zbor lahko sklene, da posameznik razpravlja o istem vprašanju le enkrat ali omeji čas
govora. Po zaključeni razpravi se sprejme ustrezen sklep. Občni zbor lahko poveri UO ali
posebni komisiji, da tekstualno formulirajo sklepe, priporočila ali smernice. 

Sklepi morajo biti formulirani jasno in nedvoumno.
 

17. člen

Delovni  predsednik  lahko  prekine  občni  zbor  in  določi  kdaj  se  bo  nadaljeval  v  sledečih
primerih: 
- kadar to zahteva večina prisotnih članov, 
- kadar ugotovi, da občni zbor ni sklepčen in 
- kadar na občnem zboru nastanejo neredi, ki onemogočajo normalen potek dela.

Delovni predsednik ima pravico odstraniti z Občnega zbora vsako osebo, ki moti ali ovira
potek dela.

18. člen

V zapisniku Občnega zbora so podatki o Občnem zboru, dnevni red, udeležba, dani predlogi,
kratki bistveni povzetki iz razprav, stališča, smernice in sklepi, ki so bili sprejeti.

Član, ki ima na Občnem zboru ločeno mnenje, lahko zahteva, da se vnese v zapisnik.

POSVET

19. člen

Posvet  je  delovni  sestanek vseh članov LD. Posvet  je  enkrat  letno.  Dodatno ga lahko po
potrebi skliče UO.

Na posvetu se: 
- člani LD dogovarjajo o načinu izpolnitve letnega plana in sklepov LD, ki izhajajo iz plana, 
- razpravlja o obveznostih za delo v lovišču in pri lovskem domu, ter dogovarja o načinu
izvajanja delovnih akcij, 
- informira člane o tekočih zadevah, o delu organov LD, o navodilih, sklepih in smernicah
ZLD, LZS in OZUL 
- prirejajo strokovna predavanja in druge oblike izobraževanja.

20. člen

Na posvetu se lahko sprejmejo sklepi, ki so obvezujoči za vse člane LD. Posvet lahko da
smernice za delo UO. 
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UPRAVNI ODBOR

21. člen

UO se mora sestati najkasneje 15 dni po izvolitvi. Na prvi seji se razdelijo dolžnosti in se
imenujejo člani posameznih komisij. Zadolžitve, za katere mora predsednik predlagati nosilce
funkcij so sledeče:
- tajnik, 
- gospodar,   
- blagajnik, 
- kinolog, kot predsednik komisije za kinologijo, ki je tudi član UO
- predsednik komisije za ocen škode,
- predsednik komisije za izobraževanje,
- člani UO so tudi vodje revirjev.
- predsednike in člane komisij določenih v 30.členu tega poslovnika
 
O poteku seje  se piše zapisnik,  ki  mora  vsebovati  podatke o dnevnem redu, navzočnosti,
sprejetih sklepih in priporočilih. 

Predsednik določi na tej seji, kdo ga bo nadomeščal in mu določi obseg pristojnosti.

22. člen

Med starim in novim UO se pripravi  primopredaja  dolžnosti.  Člani  prejšnjega  odbora  so
dolžni, da poteka delo kontinuirano, novoizvoljenim članom pojasniti vsa tekoča vprašanja in
nerešene zadeve, jih seznaniti z dotedanjo realizacijo letnega in srednjeročnega načrta in z
vsemi drugimi zadevami, ki se nanašajo na delo LD in izročiti vso družinsko dokumentacijo,
ki se nanaša na delo in poslovanje posameznih komisij LD.
 
Primopredaja  finančnega  poslovanja,  inventarja,  osnovnih  in  drugih sredstev  LD se  mora
opraviti  komisijsko.  Komisijo  sestavljajo  prevzemnik,  dajalec  in  član  NO,  ki  je  tudi
predsednik komisije. O primopredaji se napiše zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani.
 

23. člen

Seje UO sklicuje predsednik in so praviloma najmanj štirikrat v letu.
 
Dnevni  red  pripravi  predsednik  na  začetku  seje.  Člani  UO  lahko  predlagani  dnevni  red
dopolnijo. Seje so javne za člane LD. 
 
Predsednik LD mora sklicati sejo UO: 
- če to odredi Občni zbor, 
- na zahtevo NO in 
- na predlog najmanj treh članov UO.
 
Predsednik mora o seji obvestiti NO. Na sejo lahko povabi tudi druge osebe, če smatra, da
bodo s svojim prispevkom v razpravi pripomogle k uspešnejšemu reševanju vprašanj, ki so na
dnevnem redu.
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24. člen

UO na svojih sejah obravnava zadeve iz njegove pristojnosti v smislu Pravil LD. 

Ob začetku seje se mora ugotoviti, kako so bili realizirani sklepi prejšnje seje. Če kateri od
sklepov ni realiziran, je treba ustrezno ukrepati. 

Na  sejah  UO  se  razpravlja  o  vseh  pripombah  dela  in  življenja  LD,  usklajuje  se  delo
posameznih komisij, pripravlja se gradivo za posvete in občne zbore in rešujejo se vsi tekoči
strokovni problemi, ki izhajajo iz dela LD. 

25. člen

UO pripravlja predloge za: 
- odlikovanje članov LD in drugim, ki jih podeljuje LD 
- odlikovanja, ki jih podeljuje LZS, 
- častno in pridruženo članstvo in 
- delegacije oz. delegate v skupščine in druge strukture ZLD, LZS ali OZUL

26. člen

UO mora odpoklicati  predstavnike, če to zahteva LZS, OZUL, ZLD ali druge strukture, v
katerih ima LD svoje delegate in če ti predstavniki zanemarjajo svoje dolžnosti.
. 
Posamezne člane organov LD se mora odpoklicati: 

- kadar so člani zaradi hujše kršitve discipline, pravnomočno kaznovani pred Disciplinskim
razsodiščem, 
- kadar so kaznovani za kazniva dejanja ali prekršek zoper javni red in mir, 
- če grobo kršijo lovsko etiko in moralo,

KOMISIJE UPRAVNEGA  ODBORA

27. člen

Komisije  UO realizirajo sklepe UO, obravnavajo problematiko  svojega področja  v okviru
nalog in pristojnosti, ki so jim dane s Pravili LD, sklepi Občnega zbora ali UO. 

Komisije se sestajajo po potrebi. Sestati se morajo, kadar to odredi UO. Delo vodi predsednik.
Način dela določijo komisije same. 

Število članov komisije se določi skladno z delovnim obsegom, vendar je ne sme sestavljati
manj kot 3-je člani. 
  
Če posamezni član komisije pokaže nezainteresiranost za delo ga mora UO zamenjati.
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28. člen

Kadar UO imenuje začasne komisije, jim mora določiti  naloge in rok za njihovo izvedbo.
Komisija  mora  po  zaključku  dela  predložiti  poročilo  UO.  Ko  je  naloga  opravljena,  UO
komisijo razreši. 

29. člen

Komisije so kolegijski organi UO. UO lahko pooblasti komisijo, da o posameznih vprašanjih
odločajo in so njeni sklepi v soglasju z UO obvezni za vse člane LD. 

30. člen

LD ima lahko naslednje  komisije: 
- komisijo za kinologijo, 
- komisijo za lovsko športno strelstvo,  
- komisijo za izobraževanje 
- komisijo za oceno trofej
- inventurno komisijo
- komisijo za oceno škode
- komisijo za odlikovanja

Občni  zbor  LD lahko  sklene,  da  se  namesto  posamezne  komisije  za  določeno  mandatno
obdobje (4 leta) imenuje oz. izvoli referenta. 

31. člen

Inventurna komisija:
-opravi inventuro premoženja LD. 

32. člen

Komisija za oceno škode:
-skrbi za pravočasno oceno škode v skladu z »ZDLov-1«,
-spremlja nastalo škodo, storjeno od divjadi v nasadih, na poljščinah, v vinogradih, 
  sadovnjakih, gozdovih in na travinju,
-ocenjuje nastalo škodo v skladu z ZDL na osnovi izkušenj, regijske specifičnosti in 
  statističnih podatkov,objavljenih s strani urada za statistiko RS za preteklo leto, zmanjšane 
  za stroške spravila,
-v dogovoru z oškodovancem predlaga ukrepe za zmanjšanje nastajanja škode ali njeno 
  popolno preprečitev,
-poskrbi za način in čas poravnave škode v skladu z dogovorom z oškodovancem,
-pri svojem delu vodi zapisnik,
-je dolžna se strokovno izpopolnjevati na posvetih in seminarjih,

Komisija je pri svojem delu samostojna. 
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33. člen

Komisija za kinologijo: 

- vodi evidenco lovskih psov, 
- organizira sodelovanje vodnikov in psov na kinoloških prireditvah, 
- povezuje delo lovsko kinološkega društva z dejavnostjo LD na področju lovske kinologije, 
- vodi evidenco članov LD, ki so aktivno vključeni v Lovsko kinološko društvo, 
- propagira in razvija kinološko dejavnost v LD in 
- organizira vsakoletno cepljenje lovskih psov. 

34. člen

Komisija za lovsko športno strelstvo:

- pripravlja in organizira strelska tekmovanja in strelske vaje v okviru LD,
- organizira vsakoletni preizkus orožja in strelskih kvalitet članov LD,
- vodi evidenco o strelskih kvalitetah članov in 
- opravlja druge naloge s področja lovskega športnega strelstva, ki jih ji naloži UO.

35. člen

Komisija za izobraževanje: 

- izdeluje predloge srednjeročnih in letnih izobraževalnih programov, 
- organizira razna predavanja, seminarje, tečaje, ekskurzije in druge oblike izobraževanja 
članov LD. 
- vodi evidenco o mentorjih in skrbi za njihovo strokovno izobraževanje in 
- načrtuje in spremlja delo pripravnikov in v zvezi s tem predlaga potrebne ukrepe UO.

NADZORNI ODBOR

36. člen

NO nadzira delovanje LD v skladu z veljavnimi Pravili in Poslovnikom LD.

Če NO ugotovi kršitev sklepov ali nepravilnosti v gospodarskem ali finančnem poslovanju
LD, naloži odgovornim organom in posameznikom, da nepravilnosti odpravijo v določenem
času.

NO za ugotovljene nepravilnosti predlaga ustrezne rešitve.

Kadar NO ugotovi, da so grobo kršena Pravila LD, zakonski in drugi predpisi in akti LD, da
so storjene večje nepravilnosti  pri gospodarjenju in finančnem poslovanju in če organi oz.
posamezniki nočejo odpraviti napak in pomanjkljivosti, zahteva, da se skliče Občni zbor, ki
odloča o ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.

Člani  NO  lahko  prisostvujejo  sejam  UO  in  njegovih  komisij,  vendar  nimajo  glasovalne
pravice. 
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DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE

37. člen

Člane Disciplinskega razsodišča voli občni zbor. Sestavljajo ga trije člani in dva namestnika.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
 
Predmet disciplinskega postopka in potek postopka ureja Pravilnik o disciplinskem postopku,
ki ga sprejme Občni zbor. 

III. VARSTVO IN GOJITEV DIVJADI

38. člen

Varstvo in gojitev divjadi je osnovna naloga vseh članov LD. Izvaja se:
- z zaščito redkih in ogroženih živalskih vrst, 
- s krmljenjem divjadi, 
- z  nudenjem  pomoči divjadi ob elementarnih nesrečah in ujmah, kot so poplave, požari,
hude zime, žled in podobno, 
- s pravilnim odstrelom skladno s sprejetim načrtom odstrela, 
- z doslednim izvajanjem ukrepov za preprečevanje in omejevanje pojavov kužnih bolezni
med divjadjo,
-urejanje vodnih virov in kaluž,
- zaščito lovišča in divjadi pred krivolovci. 

39. člen

Popolni, začasni ali  dodatni lovopusti k tistim, ki so predpisani z zakonom, se uvajajo po
sklepih ali odločbah upravnih organov, LZS in sklepov OZUL-a.

40. člen

UO se  je  dolžan  dogovoriti  neposredno z lastniki  oz.  upravljavci  zemljišča,  o  lokaciji  in
velikosti površin, ki bodo namenjene za prehranjevanje in krmišča za  divjad.
 

41. člen

Z namenom krmljenja divjadi se določene površine preorjejo in zasejejo s krmnimi rastlinami,
ki so primerne za prehrano posameznih vrst divjadi. Z načrtom se mora predvideti tudi obseg
obnavljanja in gnojenja površin, ki so namenjena divjadi.
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Načrtovati  je  potrebno  tudi  obseg  obnovitvenih  sečenj  grmišč  na  površinah,  ki  jih  je
organizacija, ki gospodari z gozdovi dodelila LD za potrebe divjadi.
 
Z letnim načrtom OZUL-a se predvidijo še drugi načini krmljenja divjadi, kot je polaganje
koruze, krepkih krmil, soli, vejnikov in podobno. 

42. člen

Kadar se v lovišču ugotovi  med divjadjo kužna bolezen,  se  morajo lovci  dosledno držati
navodil, ki jih sprejmejo od pristojne veterinarske službe, LZS, ZLD in OZUL-a. Storiti je
treba vse ukrepe, da se bolezen zatre ali omeji.
 

43. člen

Laično kontrolo uplenjene divjadi opravljajo izprašani pregledniki divjačine na način in po
postopku, ki ga določajo veljavni predpisi. 

IV. IZVAJANJE LOVA

44. člen

Lovi se po določilih zakona in v skladu z lovnim načrtom LD. Lovi se lahko individualno ali
skupinsko. 

Člani naše LD, ki imajo poravnane vse obveznosti, ki izhajajo iz Pravilnika in Poslovnika LD,
lahko na skupni in na individualni lov vabijo lovce iz katerekoli LD na območju Slovenije. V
kolikor gost krši Pravilnik ali Poslovnik naše LD o kršitvi se obvesti LD iz katerega prihaja.
Če je  bil  med  lovom s strani  gosta  kršen Zakon o divjadi  in  lovstvu pa  tudi  pristojnega
inšpektorja. Gostu se tudi prepove izvajanje lova v našem LD za dobo 2 let. V kolikor gost
krši akte LD, Zakon o divjadi in lovstvu ali Zakon o orožju je za ta dejanja odgovoren sam,
gostitelja pa ne bremenijo posledice in ni ogovoren za njegova dejanja.

Lovci se morajo dosledno držati lovnega načrta. Uplenitelj mora po uplenitvi čimprej vpisati
strel in plen v vpisno knjigo, gospodarja pa obvestiti najkasneje do desete (10.00) ure zjutraj.
Uplenjeno divjad za lastno uporabo lahko uplenitelj v hladilnici zadrži največ 3 dni.
 
Uplenjeno  divjad  mora  uplenitelj  pravilno  pripraviti  in  jo  oddati  v  hladilnico.  Če  se  po
upleniteljevi  malomarnosti  uplenjena  divjad  pokvari,  je  za  to  disciplinsko  in  materialno
odgovoren. 

45. člen

Lovec,  ki  zastreli  divjad,  mora  poskrbeti,  da se zastreljeno divjad poišče oz.  najde.  Kdor
zastrelitev  zataji  ali  ne  stori  vsega  potrebnega,  da  se  tako  žival  najde,  je  disciplinsko  in
materialno  odgovoren.  Zastreljeno  divjad  je  lovec  dolžan  iskati  s  psom,  ki  ima  ustrezno
opravljen preizkus po krvnem sledu. 

11



46. člen

Posamezne vrste divjadi se lahko strelja s puškami in naboji, ki so predpisani s pravilnikom o
vrstah in moči lovskega orožja, načinu zasledovanja ranjene ali obstreljene živali.
Strogo prepovedano je pri lovu uporabljati vojaško strelivo.

47. člen

Vsi uplenitelji morajo v času, ki ga določi UO, prinesti v oceno   trofejo za vso, v zadnjem
letu uplenjeno divjad. Trofeje morajo biti zgledno očiščene, lobanje pravilno odrezane. Lovca,
ki prinese na ogled zanikrno očiščeno ali po njegovi malomarnosti poškodovano trofejo ali če
trofeje in čeljusti ne prinese na vpogled in oceno iz neupravičenih razlogov ga komisija za
oceno trofeje predlaga UO za uvedbo v disciplinski postopek. O tem ali je trofeja in čeljust
primerno pripravljena odloča komisija za oceno trofeje.

SKUPNI LOVI

48. člen

Skupni lovi se izvajajo na način kakor ga določa zakon in lovni načrt. Načrt skupnih lovov
izdela gospodar, sprejme ga UO LD, ki ga predstavi na posvetu in z njim seznani vse člane
LD. Načrt obsega:
 - terene na katerih se bo lovilo, 
- zborno mesto pred in po lovu, 
 - čas zbiranja in 
- drugo kar se oceni za potrebno (skupni lovi z drugimi LD, kuhar,  lovski krst,  povabilo
lovskih gostov...). 
- vsak član naše LD lahko povabi po enega gosta na posamezni skupni lov.

Skupni lovi, ki se izvajajo izven plana odobri starešina, v odsotnosti pa gospodar. Lov vodi
vodja revirja kjer se lov izvaja. V odsotnosti vodje revirja se določi  izkušenega lovca, za
vodjo lova, za katerega veljajo enake pravice in dolžnosti kot za načrtovane skupne love.

Vodja revirja in vodja lova morati imeti opravljen tečaj za vodjo lova. 

49. člen

Skupni lov vodi vodja revirja v katerem se lov izvaja. določi vodje stojišč in gonjačev. V
odsotnosti vodje revirja se za vodjo lova določi lovca, ki ima opravljen tečaj za vodjo lova in
ki pozna teren, na katerem se bo lovilo. 

Naloge vodje lova so, da: 
-  ugotovi,  če  so  zbrani  vsi  udeleženci  lova  in  preveri  psihofizično  stanje  udeležencev
( alkoholiziranost ) in opremljenost z varnostnimi jopiči, 
-  pojasni  udeležencem potek  lova  in  na  katero  divjad  se  lahko  strelja  ter  jih  opozori  na
varnost, 
- določi število stojišč in gonjače, 
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- pred pričetkom lova vodi žrebanje stojišč oz. vrstnega reda razporeda lovcev, 
- organizira zbiranje in spravilo uplenjene divjadi, 
- nadzira, če so vsi lovci po koncu lova izpraznili orožje, 
- na zbornem mestu ugotovi, kdo je streljal in uspeh streljanja, 
- organizira iskanje zastreljene divjadi in 
- analizira opravljen lov, pozdrav lovini in razglasi zaključek lova. 

Naloge vodje stojišč so, da: 
- razporedi lovce po stojiščih, jim obrazloži smer lova, meje streljanja, položaj levega in
  desnega soseda ter 
- po končanem lovu zbere lovce s strelne črte. 

Naloge vodje  gonjačev so da: 
- postavi in pravilno razporedi  gonjače na dogovorjeno linijo začetka pogona, 
- da znak za začetek pogona, 
- skrbi za pravilni pritisk gonjačev in 
- po končanem pogonu zbere  gonjače in jih odpelje na zborno mesto, ki ga določi vodja lova. 

50. člen

Vsi  udeleženci  lova,  ne  glede  na  funkcije  in  položaj  v  lovski  organizaciji,  se  morajo  na
skupnem  lovu  brezpogojno  pokoravati  vodji  lova.  Vodja  lova  pred  pričetkom  lova  na
zbornem mestu ugotoviti prisotnost tako, da popiše udeležence. Seznam udeležencev preda
tajniku ali gospodarju. Vodja lova lahko pregleda orožje in orožne liste, lovsko izkaznico,
strelivo,  prepove uporabo neustreznega psa,  izključiti  vinjene ali  nedisciplinirane  lovce in
sprejeti druge ukrepe za zaščito ljudi in pravilno izvajanje lova. 

51. člen

Vsak udeleženec skupnega lova mora biti dosleden in discipliniran. 
Predvsem pa je dolžan:
- izvajati navodila vodje lova, 
- zasesti stojišče, ki mu je pripadlo z žrebom ali na katerega ga postavi vodja stojišč. Tega
stojišča ne sme zapuščati ali se prestavljati, ker s tem spravlja v nevarnost sebe in druge lovce,
-  streljati  le  na  divjad,  katero  je  dovoljeno  streljati.  Pri  streljanju  mora  upoštevati  vse
varnostne mere, še posebej pa paziti, kje se nahajajo drugi strelci na stojiščih oz.  gonjačev, 
- po končanem lovu izprazniti puško in ne zapustiti stojišča, dokler ga ne odpokliče vodja
stojišč, 
- na zbornem mestu poročati vodji lova o rezultatih in vseh zapažanjih med lovom in 
 - pomagati pri iskanju in spravilu uplenjene oz. zastreljene divjadi, če ga določi vodja lova.
 

52. člen

Lovec, ki zamudi zborno mesto, se ne sme vključiti v skupine, ki se pripravljajo ali so že
pričele loviti, razen z dovoljenjem vodje lova.
 
Lovci, ki pritiskajo oz. poganjajo lahko med pritiskom ali pogonom uporabljajo orožje le,
kadar je bilo tako dogovorjeno pred pričetkom lova.
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Lovec lahko zapusti skupni lov pred zaključkom le po predhodnem dovoljenju vodje lova. 

53. člen

V predelih,  kjer je napovedan skupni lov se ne sme loviti  vsaj  tri  dni pred napovedanim
lovom, razen če se skupni lov prestavi v drug predel lovišča oz. tako sprejme posvet LD.
Zoper lovca, ki krši to določilo, se disciplinsko ukrepa
. 
V času, ko je načrtovan skupni lov, se sme loviti  samo v okviru organiziranega skupnega
lova. Zoper lovca, ki krši to določilo, se disciplinsko ukrepa.
 
Obveznosti lovcev do udeležbe na skupnih lovih se določi z lovnim načrtom.
 
V primeru  opravičene  odsotnosti  vodje  lova  mora  za  zamenjavo  poskrbeti  sam in  o  tem
obvestiti gospodarja.

INDIVIDUALNI LOV

54. člen

Individualni lov se izvaja po lovnem načrtu in prioritetnem vrstnem redu. Prioritetni vrstni red
se določi za odstrel jelenov in srnjakov ter druge divjadi, kar pripravi UO za vsako lovno leto
posebej. Lovec, ki je disciplinsko kaznovan s prepovedjo odstrela, najprej odsluži kazen, nato
pa lahko izvaja lov.

Vsak lovec, ki ima po Poslovniku pravico do odstrela divjadi lahko pripelje na lov goste z
veljavno  lovsko  izkaznico.  Njeno  veljavnost  preveri  gospodar  LD.  Gost  mora  biti  pred
vstopom  v  lovišče  prijavljen  pri  gospodarju  LD,  ki  pa  mu  lahko  iz  določenih  razlogov
prepove lov v našem lovišču. Gost prevzame nase vse obveznosti iz Pravil in Poslovnika naše
LD, gostitelj pa ga mora spremljati pri izvajanju lova.

55. člen

Član LD pridobi pravico do odstrela srnjaka pod naslednjimi pogoji: 

- če izpolnjuje pogoje za lov (preizkus risanic, poravnava finančnih obveznosti do LD, ... ), ki 
  jih za tisto lovno leto določi Občni zbor ali posvet LD, 
- v lovnem letu lahko lovec upleni praviloma samo enega trofejnega srnjaka, razen če 
  drugače sklene Občni zbor ali posvet LD, 
- mirovalna doba oz. pravico do odstrela naslednjega srnjaka za člana, ki upleni srnjaka je  2 
  lovni leti (lanščaka pa lahko streljajo tudi tisti lovci, ki mirujejo z odstrelom srnjaka), 
- uplenitelj  trofejnega srnjaka mora v času moratorija, upleniti dva kosa iz razreda mladih
( mladič, mladica). Moratorij na trofejnega srnjaka, torej traja do pokritja. 
- neglede na mirovalno dobo se odstrel trofejnega srnjaka sprosti po 01.09. tekočega lovnega
leta, za lovce, ki so prejšnjega trofejnega srnjaka pokrili .

Sanitarni odstrel srnjaka se ne šteje v prioritetni odstrel srnjaka za tisto leto. 
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56. člen

Član LD pridobi pravico do odstrela jelena pod naslednjimi pogoji: 
- če izpolni vse pogoje za lov (preizkus risanic, poravnava finančnih obveznosti do LD, ... ),
ki jih za tisto lovno leto določi Občni zbor ali posvet LD, 
- V enem lovnem letu lahko lovec upleni samo enega trofejnega jelena starejšega od 2 let.
Mirovalna doba je pet (5) lovnih let,
-  lovec mora uplenitev  jelena pokriti  z uplenitvijo  2 mulastih  jelenjadi  (košuta,  junica ali
teleti). Moratorij se podaljša do pokritja. 
- sanitarni odstrel jelena se ne šteje v prioritetni odstrel jelena.
 
Nepravilni odstrel jelenjadi obravnava Disciplinsko razsodišče. 

57. člen.

Član pridobi pravico do odstrela divjega prašiča pod naslednjimi pogoji: 
- če izpolni vse pogoje za lov (preizkus risanic, poravnava finančnih obveznosti do LD, ... ),
ki jih za tisto lovno leto določi Občni zbor ali posvet LD, 
- Divjega prašiča - svinjo in mladiče lovimo po zakonu, lovni dobi in etičnem kodeksu
- za nepravilni odstrel divjega prašiča obravnava Disciplinsko razsodišče. 

58. člen

Lov na medveda, risa in volka se izvaja pod splošnimi pogoji in v skladu z odločbo, ki veljajo
za lov na omenjene zveri.
 
Za vse kar v členih 55, 56, 57 in 58 ni določeno, se uporabljajo veljavne enotne smernice in
drugi predpisi, ki jih sklene Občni zbor, posvet ali UO.

LOVSKI TURIZEM

59. člen

LD lahko z lovnim načrtom nameni določeno kvoto divjadi  za odstrel, ki jo vsako leto potrdi
Občni zbor za namene lovnega turizma.

Gostu ali skupini, izvajanje lova odobri UO. 

Gospodar LD vodi posebno knjigo o lovnem turizmu, ki vsebuje število gostov in izhodov, s
spremljevalci v lovišče. Čas in kraj lova se vpiše v vpisno knjigo. 
 

60. člen

Gost ali skupina, lahko lovijo v lovišču naše LD le v spremstvu lovca, ki ga določi gospodar. 

Pred vstopom v lovišče mora lovski gost ali skupina poravnati obveznosti, ki so določene v
predhodno sklenjeni medsebojni pogodbi.

Lovec - spremljevalec mora posebno pozornost posvetiti varnosti gostov. 
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61. člen

Vsakemu  gostu se odpove gostoljubje, če se ne drži naših zakonskih predpisov o lovu, določil
sporazuma o izvajanju športnega lova in če ne ravna po navodilih spremljevalca. 
Spremljevalec je o nepravilnem vedenju gosta dolžan takoj obvestiti starešino ali gospodarja
LD. 

Starešina ali gospodar po tem obvestilu lahko odredi prepoved vstopa gosta v lovišče. 

62. člen

V lovišču naše LD lahko kot tuji gost lovi le z veljavno evropsko orožno prepustnico. 

63. člen

Če gost trikrat zgreši divjad, se mu prepove nadaljnji lov. Če je tak gost zastrelil divjad, je
spremljevalec dolžan ukreniti vse potrebno, da se zastreljeno divjad najde. V spornih primerih
je dokaz o zastrelitvi najdena kaplja krvi. Če se zastreljeno divjad kljub vsem ukrepom ne
najde, mora gost plačati  odstrelnino  po določilih cenika.
 

64. člen

Na skupnih lovih veljajo za goste pavšaliste isti predpisi, kot za domače lovce. Vodja lova
mora preveriti, če gost izpolnjuje pogoje za skupni lov, kot so dogovorjeni in predpisani s
Poslovnikom. 

MEDDRUŽINSKO SODELOVANJE

65. člen

LD Fajti hrib sodeluje z drugimi lovskimi organizacijami v okviru ZLD in LZS. Sodelovanje
je predvsem v enotnem nastopanju glede gojitve in odstrela divjadi, strelskih in kinoloških
prireditev,  pri  izvajanju  raznih  akcij,  pri  reševanju  skupnih  problemov  in  izmenjavanju
izkušenj pri delu na raznih področjih udejstvovanja lovske organizacije. 

Sodelovanje LD uresničuje z organiziranjem srečanj z drugimi LD, gostovanji in vabljenjem
gostov iz drugih lovskih družin na lov,  organiziranjem raznih sestankov dveh ali  več LD
zaradi dogovarjanja in usklajevanja raznih akcij in prireditev. 
 

66. člen

Sodelovanje v širšem prostoru poteka preko pobratenja z lovskimi družinami. Kadar se LD
pobrati  z drugo LD, se morajo izmenjati  listine  o pobratenju in s  posebnim sporazumom
določiti medsebojne dolžnosti, pravice in odgovornosti, ki izvirajo iz pobratenja.
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67. člen

Kadar  člani  pobratene  LD  lovijo  v  lovišču  naše  družine,  veljajo  za  njih  določila  tega
Poslovnika. 

Član naše LD, ki lovi v lovišču pobratene družine ali v drugem lovišču, se je dolžan držati
navodil  in predpisov družine gostiteljice  oz.  lovske organizacije.  Članu naše LD, ki se je
nedisciplinirano  ali  neprimerno  obnašal  na  lovu  v  lovišču  druge  lovske  organizacije  oz.
družine, se prepove udeležbo na lovu v tej družini oz. lovski organizaciji in se proti njemu
disciplinsko ukrepa. 

V. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE IN IZOBRAŽEVANJE

68. člen

Strokovno izpopolnjevanje in izobraževanje članov LD je individualno in kolektivno.
 
Kolektivno izobraževanje se izvaja po načrtu o izobraževanju. Program izobraževanja izdela
ustrezna  komisija  za srednjeročno obdobje,  iz njega pa izvirajo letni  načrti  izobraževanja.
Izvaja se v obliki strokovnih predavanj, ki jih organizira LD ali ZLD, seminarjev, z udeležbo
na kinoloških prireditvah, obiski muzejev, razstav vzorno urejenih lovišč LD.
 
Udeležba  na  kolektivnih  prireditvah,  ki  so  načrtovane  in  imajo  izobraževalni  pomen,  je
priporočljiva za vse člane LD.

LOVSKO STRELSTVO

69. člen

Da  bi  se  preverila  kvaliteta  orožja  in  preizkusile  strelske  sposobnosti  vsakega  lovca,  se
organizira vsako leto preizkus orožja (kontrolno streljanje). Preizkusa se morajo udeležiti vsi
lovci in streljati s puškami, ki jih sicer uporabljajo pri lovu.
 
Preizkus orožja se izvaja po pravilih, ki jih določi LZS (Pravilnik o lovskem strelstvu).
 
Lovcu,  ki  se  kontrolnega  streljanja  ne  udeleži  ali  če  pri  ponovnem  streljanju  ne  doseže
postavljene norme, se v tekočem letu prepove streljati divjad z risanico.
 
Kontrolo streljanja pripravi in vodi komisija za strelstvo. 

70. člen

Zaradi razvijanja strelskih sposobnosti posameznikov in popularizacije lovskega   strelstva kot
oblike rekreacije  članov LD, lahko prireja  LD tekmovanje v streljanju.  Strelja  se lahko z
malokalibrsko puško na tarčo srnjaka ali s šibrenico na glinaste golobe po propozicijah, ki so
določene s Pravilnikom o lovskem strelstvu. 
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Tekmovanje je neobvezno, vendar si je treba prizadevati, da se ga udeleži čim več članov LD.
Tekmovanje vodi komisija za strelstvo. 

71. člen

Ekipa LD lahko sodeluje na strelskih tekmovanjih, ki jih vsako leto organizira ZLD ali katera
od LD. Ekipo sestavlja ustrezno število strelcev,  ki so na družinskem tekmovanju dosegli
najboljše rezultate.

LOVSKI PRIPRAVNIKI  IN NOVOSPREJETI ČLANI

72. člen

Ko prejme  UO prošnjo občana za  sprejem za  članstvo  v  LD mora  ugotoviti,  če  prosilec
izpolnjuje vse pogoje iz Pravil in Poslovnika LD Fajti hrib. Njegova prošnja se obravnava na
prvem Občnem zboru v novem letu in se le-ta sprejme ali zavrne.
 
Novo sprejeti član, ki nima lovskega izpita, postane lovski pripravnik. Pripravnik ima z dnem
sprejetja v LD vse pravice in obveznosti članov LD, razen samostojnega lova.
 
Vsakemu lovcu,  ki  želi  prestopiti  v LD Fajti  hrib  iz druge LD, je v prvem letu dodeljen
spremljevalec,  brez katerega ne more v lovišče.  Ta ga vsestransko prilagaja na razmere v
lovišču. V prvem letu ima novo sprejeti član enake lovne pravice kot pripravniki. 

73. člen

V pripravniški dobi mora pripravnik opraviti predpisani program praktičnega dela v lovišču in
se pripraviti za opravljanje teoretičnega dela lovskega izpita.
 

74. člen

UO prilagodi program praktičnega dela lovskega izpita okvirnemu programu, ki je sestavni
del pravilnika o izobraževanju. 

Praktični in teoretični lovski izpit opravljajo lovski pripravniki po postopku in na način, ki je
predpisan s pravilnikom o izobraževanju. 

75. člen

UO določi vsakemu lovcu pripravniku enega mentorja. Izbor mentorjev opravi UO med člani
LD, ki so primerno strokovno usposobljeni, imajo primerno avtoriteto, biti morajo resni in
imeti smisel za delo s pripravniki. Poleg mentorjev sodelujejo v izvajanju programa tudi drugi
člani in organi LD, skladno s sprejetim načrtom praktičnega dela lovskega izpita.

76. člen

Mentor je dolžan spremljati razvoj in delo pripravnika, njegovo prizadevnost, angažiranost,
zainteresiranost  za varstvo narave,  strokovni razvoj in vse druge vrline,  ki  jih mora imeti
vzoren lovec. Kontrolirati je potrebno tudi, kako vodijo pripravniki dnevnik dela. 
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Ob zaključku pripravniške dobe mora mentor o pripravniku in njegovem praktičnemu delu
podati pismeno zaključno oceno in mnenje na UO LD, ki potrdi, če se ga lahko pripusti k
izpitu . 

77. člen

Pripravniška doba traja največ dve leti. Če je pripravnik v tem obdobju opravil vse naloge, ki
so postavljene s programom praktičnega dela izpita, se ga lahko pusti opravljat  lovski izpit
pred izpitno komisijo ZLD.
 
Če pripravnik v pripravniški  dobi  ne pokaže  zainteresiranosti  za  delo,  ga UO pokliče  na
razgovor. V kolikor tudi po tem razgovoru ne popravi svojega odnosa do dela, se smatra, da
pripravnik ni  opravil  praktičnega dela lovskega izpita,  UO odloči  o njegovem nadaljnjem
članstvu v LD v skladu s Pravili in Poslovnikom LD. 

Če pripravnik iz opravičenih razlogov ni mogel v dveh letih opraviti praktičnega dela izpita,
se mu pripravniška doba podaljša še za eno leto. O upravičenosti podaljšanja presoja UO. V
vsakem primeru pa mora pripravnik opraviti lovski izpit v treh letih po sprejemu v članstvo
LD. 

78. člen

Pripravniku, ki opravi zahtevan izpit o zakonodaji o orožju in praktičen del tega izpita, UO
izda pristanek za nabavo lovskega orožja.
 
Stroški za nabavo potrebne strokovno literature, za tečaj za lovske pripravnike in lovski izpit
gredo v breme pripravnika.

 
VI. GOSPODARJENJE V LOVIŠČU IN V LD

79. člen

V lovišču in LD se gospodari na podlagi lovsko gospodarskih načrtov, veljavne zakonodaje,
sporazumov  in  dogovorov,  ki  se  nanašajo  na  vse  oblike  gospodarjenja  in  finančnega
poslovanja v LD, smernic in navodil, ki jih dajejo pristojni organi, LZS, OZUL in ZLD in
sklepov, ki jih sprejemajo organi LD.
 

80. člen

Lovsko gospodarski načrt se izdela po vsebini in obliki skladno s predpisi in Zakonom in ga
izdela komisija, ki jo imenuje UO, potrdi pa ga Občni zbor LD. 

81. člen

Lovsko gospodarski načrt vsebuje: 
- načrt izgradnje in vzdrževanja lovskih naprav, 
- načrt krmljenja divjadi, 
- načrt gojitvenih del, 
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- lovni načrt, 
- načrt razvoja lovske kinologije, 
- načrt strokovnega izobraževanja članov in 
- finančni načrt. 

Letni lovsko gospodarski načrt sestavi UO, potrdi pa ga Občni zbor LD.   
 

82. člen

Opredelitev lovskih objektov se nahaja v ZDLov-1.
Načrt izgradnje in vzdrževanja lovskih naprav potrdi UO vsebuje obseg, vrsto, kvaliteto in
lokacijo lovskih naprav, ki naj bi se jih zgradilo in potrebna vzdrževalna dela na obstoječih
lovskih napravah.
Zaprte lovske preže registrirane v informacijskem sistemu Lisjaku morajo biti zaklenjene s
ključem hranjenim v omaricah knjig javk za pripadajoči revir. Omarice knjig javk morajo biti
zaklenjene.
Vse ostale zaprte lovske preže so lahko odklenjene ali zaklenjene s ključem v omarici knjig
javk.

V  okviru  načrta  izgradnje  in  vzdrževanja  lovskih  naprav,  krmljenja  in  gojitvenih  del  se
načrtuje tudi potrebno število delovnih ur, ki jih mora opraviti vsak član LD.
 
Vsak član mora opraviti praviloma najmanj 15 delovnih ur za delo v lovišču, razen če drugače
ne sprejme Občni zbor ali posvet LD. Lovski pripravnik mora opraviti plan dela, po načrtu
praktičnega dela lovskega izpita (Priročnik za mentorje lovskim pripravnikom). 

83. člen

Lovni načrt obsega: 
- količino in kvaliteto odstrela, 
- skupne love, 
- turizem in dodatni lovopust za posamezne vrste divjadi, v kolikor se pokaže potreba. 

84. člen

Pri sestavljanju letnega načrta veljajo sledeča načela: 
- letni lovsko gospodarski načrti se usklajujejo na nivoju lovsko upravljavskega območja in
morajo biti sprejeti za vsako leto posebej, 
- odstrel divjadi se načrtuje enotno v okviru OZUL-a. 

IZVAJANJE NAČRTA

85. člen

UO LD je dolžan poskrbeti, da so vsi člani LD seznanjeni z letnim načrtom in obveznostmi
vsakega posameznika, ki izhajajo iz načrtan (oglasna deska pri hladilnici).
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86. člen

Člani LD morajo sodelovati  s svojim delom pri izvajanju nalog LD. Kot obvezno delo se
smatra: 
- vodenje LD in opravljanje drugih operativnih funkcij v organih LD, 
- fizično delo v lovišču, 
- intelektualno delo za potrebe LD, 
- delo mentorjev, 
- ocenjevanje škod in 
- delo vodij lova na skupnih lovih. 

UO LD izdela vsako leto razpored dela v lovišču in pri lovskem domu. Za izvršitev dela so
odgovorni vodje revirjev ter gospodar LD, ki evidentirajo delovne ure članov. Za večja dela
določi izvajalce del UO. 

Kadar član LD neupravičeno ni opravil dela, mora neizvršene ure plačati po ceniku, ki ga
sprejme Občni zbor oz. UO LD. 
 

87. člen

Člani LD, ki so stari nad 65 let (velja z začetkom leta dopolnitve), vojni in delovni invalidi so
oproščeni fizičnega dela. Prav tako lahko UO oprosti fizičnega dela lovce, ki z zdravniškim
potrdilom dokažejo, da so delovno nesposobni za čas, ko taka nesposobnost traja. 

88. člen

Za obvezna dela se ne smatrajo vsa tista dela, ki jih člani LD opravijo samoiniciativno in
izven načrtovanega programa. Taka dela pa se evidentirajo kot vlaganje v lovišče. 

Vodje revirjev, vodijo evidenco o opravljenem fizičnem delu v lovišču. 

GOSPODARJENJE

89. člen

Vsa divjad in njeni deli, ki so uplenjeni ali najdeni v lovišču, so last LD. Lovcu, ki je uplenil
divjad na lovsko pravičen način, se dodeli trofejo v posest pod sledečimi pogoji: 
- predložiti jo mora v oceno komisiji za ocenjevanje  trofej v času in na mestu, ki ga določi 
  UO (trofejo, čeljust...) 
- trofeja mora biti na razpolago za razstave in druge potrebe LD in 
- trofeje uplenitelj ne sme odtujiti. Če trofejo proda ali kako drugače odtuji, mora plačati LD 
  odškodnino, ki jo določi UO.
 
Lovec  mora   po  prejetju  obvestila  UO  predložiti  zahtevano  trofejo  uplenjene  divjadi
gospodarju ali komisiji za ocenjevanje trofej. 
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Lovec lahko podari trofejo drugi osebi le z dovoljenjem UO LD. Pod tak režim spadajo vse
trofeje. 

Divjad uplenjena v nasprotju z lovskimi pravili oz. lovsko gojitvenim načrtom ali v nasprotju
s sklepi organov LD se uplenitelju ne more dodeliti v trajno last in ostane v lasti LD.

Kdor krši ta člen je disciplinsko odgovoren.
 

90. člen

Uplenjena divjad je last LD. Odkupi jo lahko uplenitelj ali ostali člani LD v kolikor jo družina
ne potrebuje.

Uplenjeno divjad, razen zajcev in pernate divjadi, proda LD organizaciji, ki je pooblaščena za
promet z divjačino. S tako organizacijo se sklene ustrezna pogodba.
 
Divjad se lahko proda tudi drugim kupcem – lovcem. Obveznost poravna lovec gostitelj. 

91. člen

Trofeje uplenjene divjadi se dodelijo uplenitelju brezplačno.
92. člen

V primeru da uplenitelj ni član LD, se mu trofeja izroči, po opravljeni oceni trofej.

Uplenjeno divjad mora uplenitelj ustrezno obdelati za pregled in jo oddati v hladilnico.  V
kolikor divjad ni ustrezno pripravljena, preglednik obvesti gospodarja, ki primerno ukrepa.
 

93. člen

Vsi člani LD so dolžni skrbeti, da se lovski dom ter inventar v njem, ohranjajo in da vladata v
objektu in njegovi okolici vzoren red in čistoča. Vsak obiskovalec se mora v lovskem domu
držati Poslovnika lovskega doma in Hišnega reda, katerega sprejema, spremlja in dopolnjuje
UO. 

Občni  zbor  ali  posvet  LD na  predlog  UO izvoli  člana  LD kot  oskrbnika  oz.  gospodarja
lovskega doma. 
Oskrbnik lovskega doma:
- skrbi za spoštovanje hišnega reda,  vodi evidenčno knjigo gostov in popis inventarja, 
- zbira prijave in rezervacije o uporabi lovskega doma, 
- je dolžan, da so vsi prostori v koči temeljito počiščeni in prezračeni.
  
Lovski dom se lahko vzame tudi v najem ob določeni najemnini, ki jo določi UO.
 

94. člen

Občni zbor sprejme vsako leto cenik obveznosti in nadomestil. V njem so zajete vse dajatve,
ki jih imajo člani do LD in višjih združenj ter nadomestila, ki pripadajo članom LD za njihovo
aktivnost.
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ZBIRALNICA DIVJADI

95. člen

LD ima zbiralnico divjadi v svoji lasti. 

V primeru najema,  mora biti  med LD in zainteresiranim uporabnikom, sklenjena najemna
pogodba, s katero se uredijo medsebojni odnosi.
 

ŠKODA PO DIVJADI

96. člen

Škoda, ki jo povzroča divjad ,   se preprečuje in nadomešča skladno z zakonskimi predpisi ter
sporazumi  in  dogovori,  ki  jih  sklene  LD  s  prizadetimi  krajani  ali  gospodarskimi
organizacijami.
  

97. člen

LD in vsi njeni člani so dolžni izvajati ukrepe za preprečevanje škode, ki jo povzroča divjad.
 
Osnovni  ukrepi  za  preprečevanje  škode  so  zaščita  obdelovalnih  površin  z  električnim
pastirjem, kemičnimi sredstvi in drugimi pripravami, ki se pokažejo koristne v ta namen. Med
preventivne mere za preprečevanje škode sodijo tudi ukrepi o prehranjevanju divjadi. 

LD zagotovi prizadetim naprave za preprečevanje škode in jih seznani z načinom njihove
uporabe. Nameščanje zaščitnih naprav pa se določi z medsebojnim dogovorom med LD in
prizadetimi strankami. 

Vzdrževanje naprav je dolžnost lastnika zaščitenega premoženja.
 
Škodo cenijo komisija za oceno škode LD, ki jih določi UO LD in se imenujejo za dobo (4)
štirih let. 

Cenilec,  ki  neodgovorno  ali  neobjektivno  ocenjuje  škodo  ali  ki  nalogo  zanemarja,  je
disciplinsko odgovoren. 

FINANČNO POSLOVANJE

98. člen

Finančno  in  materialno  poslovanje  LD  mora  biti  v  skladu  z  veljavnimi  predpisi  s  tega
področja.

Vodenje knjigovodstva poveri LD svojemu blagajniku ali ustrezni strokovni ustanovi s katero
sklene pogodbo.
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99. člen

Finančno poslovanje se odvija na podlagi finančnega načrta, ki ga pripravi UO za vsako leto
posebej. Načrt vsebuje predvidene prihodke in odhodke v zneskih, ki morajo biti analitično
razčlenjeni. Med letom se po potrebi lahko opravi rebalans načrta. 
Prihodki in odhodki društvene dejavnosti  morajo biti  ločeni od prihodkov in odhodkov iz
lovišča.
 

100. člen

Prihodki iz lovišča so: 
-  izkupiček od prodane divjačine, 
- dohodki lovskega turizma, 
- odškodnine za protipravno prisvojeno ali pokončano divjad, za povzročeno škodo na divjadi
   in lovskih napravah, 
- vrednost opravljenega dela članov v lovišču, 
- donacije,
- dohodek od oddajanja lovskega doma.
 

101. člen

Sredstva, ki so pridobljena z gospodarjenjem v lovišču se lahko uporabljajo le za varstvo,
gojitev, lov in ohranitev divjadi, za poravnavo stroškov gospodarjenja in upravljanja lovišč, za
lovsko-čuvajsko službo, za pospeševanje lovske kinologije,  za lovsko športno strelstvo,  za
strokovno izobraževanje članov in združevanje sredstev v okviru ZLD, lovsko gojitvenega
območja  in  LZS  za  strokovno  in  znanstveno  literaturo  in  raziskovalno  dejavnost,  ter
solidarnostno kritje skupnih stroškov v širšem območju. 

Sredstva, ki so pridobljena v okviru druge dejavnosti lahko LD uporablja poljubno.
 

102. člen

LD mora svoje obveznosti poravnavati pravočasno.
Plačilni promet poteka preko transakcijskega računa (TRR) LD. 

VII. LOVSKA  KINOLOGlJA

103. člen

V lovišču je dovoljeno loviti le z izprašanimi lovskimi psi. 

104. člen

Skrb za kinološko dejavnost v LD je poverjena kinološkemu referentu, in je član UO.
Ta je predvsem dolžan: 
- voditi seznam lovskih psov in hraniti njihovo dokumentacijo, 
-  skrbeti  za  strokovno  izpopolnjevanje  vodnikov  in  strokovno  vzgojo  članov  LD na  tem
področju, 
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- predlagati nakup in prodajo lovskih psov, 
- poročati LD o stanju in uspehih kinologije v LD in 
- usklajevati odnose med LD in lovsko kinološkim društvom.
 

VIII. OSTALE PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV LD

105. člen

Za posebno prizadevnost in očiten prispevek za napredek LD in lovstva, za gojitev divjadi in
čuvanje naravnega okolja, se posamezne člane LD, predlaga za lovska odlikovanja. Predlog
poda UO. Predlog mora biti sestavljen na osnovi Pravilnika o odlikovanjih pri LZS. 

Na predlog UO lahko Občni zbor posebno prizadevnim članom izreče priznanje ali jim dodeli
nagrado. O obliki in višini nagrade odloča Občni zbor. 
  

106. člen

Občni  zbor LD lahko na predlog UO imenuje za častnega in pridruženega člana lovca in
druge osebe, ki so zaslužni za velik in izredni napredek lovstva. 

Častni člani imajo pravico sodelovati na vseh prireditvah LD. Kadar v zvezi z obiskom take
prireditve nastanejo določeni stroški, plača stroške LD. 

Častni in pridruženi člani so oproščeni obveznega dela v lovišču. 
 

107. člen

Če umre član LD, mu je LD dolžna prirediti, ob soglasju svojcev, lovski pogreb. Umrlemu
članu se pokloni venec. Zanj se lahko objavi tudi nekrolog v glasilu "Lovec". 

108. člen

Vsak član LD mora poravnati vse finančne obveznosti vsako leto skladno s sklepi UO LD in v
roku, ki jih ta določi.
 
Če član v roku ne poravna vseh finančnih obveznosti, se postopa po Pravilih LD.     

109. člen

Vse druge obveznosti morajo člani LD poravnati v rokih, ki so sicer običajni ali zakonsko
predpisani in določeni na položnici oz. spremnem dopisu. 
 
Terjatve do LD lahko člani uveljavljajo le na podlagi verodostojnih dokumentov. 
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110. člen

Članu LD, ki po nalog predsednika potuje za potrebe družine, se povrnejo potni stroški in
izplača pripadajoča dnevnica.
 

IX.   ČUVAJSKA SLUŽBA

111. člen

Lovski  čuvaj  je  lahko  vsak  polnoletni  član  LD,  ki  ima  orožni  list  in  izpolnjene  pogoje
določene v Zakona o divjadi in lovstvu ( v nadaljevanju ZDLov-1). Z lovskim čuvajem se
lahko sklene pogodbeno razmerje na podlagi ustrezne pogodbe o delu. 

Lovski  čuvaj  svoje  delo  opravlja  na  podlagi  Zakona  o  divjadi  in  lovstvu  (ZDLov-1)  in
Pravilnika  o  organizaciji  lovsko-čuvajske  službe,  v  katerem  so  podrobneje  opredeljena
njegova pooblastila in način nadzora. 
 
Vsakdo je dolžan na zahtevo lovskega čuvaja pokazati lovsko ali drugo izkaznico, s katero
dokazuje svojo istovetnost ter omogočiti pregled plena in lovskih priprav. 

LD mora imeti s lovskimi čuvaji sklenjeno pogodbo, za dobo 5 let.

112. člen

Člani LD so dolžni nadzirati lovišče in o vseh ugotovitvah poročati lovskemu čuvaju, starešini
ali gospodarju.

 

X. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV IZVAJANJA POSLOVNIKA

113. člen

Da bi se zagotovilo izvajanje tega Poslovnika in Pravil in ustrezno ukrepalo proti kršilcem, se
izrekajo zoper kršilce Pravil LD Fajti hrib in Poslovnika LD disciplinski ukrepi.
 
Disciplinske kazni članom LD izreka Disciplinsko razsodišče LD na način in po postopku, ki
je določen s Pravilnikom o disciplinskem postopku. 

Izrek disciplinske kazni ne izključuje materialne in kazenske odgovornosti. 

114. člen

UO lahko predlaga v disciplinski postopek člana LD v primeru da:
 - moti občni zbor članov LD in je zaradi tega odstranjen s seje, 
- neodgovorno in malomarno opravlja zaupano funkcijo, 
-  kot  uplenitelj  ne  prijavi  odstrela  parkljaste  divjadi  do  10.00 ure  naslednjega  dne,ter  ne
prijavi po koncu  lova zgrešenega strela vodji lova, starešini, gospodarju ali tajniku LD, 
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- v hladilnico odda slabo pripravljeno ali pokvarjeno divjad (poleg kazni plača tudi materialno
škodo), 
- ne naredi vsega, da se zastreljena divjad najde.( poleg kazni plača tudi materialno škodo), 
- pri lovu uporablja neustrezno orožje ali strelivo, 
- ne prinese na določen kraj trofejo,čeljust, kožuh v ocenitev, 
-kdor ne sporoča odstrela velike in male divjadi
-kdor zalaga krmišče, ki ni v planu LD
-kdor dela preže in druge objekte brez dovoljenja UO in soglasja lastnikov
- je izključen iz skupnega lova zaradi nediscipline, 
- se ne ravna po navodilih vodje lova, 
- lovi v predelih, ki so določeni za skupni lov, 
 - strelja na zaščiteno divjad,
- strelja z nepreizkušenim orožjem, 
- kot spremljevalec lovskega gosta ne organizira pravilnega iskanja zastreljene divjadi,  
-kdor pravočasno ne sporoča podatkov, potrebnih za vodenje evidenc in 
-kadar  napravi  druge  kršitve,  ki  niso  tu  navedene,  so  pa  v  drugih  veljavnih  predpisih  in
pomenijo kršitev lovske etike. 

115. člen

UO predlaga v disciplinski postopek člana LD za hujše kršitve Pravil in Poslovnika LD, zlasti
pa v primeru da: 
- zataji strel in si prisvoji divjad, -
- s svojim ravnanjem povzroča veliko škodo LD, 
- upleni divjad v varstveni dobi (lovopustu), 
- upleni divjad ali druge prosto živeče živali, ki so zaščitene po Zakonu, drugem predpisu ali
sklepih lovske organizacije (LD, ZLD, LZS), 
- namerno povzroči škodo na lovskih napravah, ali divjadi ter drugem premoženju LD, 
- namerno krši izrečene disciplinske kazni prepovedi lova, 
-  izvaja  lov  s  prepovedanimi  sredstvi,  nedovoljenim  lovskim  orožjem  in  nedovoljenim
načinom lova, 
- prikriva uplenjeno divjad z namenom, da se izogne plačilu,  disciplinski kazni ali  drugih
vzrokov, 
- nevarna uporaba orožja za življenje ljudi, 
- zmanjševanje teže divjadi z izrezovanjem oz. obrezovanjem posameznih delov uplenjene
divjadi ali s spreminjanjem oblike(zlomljen rog,izrezano vime…) in lastnosti trofej in divjadi
z namenom, da se izogne plačilu ali disciplinskemu postopku ali zaradi drugih vzrokov, 
- zavestna opustitev iskanja zastreljene divjadi, 
-  ustvarjanje  nezdravih  odnosov  med  člani  LD  z  intrigami,  neresničnimi  obtožbami,
podtikanjem ali  podobnimi  dejanji,  če  imajo taka dejanja  hujše posledice  za delovanje in
enotnost v LD in 
- v ostalih primerih, ko je z nezakonitim lovom ali v zvezi z lovom član LD storil kaznivo
dejanje ali prekršek. 

116. člen

Pritožbe  zoper  odločitve  Disciplinskega  razsodišča  LD,  rešuje  Občni  zbor  LD Fajti  hrib.
Pritožbo je potrebno vložiti v 15. dneh po prejemu pismenega sklepa oz. odločbe.
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Član, ki  je disciplinsko kaznovan s prepovedjo lova najprej  odsluži  kazen,  potem nastopi
čakalna doba na lov določene vrste divjadi. 

Za pravilno in pravočasno izvršitev oz. izvrševanje disciplinske kazni skrbi UO LD in o tem
poroča enkrat letno na Občnem zboru. 

117. člen

Disciplinske kazni se ne sme izreči in ne izvršiti,  če preteče dve leti od dneva, ko je bila
kršitev storjena. 

XI. LOVSKI PRAPOR

118. člen

Lovski prapor čuva in vzdržuje praporščak, ki ga imenuje Občni zbor. Prapor se izobesi na
prireditvah LD, se nosi v sprevodu za umrlim članom LD Fajti hrib in drugih LD pri lovskem
pogrebu, lahko pa se ga uporabi tudi na drugih prireditvah, ki jih določi UO. 

Praporščak nastopa s praporom v lovskem kroju in mora nositi bele rokavice. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

119. člen

Ta Poslovnik velja od dneva njegove potrditve na Občnem zboru LD Fajti hrib Renče, to je od
14.10.2017.Planina

                                                                                                          Starešina LD Fajti hrib
      Simon Ferfolja
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