POSLOVNIK
LOVSKE DRUŽINE BUČKA

Bučka, februar 2008

2
Poslovnik LD Bu•ka, februar 2008

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
LD Bučka upravlja z loviščem, ki je bilo ustanovljeno z odločbo 19.5.1968.
Lovišče meri 2134 ha. Od tega je 2047 ha lovne površine in 87 ha nelovne površine. Lovišče
sestavlja gozdni predel, travniški, vinogradniški in njivski predel in nelovne površine.
Lovska družina Bučka meji na lovišče LD Raka, LD Studenec, LD Škocjan, LD Tržišče s
katerimi sodeluje in rešuje skupne interese v duhu lovskega tovarištva, eventualne spore pa
rešuje po poti dogovarjanja in sporazumevanja upoštevajoč načelo enakopravnosti in
paritetnega zastopstva v organih, katerim je sporazumno zaupana rešitev spora.
Vse ukrepe v zvezi z gospodarjenjem z divjadjo izvaja na osnovi določil Zakona o divjadi in
lovstvu, koncesijske pogodbe in drugih predpisov, sklepov občnega zbora, posvetov ter sklepov
Izvršnega odbora (v nadaljevanju IO) LD in OZUL.

II. ČLANSTVO

2. člen
Obveznosti in pravice članov so določene s Pravili LD in tem poslovnikom.

3. člen
Občan, ki želi postati član LD, mora vložiti na LD pismeno vlogo v kateri morajo biti navedeni
naslednji podatki: Ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega bivališča, izobrazba, poklic in
zaposlitev.
Vlogi je potrebno priložiti naslednja dokazila: potrdilo o stalnem bivališču v R Sloveniji,
potrdilo o nekaznovanosti za dejanja, ki ga delajo nevrednega članstva v LD (navedena so v
Pravilih) ter potrdilo, da ni v kazenskem postopku za takšna kazniva dejanja.
Občan, ki želi postati lovec v LD podpiše izjavo, s katero dovoljuje uporabo osebnih podatkov
za potrebe evidenc LD.
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4. člen
Novo sprejeti član je sprejet kot pripravnik in mu v času, ko še nima opravljenega lovskega
izpita, IO določi mentorja, ki z njim osebno dela, ga uvaja v pravice in obveznosti člana, v
izvajanje lova, v lovske običaje in etiko, dokler ne opravi lovskega izpita. Pripravnik je dolžan
voditi dnevnik dela, sme hoditi v lovišče v spremstvu svojega mentorja in izvajati lov le po
njegovih navodilih in pod njegovo kontrolo oz. v spremstvu člana lovske družine z vednostjo
mentorja.
Pripravniški staž lovskega pripravnika traja dokler ne opravi lovskega izpita, vendar najmanj 2
leti. V prvem letu po sprejemu mora pripravnik opraviti preizkus praktičnih znanj v LD, v treh
letih pa lovski izpit. Po uspešno opravljenem praktičnem delu izpita, tajnik LD prijavi
kandidata na teoretični del lovskega izpita, prijavi priloži tudi overjen dnevnik dela novo
sprejetega člana, ki še nima lovskega izpita.
Natančnejše določbe vsebuje Pravilnik o izobraževanju.

5. člen
Občanu, ki je bil sprejet v družino po postopku določenem v Pravilih LD, se izročijo Pravila in
Poslovnik LD, ga opozori na pravice in dolžnosti, ki obvezujejo člane na podlagi sklepov
občnega zbora in drugih organov društva.

6. člen
Na podlagi utemeljene vloge lovca LD, mu lahko občni zbor LD s sklepom zamrzne članstvo in
obveznosti iz članstva za čas enega leta.
Obveznosti iz naslova starosti članstva (dolžnost pogona, obveznega dela ipd...) se za čas
mirovanja članstva podaljšajo.

7. člen
Člani lovske družine Bučka so med drugim dolžni:
 plačati vsako leto vse prispevke vključno z akontacijo družinske članarine do datuma, ki
ga določi IO,
 udeleževati se redno občnih zborov LD in družinskih posvetov in se obvezno seznaniti s
sprejetimi sklepi, tudi v primeru upravičene odsotnosti,
 redno izvrševati delovne ure, ki jih lovska družina opredeli z letnim načrtom lovišča.
Odsotnost se lahko opraviči samo pri starešini oz. tajniku lovske družine.
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III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

8. člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se začne po določilih Pravilnika o disciplinskem
postopku v LD Bučka (v nadaljevanju Pravilnika).
Disciplinska komisija deluje po določilih Pravilnika o disciplinskem postopku v zasedbi
predsednika in dveh članov ali njihovih namestnikov.
Zapisnikar na obravnavi je tajnik LD.
V primeru izreka pravnomočne kazni v času trajanja že izrečene kazni pred pristojnim
disciplinskim organom, prične teči rok izvršitve nove kazni ob 00.00 uri prvega dne po
prenehanju prve kazni.

IV. VARSTVO IN GOJITEV DIVJADI

9. člen
Dolžnost vsakega lovca je, da s svojim delom v lovišču, (pri krmljenju divjadi, delu na lovskih
napravah in remizah,...) ter z delom pri lovskem domu in na prireditvah pripomore k izboljšanju
staleža divjadi ter uspešnem poslovanju LD.

10. člen
IO pripravi vsako tekoče lovsko leto letni načrt lovišča, ki vsebuje načrt odvzema posameznih
vrst divjadi ter načrt del v življenjskem okolju divjadi.
Letni načrt lovišča sprejme občni zbor, oziroma za to pooblasti IO na podlagi pripravljenega
predloga letnega načrta lovišča.

11. člen
IO določi na podlagi letnega načrta lovišča koliko in kakšno delo morajo opraviti člani LD v
življenjskem okolju divjadi (v nadaljevanj v lovišču). Delati so dolžni vsi člani LD, ki niso
dopolnili 70 let. IO lahko na podlagi predložene zdravniške dokumentacije posameznemu članu
določi delo, ki ga bo lahko opravil. Član LD, ki ne opravi določeno število delovnih ur do
določenega roka, nima pravice do izvajanja lova vse dotlej, dokler delovnih ur ni opravil.
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Morebitne zaostale delovne ure v tekočem letu morajo člani plačati pred jesenskimi skupnimi
lovi po ceniku, ki ga določi izvršni odbor LD.
Novosprejeti člani, ki že imajo opravljen lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico in
pripravniki, so dolžni opraviti 50% več ur dela kot ostali člani. Za te novosprejete člane velja ta
dolžnost dve leti po sprejemu v LD Bučka oziroma za čas trajanja pripravništva.
Za nadzor nad doslednim izvajanjem teh nalog skrbi gospodar družine, ki tudi odreja izvedbo
posameznih nalog članom.

12. člen
Za vzdrževanje lovskih naprav so odgovorni vsi člani LD. Med lovske naprave se uvrščajo
visoke preže, čakališča, krmišča, krmilnice, solnice, kaluže, lovske steze, itd...

13. člen
V primeru potrebe (elementarne nesreče, huda zima, visok sneg, ter v ostalih izjemnih
situacijah, kjer bi LD lahko utrpela večjo gmotno škodo ali bila prizadeta pri uveljavljanju
svojih pravic in dolžnosti) mora gospodar LD odrediti ukrepe za preprečitev nastanka škode.
V primerih iz prvega odstavka tega člena sme gospodar poklicati in zadolžiti za delo vse člane
LD, da potrebna dela opravijo brezplačno ne glede na število obveznih ur dela v lovišču.

14. člen
Na podlagi sklepa IO je gospodar zadolžen za pravočasno nabavo hrane za divjad v tekočem
letu.
15. člen
Vsa krmišča morajo biti pripravljena, popravljena in založena s hrano že v letni dobi, vključno s
krmišči za divje svinje.
Gospodar zadolži posamezne člane za posamezna krmišča oz. krmilnice kot tudi za njihovo
vzdrževanje in oskrbovanje s hrano. Zadolžitev je praviloma pisna, lahko pa je tudi ustna.
Oskrba krmilnice je dolžnost vseh članov LD.
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16. člen
Ob nadzorih in obhodih lovišča člani LD še posebej pregledajo predele, kjer obstaja sum za
nastavljanje zank in pasti ter izvrševanja drugih oblik krivolova.
17. člen
Gospodar skupaj z ostalimi člani poskrbi za izvedbo dežurstev pred izpustom oz. po potrebi,
dokler divjad potrebuje takšno zaščito.

18. člen
Vsi člani LD so dolžni voditi evidenco o staležu divjadi in o predelih zadrževanja divjadi v
svojem okolišu ter o tem poročati gospodarju.

19. člen
Vsi člani LD so dolžni, da s svojim delom, nasveti in pripomočki, ki so jim na razpolago,
preprečijo ali omilijo škodo po divjadi na kmetijskih kulturah.

V. NADZOR LOVIŠČA

20. člen
Skrb za čuvanje lovišča in ukrepe za varstvo in gojitev divjadi izvajajo lovski čuvaji in vsi
ostali lovci LD.
Lovišče mora biti nadzorovano vse leto. Za izvajanje lovsko čuvajske službe LD sklene
pogodbo s potrebnim številom lovskih čuvajev, v kateri opredeli medsebojne pravice in
dolžnosti. Za svoje delo odgovarja čuvaj izvršnemu odboru in celotni LD.
Člani LD morajo imeti v lovišču pri sebi potrjeno lovsko izkaznico in jo morajo na zahtevo
lovskega čuvaja tudi pokazati.

21. člen
Vsi lovci LD Bučka so dolžni skrbeti, da se v lovišču ne izvaja krivolov. Vsak sum krivolova so
člani dolžni prijaviti IO, ki izpelje postopek zaradi pregona osumljenega za krivolov.

VI. IZVAJANJE LOVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI PRI IZVAJANJU LOVA

22. člen
Lovi v LD Bučka so skupni, skupinski in posamezni. Za skupne love naredi IO letni plan in ga
v pisni obliki dostavi vsem članom LD. Ta plan obsega oznako lovišča, datum lova, začetek
lova in zbirališče, lovovodje in pomočnike.
IO lahko vsako lovsko leto določi skupne obvezne love. Vsaka zadržanost iz obveznih skupnih
lovov se mora predhodno ustno ali pisno opravičiti lovovodji.

23. člen
Skupne in skupinske love vodijo lovovodja in njegovi pomočniki, ki skrbijo, da lov poteka
skladno s predpisi in po lovskih pravilih in običajih.
Vsak lovec mora imeti pri izvajanju lova pri sebi ustrezna sredstva za nudenje prve pomoči.

24. člen
Posamično je dovoljen lov na srnjad, jelena in gamsa kot prehodno divjad, divjega prašiča,
lisico, jazbeca, kuno, pižmovko, divje race ter jamanje lisic in jazbecev. Posamični lov na
divjega prašiča ni dovoljen na območju, kjer se izvaja skupni lov in sicer 3 dni pred izvajanjem
skupnega lova. Vsak strel, oddan iz risane cevi na posamičnem lovu, je potrebno obvezno v
roku 24 ur vpisati v evidenčno knjigo v lovskem domu.

25. člen
Lovec, ki strelja na parkljasto divjad in ta ne pade na mestu ali v vidnem polju strelca, jo je
dolžan poiskati s psom krvoslednikom v skladu s predpisi.

8
Poslovnik LD Bu•ka, februar 2008

26. člen
Naloge lovovodje in pomočnikov:
1. pred pričetkom lova pregleda brezhibnost orožja in ustreznost dokumentov pri navzočih
lovcih ter zabeleži udeležbo na lovu,
2. preveri pri povabljenih lovcih članske izkaznice oz. ugotoviti lovca, ki je gosta povabil,
3. obrazloži načrt skupnega lova, kaj in na kakšen način je dovoljeno loviti, opozori lovce na
varnost (ravnanje z orožjem, ne spreminjanje stojišč, ukrepi za označitev gonjačev in lovcev
na stojiščih), način postavljanja na stojišča ter določi kraj zaključka lova.
4. da navodila pogonu in vodji gonjačev,
5. ima dolžnost izločiti iz lova vsakega lovca, ki pride na zborno mesto v takem
psihofizičnem stanju (pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali utrujen, ipd),
da bi lahko ogrozil varnost sebe ali drugih.
6. pri morebitnih napakah med lovom takoj ukrepa (zaradi nediscipline, nepravilnega ravnanja
z orožjem ali
divjadjo, neposlušnosti, nasprotovanje navodilom lovovodje, popivanjem,
oddaljevanjem s stojišč oziroma spreminjanje stojišča brez vednosti lovovodje oziroma
pomočnika lovovodje). Za vse naštete in podobne kršitve pošlje lovca z izpraznjeno puško za
tisti dan domov in tak lovec nima pravice nadaljevati z lovom. O dogodku obvesti IO,
7. v primeru nesreče na lovu ustavi lov, organizira nujno pomoč in poskrbi za obveščanje
pristojnih organov.
8. ob zaključku lova izvede pozdrav lovini po lovskih običajih, izroči vejice upleniteljem, na
kratko analizira potek lova ter izreče svoje mnenje.
9. ugotavlja in dokončno razčisti primere spornih uplenitev oz. ugotovi uplenitelja.
10.napiše in podpiše zapisnik, ki vsebuje evidenco navzočnosti lovcev LD in gostov na lovu, v
pogonu, udeležbo psov, odstrel in dodelitev uplenjene divjadi, evidentira oddane strele ter
morebitne pripombe.
11.organizira in nadzira tehtanje visoke divjadi.
Za čas izvajanja lova, je lovovodja odgovorna oseba lovske družine.

Lov na srnjad
27. člen
Lov na srnjaka oziroma odstrel srnjakov se opravi sorazmerno po celotnem lovišču LD Bučka.
Vsak lovec, ki hoče odstreliti srnjaka mora opraviti preizkus orožja. Prepovedan je odstrel A
lanščaka. Odstrel naddveltenih A in B srnjakov je omejen in reguliran z letnim razdelilnikom
odstrela.
Kdor odstreli srnjaka, je za vsakega srnjaka dolžan odstreliti tudi ustrezno število srn in
mladičev, ki jih z vsakoletnim načrtom odstrela določi IO. Dokler te obveze ne izvrši, se mu
prepove odstrel srnjaka za naslednje lovsko leto, razen če je plan odstrela izvršen v celoti.
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Od 1.5. pa do 1.7. oziroma do roka, ki ga določi IO ni dovoljen odstrel teritorialnega srnjaka,
razen za namene lovnega turizma in prireditev.

Lov na divje svinje
28. člen
Lov na divje svinje je dovoljen po splošnih lovskih predpisih in se lahko izvaja s čakanjem,
posamično (zaželeno je spremstvo še enega lovca), s skupinskim lovom ter na skupnih lovih
(brakade).
Na lovu na čakanje je dovoljen odstrel divjih prašičev v skladu s sprejetim planom odstrela.
Na skupinskih lovih morajo biti prisotni najmanj 3 člani LD in najmanj en lovski pes.
Lov na divje svinje se ne izvaja na krmilnicah oziroma v premeru 200 metrov od krmilnice.
Lov pa je dovoljen na krmilnicah za privabljanje divjadi, ki jih vsako leto določi IO.
Lovovodja na skupinskem lovu je dolžan voditi lov v smislu določil 30.člena tega poslovnika.

Lov na malo divjad
29. člen
Lov na malo divjad se izvaja na skupnih in skupinskih lovih v času, ki ga določa Zakon in
podzakonski predpisi, ter na podlagi načrta lova LD.
Pri skupinskih lovih morajo biti prisotni najmanj 3 lovci in eden lovski pes.

Pogoni
30. člen
Vsak član LD do 70 let starosti mora v tekoči sezoni opraviti z načrtom lova določeno število
pogonov oz. biti lovovodja ali njegov pomočnik, če mu to dopušča zdravje.
Član LD, ki je določen za pogon, pa tega iz upravičenih razlogov ne more opraviti, si lahko
dobi zamenjavo, ter se mu piše pogon.
Če lov odpade in ni nadomestnega lova se šteje, da je obveznost opravljena.
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Vsi gonjači morajo biti v času izvajanja lova opremljeni z opozorilnimi jopiči, udeleženci lova
pa z ustreznimi opozorilnimi označbami na pokrivalu.

VII. UPLENJENA IN NAJDENA DIVJAD

31. člen
Uplenjena divjad v lovišču LD Bučka je last LD Bučka, kot koncesionarja lovišča.
Cvrček pripada uplenitelju oz. lovcu, ki je uplenjeno divjad iztrebil. Divjad je prvenstveno
dolžan iztrebiti uplenitelj.
Veliko uplenjeno divjad na posamičnem lovu je dolžan uplenitelj pravilno iztrebiti in pripraviti
na oddajo v zbiralnico-hladilnico. Pri tem jo mora pokazati pooblaščeni osebi LD za pregled
divjačine ter potrdilo o pregledu dostaviti gospodarju v roku 3 dni. Trofejo velike divjadi mora
uplenitelj v roku tri dni po odstrelu pokazati gospodarju ali v njegovi odsotnosti njegovemu
pomočniku. Kršitelju določil tega odstavka je za leto dni prepovedan lov na to vrsto divjadi.
Ugotovitveni sklep o tem izda kršitelju IO LD.

32. člen
Ob uplenitvi divjadi se lahko lovci dogovorijo, da jo odkupijo proti plačilu po dnevnih tržnih
cenah na dan plačila. Pri odkupu mesa ima prednost uplenitelj oziroma člani LD. Vsak kupec
mora poskrbeti za predpisan veterinarski pregled divjačine v skladu z veljavnimi predpisi.
Pred prevzemom divjačine mora kupec poravnati kupnino pri blagajniku LD ter na lastne
stroške dati divjačino na veterinarski pregled in v zbiralnico-hladilnico dostaviti na vpogled
ustrezno potrdilo o plačilu in ustrezen veterinarski dokument o ustreznosti mesa za uporabo v
prehrani.

33. člen
Od uplenjene parkljaste divjadi pripada uplenitelju trofeja. Uplenitelj je dolžan trofejo skupaj s
čeljustjo pravilno pripraviti in očistiti ter prinesti na oceno najkasneje do konca posameznega
tromesečja (31.3.; 30.6.; 30.9. in 31.12.)
V primeru, da član ne ravna po določilih prvega odstavka tega člena, ali pa so bile trofeje
nestrokovno pripravljene, ima prepoved lova na to divjad v prihodnji sezoni. Ugotovitveni
sklep o tem izda IO.
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34. člen
Lovec, ki je prvi obveščen o najdbi poginule divjadi, je dolžan izvesti postopek, ki ga določa
Veterinarsko-sanitarni predpis. O tem mora obvestiti gospodarja in zadevo ustrezno
dokumentira.
Vsak član LD mora izvajati tudi ostale veterinarsko-sanitarne ukrepe, ki so naloženi LD in jih
mora le-ta kot koncesionar izvajati.

35. člen
Trofeje najdene poginule divjadi v lovišču so last LD in se razstavijo v lovskem domu.
Vsi člani LD so dolžni dati lovske trofeje na razpolago lovski družini ob določenih priložnostih
kot so prireditve, razstave ipd.
Član LD ne sme odtujiti ali prodati lovske trofeje brez predhodne odobritve IO. Vrednost
prodane trofeje pripada LD.

VIII. LOVSKI GOSTJE
36. člen
Lov z lovskimi gosti (tujimi in domačimi) se izvaja na področju, ki ga s sklepom predlaga IO.
Za izvajanje posamičnega lova IO določi vodnike za lov z lovskimi gosti, običajno pa je to
referent za lovni turizem, ki goste tudi seznani s pravili lova v LD. Lovcu-vodniku je gost
dolžan poravnati stroške vodenja.
Za vse love in število uplenjene divjadi mora vodja lova redno in pismeno obveščati gospodarja
LD.

37. člen
Tujec - gost, ki lovi v lovišču LD Bučka, mora poravnati pristojbine po ceniku, ki ga vsako leto
predpiše LZS.
Lovska pristojbina se zaračunava za:
• vstop v lovišče,
• spremljevalca,
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•
•
•
•
•
•

uporabo lovskih naprav,
strelno in odstrelno takso,
trofejo,
pripravo trofeje za transport,
organizacijo lova,
uporabo psa.

Uplenjena divjad se obračunava po veljavnem ceniku, ki ga vsako leto predpiše LZS.
IO se lahko odloči za pavšalni znesek, če je to v korist LD.

38. člen
Odstrelnino za trofejno divjad oceni posebna tri članska komisija, ki jo imenuje IO. Če
uplenitelj želi odkupiti meso, ga plača po dnevni ceni na dan plačila oz. po ceniku LD.
Veterinarski pregled mesa organizira sam kupec.
Če lovski gost zastreli srnjaka in ga člani LD kljub intenzivnem iskanju z ustreznim psom niso
našli, plača 50 % njegove vrednosti, pri čemer se računa teža 20 kg srnjaka.

39. člen
Član LD, ki želi povabiti na posamični lov svojega prijatelja - lovca, lahko to stori, vendar mora
o tem predčasno obvestiti IO in dobiti soglasje.
Če se ugotovi, da je član LD povabil gosta na posamični lov brez vednosti IO, se mu prepove
izvajanje lova za dobo enega leta, na vrsto divjadi, na katero je bil izvajan lov s tem, da mora v
tem času izpolnjevati vse ostale obveznosti člana LD. Ugotovitveni sklep o tem mu izda IO LD.
Član LD lahko povabi goste tudi na skupni lov na divjega prašiča, katere mora ob prihodu na
zborno mesto priglasiti lovovodji.
Za kršitev poslovnika ali za škodo, ki bi jo povzročil v lovišču gost, odgovarja član, ki je
povabil gosta. Odstrel, ki ga izvrši lovski gost, se šteje lovcu, ki je gosta povabil. Gostitelj
lahko gostu tudi odstopi plen v skladu z določili tega poslovnika.
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IX. LOVSKA KINOLOGIJA

40. člen
Člani LD smejo loviti samo s psi, ki imajo rodovnik, so primerno šolani in pravilno vodeni.
Dolžnost lovcev je, da gojijo le čistokrvne pasemske pse, jih pravilno šolajo, hodijo z njimi na
ocene in tekmovanja.

41. člen
Pes, ki ga nabavi LD iz svojih sredstev je tri leta last LD. Po tem roku postane pes last rejnika
oz. vodnika, če je z njim opravil vse predpisane ocene in tekme ter ga usposobil za lov. Tako
pridobljenega psa nadaljnja 3 leta ne sme odtujiti iz LD.
Pes mora izpolnjevati vse pogoje, ki so določeni za določeno pasmo psov. Če vodnik tega ne
stori in se ne trudi dovolj, da bi psa tako vzgojil in izšolal, mora povrniti LD nabavno ceno psa,
na dan, ko je sprejet tak sklep IO.
Kdor preneha biti član LD in ima psa, ki je last družine, ga mora oddati družini ali pa po oceni
kinologa odplačati LD uporabno vrednost psa.

42. člen
Za šolanje psov določi IO poseben del lovišča.
Za potrebe preiskusa naravnih zasnov psov lahko IO določi del lovišča, kjer se ta preizkus
opravi za potrebe Lovskega kinološkega društva. Organizator tekme je za čas izvajanja
preizkusa odgovoren za škodo na ali po divjadi, ki nastane zaradi pregona divjadi.

43. člen
Član IO LD je tudi referent za lovsko kinologijo - kinolog.
Kinolog vodi register lovskih psov z vsemi potrebnimi podatki, skrbi za izbiro in nabavo
lovskih psov ter udeležbo le-teh na razstavah in tekmah ter drugih kinoloških prireditvah.
Daje mnenje o uporabnosti posameznih lovskih psov v LD.
Organizira in sodeluje pri vodenju kinoloških prireditev v LD.
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44. člen
Povračilo stroškov cepljenja se prizna le lastnikom oz. vodnikom psov, ki so po vseh
zahtevanih predpisih usposobljeni za lov in prisotni na najmanj polovici skupnih lovov, o čemer
pa odloča IO na podlagi pisnega predloga kinologa in gospodarja. Povračilo se prizna
posamezniku za največ dva psa.
LD določi vsako leto v svojem finančnem načrtu sredstva za nabavo, vzdrževanje, šolanje,
ocenjevanje, cepljenje in zavarovanje lovskih psov.

X. LOVSKO STRELSTVO

45. člen
LD ima strelsko komisijo, ki jo vodi predsednik oz. referent za strelstvo.
LD mora poskrbeti v okviru svojih finančnih možnosti vsako leto za namenska sredstva za
strelski šport in nabavo potrebnih pripomočkov.

46. člen
Člani LD, ki dosežejo v domači družini dobre strelske rezultate, lahko sodelujejo v strelski
ekipi LD na tekmovanjih, ki se jih ta udeležuje.

47. člen
Referent za strelstvo skrbi za izvajanje rednega letnega preizkusa orožja, vodi pregled in
evidenco uspešnosti preizkusa posameznih lovcev za posamezno sezono, za izbor in udeležbo
ekipe na med družinskih in drugih tekmovanjih, ter skrbi za strelske naprave LD.
Izvede inventuro zalog streliva in drugih pripomočkov za priprave ekipe in tekmovanja ter vodi
evidenco o porabljenih sredstvih.
Vodi organizacijo in izvedbo strelskih prireditev v LD.
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XI. OBVEZNOSTI ČLANOV DO DELA PRI GOSPODARJENJU Z
NEPRIMIČNINAMI V LASTI LD

48. člen
Vsa dela, ki morajo biti v teku leta opravljena pri lovskem domu, bivaku ali drugih
nepremičninah v lasti LD, se planirajo z letnim načrtom, ki se ga sprejme na občnem zboru.
Dolžnost vsakega člana LD je, da predvidene naloge opravi v določenem roku. Morebitne
zaostale delovne ure v tekočem letu morajo člani plačati pred rednim občnim zborom po
ceniku, ki velja za priznanje stroškov biomeliorativnih in biotehničnih del v lovišču.

49. člen
Člani LD, ki so stari nad 70 let in so 10 let nepretrgoma člani LD, so oproščeni vseh obveznosti
iz naslova dela pri upravljanju nepremičnin.
IO lahko na podlagi predložene zdravniške dokumentacije posameznemu članu določi delo, ki
ga bo lahko opravil.

XII. DRUGE DOLŽNOSTI ČLANOV IN ORGANOV LD

50. člen
Vsi člani družine so obvezni udeleževati se sej oz. sestankov, posvetov in skupščin LD.
Tisti, ki so izvoljeni v organe upravljanja LD, so dolžni udeleževati se sej teh organov.
Kdor se ne ravna po določilih prvega in drugega odstavka tega člena stori kršitev in zanjo
odgovarja pred disciplinsko komisijo.

Gospodar lovskega doma - hišnik
51. člen
Skrbi za redno vzdrževanje lovskega doma in predlaga ukrepe za vzdrževanje in sanacijo.
Načrtuje in predlaga nove investicije in večje posege v lovski dom in njegovo okolico.
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Vodi evidenco opravljenih ur dela pri gospodarjenju z nepremičninami v lasti LD, za vsakega
člana.
Skrbi za inventar ter vodi ustrezno evidenco. Skupaj z ustrezno komisijo opravi letno inventuro.
Skrbi za urejenost okolice ter predlaga izboljšave. Organizira in vodi izvajanje del v in okolici
lovskega doma. V zimskem času in v času večjih padavin organizira izvedbo ukrepov za
prevoznost ceste in njeno redno vzdrževanje.
Ob znižani temperaturi poskrbi za ogrevanje prostorov doma za potrebe LD ali drugih
uporabnikov. Poskrbi za red in čistočo v kolikor je dom dan v začasno uporabo (prireditve,
sestanki, ipd..) uporabnikom izven LD, ter nad tem izvaja nadzor. Ob tem opravi s
uporabnikom tudi pregled inventarja ter izstavi račun za manjkajoč inventar in nabavi novega.
Vsakemu najemniku lovskega doma obračuna najemnino, ki jo za vsako leto določi IO. Vsak
najemnik je dolžan predati prostore lovskega doma v stanju v kakršnem jih je prevzel.
Najemnine ne računa članom lovske družine Bučka ter organizacijam in posameznikom za
katere tako sklene IO.
Je član IO, kateremu odgovarja za svoje delo.

Mentorji
52. člen
Izvajajo celotno pripravo lovskih pripravnikov za lovski izpit. Spoznavajo pripravnike z
organiziranjem in izvajanjem vseh del v organizaciji LD ter delom v lovišču v smislu določil
Pravilnika o izobraževanju.
Neposredno spremljajo interes in rezultate pripravnika ter dajejo mnenje o njegovi primernosti
za izpit. Izvajajo nadzor nad vodenjem dnevnika dela pripravnika ter njegovim lovskim
vedenjem.
Poročajo IO ali gospodarju o poteku in rezultatih pripravništva.

Druge dejavnosti

53. člen
Vsak član LD je dolžan priti na pogreb preminulega člana LD.
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54. člen
V primeru, če se pokaže potreba po ostalih aktivnostih izven redne dejavnosti LD, predlagatelj
le-te pripravi v pisni obliki in jih predloži IO v obravnavo. IO skupaj s predlagateljem poda
predlog občnemu zboru v obravnavo.
V primeru nujne potrebe po takojšnjem vključevanju posameznih članov ali celotne LD v
nudenje pomoči krajanom, (elementarne in druge nezgode, iskanje pogrešane osebe, reševanje
in nudenje druge nujne pomoči, ipd) se pooblašča starešino ali gospodarja, da izvedeta ustrezne
ukrepe.
O izvedenih ukrepih in njihovih rezultatih poročata IO in članstvu na prvem naslednjem
posvetu.

XIII. VARSTVO NARAVE

55. člen
Člani lovske družine so dolžni skrbeti za varstvo in čistost naravnega okolja.
Zlasti je treba skrbeti za varstvo tistih živalskih in rastlinskih vrst, ki so v nevarnosti izumrtja
ali so že izredno redke in so zaradi tega stalno zaščitene. Razen tega so dolžni skrbeti za
kompleksno varstvo naravnega okolja pred onesnaženjem, za varstvo živalstva, rastlin in
naravnih znamenitosti.

XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
56. člen
Ta poslovnik je sprejet na občnem zboru LD dne _______ in stopi v veljavo takoj.
Z dnevom sprejetja tega poslovnika preneha veljati doslej veljavni Poslovnik Lovske družine
Bučka z dne 9.3.1997

Datum :
TAJNIK

STAREŠINA

Pirman Mitja

Pirman Mitko
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