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Na podlagi določil 47. člena Pravil Lovske družine Boč na Kozjaku, v skladu z Zakonom o 

društvih (Url. RS, št. 61/06 in 58/09), Zakona o divjadi in lovstvu (Url. RS št. 16/2004 in 

Zakona o orožju (Url. RS št. 73/2004) je zbor lovcev Lovske družine Boč na Kozjaku na 

občnem zboru, dne 19.03.2010 sprejel: 

 
POSLOVNIK 

 
LOVSKE DRUŽINE BOČ NA KOZJAKU 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

Poslovnik Lovske družine Boč na Kozjaku določa organiziranost LD, obveznosti, 

odgovornosti in pravice članov lovske družine pri trajnostnem in sonaravnem gospodarjenju z 

divjadjo, planiranju in izvajanju  lova in lovskega turizma ter drugih naravovarstvenih in z 

lovstvom povezanih dejavnosti, imenovanje in delovanje organov, komisij lovske družine, 

upravljanje in gospodarjenje z lovskimi napravami in  lovsko tehničnimi  objekti, ter ukrepe ob 

kršitvi poslovnika. 

 

2. člen 

(1) Naravovarstvena dejavnost in upravljanje z divjadjo obsega načrtovanje, trajnostno 

gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi ter načine njihovega izvajanja.  

 

(2) Naravovarstvena dejavnost in upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke, socialne in 

gospodarske funkcije divjadi ter njenega življenjskega prostora, zlasti pa: 

- ohranjanje in varstvo divjadi kot naravnega bogastva 

- ohranjanje in povečevanje biološke in krajinske pestrosti ter stabilnosti življenjskih 

združb 

- trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

- preprečevanje in povračilo škod od divjadi in na divjadi. 

                              

Načelo zakonitosti in pravne podlage za poslovanje 

3. člen 

(1) Lovska družina posluje skladno z določbami Zakona o društvih, Zakona o divjadi in 

lovstvu, Zakona o orožju, Zakona o zaščiti živali, Zakona o gozdovih, Zakona o ohranjanju 

narave, Zakona o varstvu okolja in Zakona pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju, 

Zakona o finančnem poslovanju, Zakona o javnih financah in Zakona o računovodstvu, ter 

drugimi zakoni in podzakonskimi akti sprejetimi na podlagi teh zakonov, ki določajo 
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poslovanje pravnih oseb zasebnega prava in na podlagi pravil Lovske družine Boč na 

Kozjaku. 

 

(2) Poslovne knjige in letna poročila mora LD voditi in izdelovati v skladu z določbami zakona 

o računovodstvu in drugimi predpisi. 

 

(3) Letno poročilo za preteklo leto sestoji iz bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, 

pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. Letno poročilo se predloži organizaciji, 

pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov (AJPES) v mesecu marcu tekočega leta, 

za preteklo leto. 

 

Veljavnost določb 

4. člen 

Določbe tega poslovnika veljajo za vse člane LD enako, če se uporablja pojem »lovska 

družina ali upravljavec lovišča«, razen, če ni v posameznih določbah določeno, da veljajo 

samo za posamezne organe ali posamezne lovce. 

 

Načelo neposredne uporabe zakonov in drugih predpisov 

5. člen 

(1) V primeru, da poslovanje LD za posamezne zadeve ni dovolj opredeljeno, in v primeru, 

da določbe poslovnika niso dovolj jasne, se neposredno uporabljajo določbe zakonov in 

predpisov, ki so navedene v 3. členu tega poslovnika. V primeru, da se predpisi, ki urejajo 

poslovanje LD, spremenijo, se določbe teh predpisov uporabljajo neposredno, ne glede na 

posamezne določbe tega poslovnika. 

 

(2) Lovska družina posluje tudi po načelih  lovskega etičnega kodeksa. Kršitve določb tega 

poslovnika se štejejo za disciplinsko kršitev in se zanjo uvede disciplinski postopek, ali izreče 

ukrep v skladu s tem poslovnikom. 

 

Revirji v LD Boč na Kozjaku 

9. člen 

(1) Lovišče je razdeljeno na sedem revirjev: 

- revir DOBRAVA 

- revir ŠTURMOVA GRABA 

- revir ZAGOZD 

- revir JANŽEVA GORA 

- revir RATOVO 

- revir BISTRIŠKA GRABA 

- revir JARČEVO. 
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(2) Revir ni samostojna enota ampak je organizacijska oblika dela za lažje upravljanje z 

loviščem in izvajanje lovsko gojitvenih ukrepov v lovišču. Vsak revir vodi revirni vodja, ki ga s 

sklepom imenuje in razrešuje UO LD. Upravni odbor  enakomerno porazdeli in določi lovce v 

posamezne revirje. 

 

Organizacija lovsko čuvajske službe 

10. člen 

Lovska družina zagotavlja nadzor na celotni površini z organiziranjem lovsko čuvajske 

službe. Na podlagi velikosti lovišča in analize problematike lovstva, UO določi število lovskih 

čuvajev, ki opravljajo lovsko čuvajsko službo. Z lovskim čuvajem se sklene pogodba. Naloge 

lovsko čuvajske službe v lovišču so določene v Zakonu o divjadi in  lovstvu ter pravilniku o 

lovsko čuvajski službi. 

 

Organi opravljanja, vodilni člani 

in posamezne zadolžitve - funkcije v LD 

11. člen 

(1) Za nemoteno delovanje lovske družine so izvoljeni organi upravljanja lovske družine, 

nekateri vodilni člani in lovci na zadolžitvah pa so imenovani. 

 

(2) Organi in naloge organov  LD so opisane v pravilih lovske družine. 

 

(3) Vodilni člani in naloge vodilnih članov LD so opisane v pravilih lovske družine. 

 

(4) Posamezne zadolžitve v lovski družini so: 

- vodja revirja 

- preglednik divjačine  

- gojitvena komisija 

- referent za lovsko kinologijo 

- referent za lovsko strelstvo 

- gospodar lovskega doma 

- komisija za odlikovanje in priznanja, 

- komisija za ocenjevanje škode od divjadi in na divjadi 

- praporščak 

- mentor pripravniku 

- izpitna komisija za opravljanje praktičnega dela lovskega izpita 

- inventurna komisija. 
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Vodja revirja 

12. člen 

Osnovni namen in naloge revirnih vodij so: 

- organizira, vodi in nadzira izvajanje lovsko gojitvenih ukrepov  v revirju 

- organizira, vodi in nadzira gradnjo in vzdrževalna dela na lovskih objektih in 

napravah 

- nadzira in vzdržuje krmišča, mirne cone in zimovališča zastopanih vrst divjadi v 

lovišču 

- predlaga ukrepe v revirju 

- poroča o številčnosti  divjadi v lovišču in njenih bioloških kazalnikih. 

 

Preglednik divjačine 

13. člen 

Lovska družina je dolžna usposobiti določeno število lovcev za preglednike divjačine. 

Preglednik divjačine je usposobljena oseba, ki opravi prvi pregled in na podlagi veterinarskih 

predpisov ugotovi primernost ali neprimernost. 

 

Gojitvena komisija 

14. člen 

(1) Gojitveno komisijo sestavljajo trije člani in sicer predsednik in dva člana. Člani komisije 

morajo biti lovci, ki imajo strokovno znanje in izkušnje na področju lovstva. 

 

(2) Komisija opravlja naslednje naloge: 

- spremlja, analizira in predlaga  ukrepe v življenjskem okolju divjadi 

- spremlja številčno stanje populacije za posamezno vrste divjadi 

- spremlja biološke kazalnike divjadi 

- predlaga območja  biokoridorjev, ekocelic, mirnih con, mrhovišč in zimovališč za 

posamezne vrste divjadi 

- predlaga ukrepe za uspešno izvajanje varstva divjadi 

- ocenjuje življenjske možnosti divjadi  in predlaga ukrepe za izboljšanje stanja 

- na družinskem ocenjevanju ocenjuje trofeje divjadi in pravilnost odstrela, ter 

predlaga ukrepe za odpravo nepravilnosti in izboljšanje stanja. 

 

                                         Referent za lovsko kinologijo 

                                                          15. člen 

(1) Referent za lovsko kinologijo je lovec, ki organizira in izvaja naloge lovske kinologije, 

organizira in izvaja način pravilne uporabe lovskih psov čiste pasme v loviščih pri 

posameznih oblikah lova, vodi kinološke evidence, nadzoruje pravice in obveznosti vodnikov 
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lovskih psov, zastopa pravice LD napram vodnikom lovskih psov in skrbi za pospeševanje 

lovske kinologije. 

 

(2) LD poravna vodnikom psov (samo za enega psa) finančne obveznosti cepljenja psov 

proti steklini, samo v primeru  50%  udeležbe psov na skupnih lovih. Vodnikom psov 

krvosledcev, pa se poravnajo finančne obveznosti cepljenje psov proti steklini, samo psom, 

ki so aktivni pri iskanju divjadi. 

 

(3) Referent za lovsko kinologijo je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru. Svoje delo 

opravlja v skladu s pravilnikom o lovski kinologiji. 

 

                                         Referent za lovsko strelstvo 

                                                          16. člen 

(1) Referent za lovsko strelstvo je lovec, ki opravlja aktivnosti na področju lovskega strelstva. 

 

(2) Naloge referenta za lovsko strelstvo so: 

- organizira in vodi redni letni preizkus pristrel lovskih pušk 

- vodi evidenco letne pristrelitve  lovskega orožja lovcev LD 

- v dogovoru z UO LD vodi izredno pristrelitev lovskih pušk  

- organizira in vodi lovska strelska tekmovanja 

- podaja  mnenja o pravilni ali nepravilni uporabi orožja 

- sodeluje pri usposabljanju lovskih pripravnikov s področja rokovanja z lovskim 

orožjem 

- opravlja še druge naloge, ki mu jih naloži OU. 

 

(3) Strelski referent opravlja svoje delo v skladu s Pravilnikom o lovskem strelstvu.    
 

Lovski dom 

17. člen 

(1) Lovska družina ima svoj lovski dom. Lovski dom je lovski objekt, namenjen za uspešno 

opravljanje nalog v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu ter, Pravili lovske družine. Lovski 

dom lahko uporabljajo vsi lovci in so pri njegovi uporabi enakopravni.  

 

(2) V lovskem domu se opravljajo naslednje aktivnosti: 

- zbori, sestanki, seje, posveti in druge oblike dela organov in komisij LD 

- aktivnosti pred izvajanjem in po izvedenem skupnem ali individualnem lovu 

- druge aktivnosti, ki jih odobri UO. 
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Gospodar lovskega doma 

18. člen 

(1) Gospodar lovskega doma  vodi in upravlja lovski dom kot dober gospodar v skladu s 

smernicami zbora lovcev in UO. 

 

(2) Za svoje delo je gospodar lovskega doma odgovoren zboru lovcev in UO. 

 

Komisija za odlikovanja in priznanja 

19. člen 

(1) Komisijo za odlikovanja in priznanja  sestavljajo predsednik in dva člana. 

 

(2) Na predlog UO komisija opravi pregled pogojev za podelitev odlikovanj in priznanj v 

skladu s Pravili lovske družine in Pravilnikom o podeljevanju lovskih odlikovanj in priznanj, ki 

ga je izdala Lovska zveza Slovenije. 

 

(3) Lovska družina podeljuje lastna odlikovanja in priznanja v okviru LD. Priznanja in 

odlikovanja podeljuje lovcem LD, drugim lovcem, lovskim družinam, organom in 

organizacijam  zaradi zaslug pri upravljanju, vodenju in pomoči pri delu lovske družine.   
                            

 

Komisija za ocenjevanje škode od divjadi in na divjadi 

20. člen 

(1) Komisijo za ocenjevanje škode po in na divjadi sestavljajo predsednik in dva člana. 

 

(2) Naloge komisije so: 

- da na podlagi pisne prijave oškodovanca  opravi ogled in napravi zapisnik 

- oceni višino povzročene škode 

- z oškodovancem se dogovori o načinu povrnitve škode (v materialu ali v denarju) 

- en izvod zapisnika preda gospodarju LD zaradi vnosa podatkov v aplikacijo 

LISJAK. 

 

Praporščak 

21. člen 

(1) Praporščak je lovec v lovski družini, ki je zadolžena za pravilno uporabo in vzdrževanje  

prapora lovske družine. 

 

(2) Praporščak skrbi za pravilno uporabo prapora na lovskih svečanostih, lovskih prireditvah, 

lovskih pogrebih in drugih pomembnih dogodkih. 
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Mentor pripravniku 

22. člen 

 (1) Mentor je lahko samo tisti lovec, ki je opravil poseben tečaj za usposabljanje lovskih 

pripravnikov. 

 

(2) Mentor opravlja svoje delo v skladu s Pravilnikom o usposabljanju lovskih pripravnikov. 

 

(3) Mentorja s sklepom določi UO na podlagi potrebe po izobraževanju (lovskega 

pripravnika). 
 

Komisija za opravljanje praktičnega dela lovskega izpita 

23. člen 

(1) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 

 

(2) Komisija dela po Pravilniku o izobraževanju lovskih pripravnikov. 

                                                           

Inventurna komisija 

24. člen 

(1) Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 

 

(2) Inventurna komisija je zadolžena za popis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 

(3) Komisija predlaga občnemu zboru odpis osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 

 

Lovski objekti in lovske naprave 

25. člen 

   (1) Lovska družina ima naslednje lovske in lovsko tehnične objekte: 

- lovski dom 

- hladilnico  

- koruznik za spravilo koruze 

- visoke lovske preže 

- krmišča za divjad 

- privabljalna  in odvračalna krmišča 

- solnice  

- krmne njive 

- kaluže 

- kozolce 

- lovske steze. 

 



8 

 

 

(2) Za vse lovsko tehnične objekte mora biti izdelan načrt z vso spremljajočo dokumentacijo, 

katerega izdela gospodar LD v sodelovanju z revirnimi vodji. 

 

(3) Izgradnja lovsko tehničnih  objektov se mora  planirati na začetku leta pri izdelavi letno 

gospodarskega načrta. Predloge dajo lovci revirnim vodjem in gospodarju LD.  

 

(4) Lovci ne smejo izdelovati lovsko tehničnih objektov, če jim tega ne odobri gospodar LD s 

soglasjem upravnega odbora, 

 

(5) Vsi lovski objekti morajo biti registrirani in vneseni v aplikacijo LISJAK zaradi izdelave 

letno gospodarskega načrta v LD. Podatke vnaša gospodar LD.  

 

III. VODENJE, UPRAVLJANJE IN DELOVANJE 

LOVSKE DRUŽINE 

                                          

Zbor lovcev 

26. člen 

Občni zbor je najvišji organ lovske družine in ga sestavljajo vsi člani lovske družine. 

Pristojnosti določajo pravila LD. 

 

Lovski  posveti in sestanki 

27. člen 

(1) Med dvema občnima zboroma se člani lovske družine sestajajo na lovskih posvetih ali 

sestankih odborov in komisij. 

 

(2) Lovski posvet je oblika dela lovske družine na katerem so člani informirani o temah s 

področja delovanja LD. 

 

Potek posveta in sestanka 

28. člen 

(1) Posvet  ali sestanek se praviloma skliče s pisnim vabilom na katerem je dnevni red, v 

izjemnih primerih zaradi objektivnih razlogov se lahko sestanek ali posvet skliče tudi  ustno 

(po telefonu). 

 

(2) Posvet praviloma prične in vodi starešina LD. Na posvetih in sestankih odborov in komisij 

se vodi zapisnik. 

 

(3) V času trajanja občnega zbora, posveta ali sestanka odborov in komisij, e prepovedano 

kaditi (ni dovoljeno) ter točiti in uživati alkoholne pijače ali druge opojne substance. 
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(4) Na posvetu  ali sestanku morajo prisotni upoštevati red in disciplino za katero skrbi 

predsedujoči. Kdor kakorkoli moti red in disciplino z neupravičenim govorjenjem, kričanjem, 

žvižganjem, vzklikanjem, petjem, ploskanjem, ali z drugimi motečim vedenjem, ga lahko 

predsedujoči odstrani. V izjemno hudih oblikah motenj zbora, sestanka ali posveta lahko 

predsedujoči sejo prekine.  

 

(5) V posebno nujnih primerih, lahko odbori ali komisije opravijo dopisno (korespondenčno) 

sejo o kateri se mora narediti zapisnik. 

 

 

IV. NAČRTOVANJE IN UPRAVLJANJE Z DIVJADJO 

 

Načrtovanje in upravljanje z divjadjo 

29. člen 

(1) Lovska družina pri trajnostnem in sonaravnem gospodarjenju ter upravljanju z loviščem 

ter trajnostnim in sonaravnim gospodarjenjem z divjadjo izdela letni načrt upravljanja z 

loviščem. 

 

(2) Načrte upravljanja z loviščem  izdeluje lovska družina v skladu z Zakonom o divjadi in 

lovstvu , smernicami Zavoda za gozdove, Lovske zveze Slovenije in območnega združenja 

upravljavcev lovišč.   
         

Postopek sprejemanja letnega načrta 

30. člen 

(1) Vsebina načrtov upravljanja z divjadjo in ukrepi v njenem okolju, roki za sprejemanje 

načrtov ter način predstavitve in nadzora uresničevanja načrtov je določena v predpisih 

sprejetih na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu in Pravilniku o sprejemu letnih načrtov lovsko 

upravljavskih območij v Republiki Sloveniji. 

 

(2) Osnutek načrta lovišča sprejme upravni odbor na predlog gospodarja in z vsebino 

seznanimo članstvo.  

 

Naloge lovske družine 

31. člen 

 (1) Lovska družina opravlja  naloge s področja trajnostnega in sonaravnega gospodarjenja z 

divjadjo v skladu z zakonom in v javnem interesu. 
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(2) Območno združenje  upravljavcev lovišč in lovišča s posebnim namenom v sodelovanju z 

zavodom  za gozdove opravljajo letne preglede odstrela in izgub za presojo pravilnosti 

izvedenega načrta odvzema divjadi. 

 

   

V. TRAJNOSTNO GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 

 

Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 

32. člen 

 Lovska družina  sonaravno gospodari z divjadjo v lovišču na podlagi podeljene koncesije in 

v skladu s strokovnimi dognanji. 

 

OMEJITVE  PRI POSEGIH V OKOLJE 

 

Varstvo divjadi pred nepotrebnim vznemirjanjem 

33. člen 

Divjad je prepovedano vznemirjati v mirnih conah, na rastiščih, gnezdiščih, polegališčih, 

zimovališčih, pasiščih v gozdu in krmiščih ali jo zalezovati v neugodnih vremenskih razmerah 

(poplavah,visok sneg). 

 

Posebni ukrepi za varstvo divjadi 

34. člen 

(1) Za ohranitev populacije določene vrste divjadi Upravni odbor izvede posebne ukrepe za 

varstvo divjadi oziroma določi območja mirnih con, habitatov in biokoridorjev na površinah, ki 

so pomembne zaradi: 

- ohranitev in nemotenega razvoja populacije ogroženih vrst divjadi 

- povezave med posameznimi populacijami določenih vrst divjadi oziroma 

vzdrževanje njihove genske raznolikosti. 

 

(2) Posebni ukrepi za varstvo divjadi so: 

- prepoved določenega načina gibanja ali vožnje na določenem območju 

- določitev posebnih ukrepov pri posegih v okolje 

- strokovne podlage za določitev posebnih začasnih ukrepov izdela upravni odbor 

- s posebnimi ukrepi se določijo omejitve in usmeritve pri lovu divjadi. 

 

Ekocelice 

35. člen 

(1) V načrtu z upravljanjem z divjadjo se zaradi ohranitve zlasti divjadi in ogroženih  
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prosto živečih vrst sesalcev in ptic predvidijo kraji in ukrepi za vzdrževanje in vzpostavljanje 

ekocelic. 

 

(2) Lovska družina v skladu z načrtom vzpostavi ekocelice na lastnih zemljiščih in v soglasju 

z lastniki oziroma uporabniki tudi na drugih zemljiščih. 

 

 

NAČINI TRAJNOSTNEGA GOSPODARJENJA Z DIVJADJO 

 

 

Dela v življenjskem okolju divjadi 

                                                              36. člen 

Lovska družina gospodari v skladu z načrti za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in mora 

zagotoviti: 

- vzdrževanje in izboljševanje prehranskih in drugih življenjskih možnosti za divjad, 

- urejanje vodnih virov in kaluž 

- krmljenje divjadi 

- dodajanje in naseljevanje divjadi 

- postavitev lovskih objektov ter 

- druga dela,s katerimi se zagotavljajo ugodne razmere za razvoj populacij divjadi. 

 

 

Krmljenje divjadi 

37. člen 

(1) Krmljenje je dovoljeno le za tiste vrste divjadi in na tistih lokacijah, ki so v načrtu lovske 

družine in v skladu z načrti LUO.  

 

(2) Krmljenje divjadi se opravlja samo na zato določenih krmiščih. 

 

(3) Gospodar v sodelovanju z gojitveno komisijo napravi načrt krmišč za celotno območje 

lovišča LD. 

 

(4) Kakršna koli druga oblika ali načini krmljenja je prepovedana. 

 

Izredni poseg v populacijo divjadi 

                                                             38. člen 

(1) Izredni poseg  v populacijo divjadi je poseg na lovnih  ali ne lovnih površinah in ne glede 

na lovno dobo zaradi: 
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 vidnih  fizičnih poškodb pri povozih, pokosih divjadi, ter strelnih ranah in boleznih npr. 

driskavost), pri katerih je žival opazno shujšana in tako oslabela, da se več ne 

umakne, da je na njej vidna garjavost ali je prisotno nenormalno obnašanje živali 

okužene s steklino. 

 

(2) V primeru ostalih poškodb zaradi katerih se divjad težje giblje ali šepa, vendar je v naravi 

sposobna preživeti, izredni poseg ni utemeljen. 

 

(3)  Če se član LD  sreča z zgoraj navedeno situacijo mora nemudoma  obvestiti gospodarja, 

ali starešino LD. 

 

(4) Lovskega inšpektorja o izrednem posegu v imenu LD, (upravljalca lovišča) obvešča 

starešina, v primeru njegove odsotnosti pa gospodar LD.                     

 

(5) Gospodar LD sestavi zapisnik o izvedenem odvzemu in zapisnik pošlje lovskemu 

inšpektorju. 
 

VI. KONTROLA IN EVIDENCA ODSTRELA IN IZGUB DIVJADI 

 

Ukrepi ob odstrelu divjadi,najdbi poginule ali povožene divjadi 

                                                              39. člen 

 (1) Vsak lovec, ki upleni divjad, pobere poginulo ali povoženo divjad, mora obvestiti 

gospodarja  in preglednika divjačina LD. 

 

(2) Vsak lovec mora po uplenitvi parkljaste divjadi izpolniti napotnico za uplenjeno divjad in 

divjad dostaviti do preglednika. 

 

(3) Vsak lovec mora po uplenitvi trofejne divjadi, trofejo pokazati  gospodarju in pregledniku  

LD, vendar glava ne sme biti odrezana. 

  

(4) Preglednik mora odstreljeno parkljasto divjad opremiti s posebno oznako v skladu z 

veterinarskimi predpisi. 

 

(5) Preglednik si mora poginulo ali povoženo divjad po obvestilu o najdbi, čim prej ogledati 

poskušati ugotoviti vzrok smrti in ukrepati v skladu s predpisi. 

 

(6) Preglednik  pregleda tudi divjad, ki jo je sam uplenil, pri tehtanju pa mora biti prisoten 

gospodar ali drugi preglednik  ali član LD. 
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Evidenca odstrela in izgub divjad 

40. člen 

(1) Odstreljeno parkljasto divjad je potrebno dostaviti na mesto za prevzem divjačine 

(hladilnica) v skladu z predpisi. 

 

(2) Za trofeje, ki jih ni mogoče dostaviti komisiji za ocenjevanje trofej (zaradi prepariranja) se 

izda trofejni list s potrdilom registriranega preparatorja. 

 

(3) Lovska družina mora upoštevati Pravilnik o evidentiranju odstrela in  izgub divjadi v rokih, 

določenih z letnimi načrti lovsko upravljavskih območij, posredovati komisiji lovsko 

upravljavskega območja trofejne liste in materialne dokaze o opravljenem odstrelu in izgub 

divjadi, zato mora vsak lovec po uplenitvi parkljaste divjadi ali najdbi divjadi : 

- odvzeti levo spodnjo čeljust 

- v primeru, da ni leve spodnje čeljusti, fotografirati poginulo ali povoženo divjad 

- podpisati zapisnik, ki ga napiše gospodar LD. 

 

VII. IZVAJANJE LOVSKO GOJITVENIH DEL V LOVIŠČU 

 

Ukrepi v življenjskem okolju divjadi 

41. člen 

(1) Lovci lovske družine so dolžni z delom izvajati ukrepe za izboljšanje življenjskega okolja 

in življenjskih razmer divjadi ter izvajati druga dela in naloge za trajnostno ohranitev 

zastopanih vrst v lovišču. 

 

(2) Prav tako so dolžni  graditi in vzdrževati lovske objekte. 

 
(3) Biomeliorativna dela v lovišču so: 

- košnja 

- spravilo sena z odvozom 

- priprava pasišč za divjad 

- vzdrževanje gozdnega roba 

- izdelava in vzdrževanje kaluž 

- vzdrževanje vodnih virov 

- sadnja in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves in grmovnic ter 

- postavitev in vzdrževanje gnezdilnic. 

 

(4) Biotehniška dela v lovišču so: 

- zimsko krmljenje divjadi 

- privabljalno in preprečevalno krmljenje divjadi 
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- preprečevanje škod od divjadi 

- pridelovalne in krmne njive. 

 

 

Osnove in merila za izvajanje letno gospodarskega načrta 

42. člen 

Dela v lovišču in ostala bremena morajo biti enakomerno porazdeljena med vse lovce. 

 

Vrednotenje delovnih ur v LD Boč na Kozjaku: 

43. člen 

(1) Vsi člani so dolžni opraviti toliko ur, koliko ur je planiranih v letno gospodarskem načrtu 

LD v tekočem letu. Za opravljene delo se prizna:                                                         

- za zalaganje ene solnice se članu prizna 1 ura 

- v času zimskega in privabljalnega krmljenja se članu prizna 14 ur, LD mora   

                upoštevati dolgoročni načrt pohorsko lovsko upravljavskega območja 

- vodniku psa se za vsako iskanje obstreljene divjadi priznajo dejansko porabljene 

ure 

- vodniku psa na skupnem lovu se prizna število ur trajanja lova 

- starešini, gospodarju, pregledniku divjadi ki vodi hladilnico in komisiji za 

ocenjevanje škod se prizna 50 ur 

- tajniku, blagajniku se prizna 20 ur 

- za uplenjeno lisico ali kuno se uplenitelju prizna  2 uri v primeru oddaje plena na 

veterinarski zavod. 

 

 (2) Evidenco opravljenih delovnih ur  vodijo: 

- gospodar za opravljene delovne ure na delovnih akcijah 

- revirni vodja v slučaju odsotnosti gospodarja na delovnih akcijah 

-  gospodar in člani gojitvene komisije ob koncu leta za evidentiranje vseh 

opravljenih ur. 

 

(3) Poročilo o opravljenih urah ob koncu koledarskega leta poda gospodar upravnemu 

odboru LD. 

 

(4) Gospodar LD pred lovno sezono obvesti lovce o opravljenih delovnih urah.  
                                                                                                                                                         
        

VIII. IZVAJANJE LOVA IN UKREPI  ZA IZVAJANJE KONCESIJSKE POGODBE ZA 

TRAJNOSTNO  GOSPODARJENJE Z DIVJADJO 
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Izvajanje lova 

44. člen 

(1) Izvajanje lova in ukrepov varstva divjadi je pravica in obveznost vseh članov lovske 

družine. 

 

(2) Lovci so dolžni izvajati lov v skladu z Zakonom o divjadi in lovstvu, Zakona o orožju, 

podzakonskimi akti, Pravili lovske družine in ostalimi pravnimi akti in sklepi organov lovske 

družine, ter v skladu z določili etičnega kodeksa slovenskih lovcev. 

 

(3) Pri izvajanju lova mora vsak lovec imeti pri sebi napotnico za uplenjeno divjad, ki jo dobi 

pri gospodarju LD. 

 

(4) Po vsakem strelu na divjad, ki ni padla  na mestu ali v vidnem polju strelca, mora lovec 

poskrbeti, da se opravi pravilen in temeljit pregled kontrolni pregled nastrela. 

 

(5) V primeru, če je divjad ranjena ali zastreljena se upošteva način in postopek iskanja ter 

sledenja ranjene ali zastreljene divjadi s psom krvosledcem, ter obveščanjem gospodarja 

lovske družine. 

 

(6) Vsak zgrešen strel je treba javiti gospodarju LD. 

 

(7) Pri lovu se smejo uporabljati lovski psi, ki so opisani v pravilniku lovske kinologije. 

 

(8) Lovec ali lovski pripravnik se lahko udeleži lova z lovsko puško risanico, če je opravil letni 

preizkus s tem orožjem. 

 

(9) Lovski pripravnik lahko lovi (srnjaka) lanščaka - gumbarja in ne trofejno parkljasto divjad, 

samo v spremstvu mentorja ali drugega člana LD. 

 

 

Obveznosti uplenitelja divjadi 

45. člen 

Pred uplenitvijo se mora uplenitelj prepričati ali izpolnjuje vse zahtevane pogoje za uplenitev 

posamezne vrste parkljaste divjadi in se seznaniti s smernicami, planom odvzema in 

starostno strukturo.                                                                                           

                                                                                                                                            

46. člen 

(1) Vsa uplenjena in najdena divjad ter njeni deli so last lovske družine. Lovec - uplenitelj ima 

predkupno pravico do odkupa pravilno uplenjene divjadi po dnevno tržni ceni. 
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(2) Uplenitelj ima pravico do trofeje uplenjene divjadi in do delov drobovine, katere ni 

potrebno predložiti veterinarski službi. 

 

(3) Lovec, ki je odkupil uplenjeno divjad mora le to plačati v zahtevanem roku  po prevzemu. 

 

(4) Uplenitelj, ki je neopravičeno uplenil  divjad pravice do odkupa nima. 

 

47. člen 

Prepovedano je izvajanje individualnega lova kljub izpolnjenim vsem zahtevanim pogojem v 

času izvajanja naslednjih aktivnosti lovske družine: 

- zbora lovcev, lovskega sestanka ali lovskega posveta 

- delovne akcije lovske družine 

- svečane akademije ali žalne komemoracije lovske družine 

- in pri drugih aktivnostih, kjer je zahtevana udeležba članov lovske družine. 

                                

Pravica do uplenitve trofejne divjadi 

48. člen 

(1) Pravico do izvajanja lova na ne trofejno divjad ima vsak član LD. 

 

(2) Pravica do izvajanja lova na trofejno divjad izvira iz opravljenih obveznosti iz preteklega 

leta. 

 

(3) Član lahko opravi planirana dela z nadomestno delovno silo ali jih plača po vrednosti 

delovne ure, ki jo za vsako leto določi UO. 

 

(4) Člani nad 70 let so obvezni opraviti planirana dela ali poravnati protivrednost samo v 

primeru, če želijo izvajati lov na trofejno divjad. 

 

 

SRNJAD 

49. člen 

(1) Pravico do odstrela srnjaka imajo vsi člani vsako leto v kolikor izpolnjujejo vse pogoje iz 

Pravil, Poslovnika in sklepov LD. 

- član, ki želi upleniti srnjaka 2+ pred 1.8. tekočega leta, mora najprej upleniti 

lanščaka (gumbarja) 

- pravico do odstrela srnjaka 2+, imajo člani, ki so v preteklem letu vnaprej uplenili 

en kos  srnjadi ženskega spola ali mladiča in v istem letu po uplenitvi srnjaka 

pokrili z dvema kosoma ženskega spola ali mladiča 
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- pokrivanje velja  samo za eno  leto in se ne prenaša v naslednja leta 

- v kolikor član v tekočem letu ni uplenil srnjaka 2+ se mu pokrivanje iz preteklega 

leta črta, zato mora član LD, ki želi uplenit srnjaka 2+, najprej upleniti en kos  

srnjadi ženskega spola ali mladiča in v istem letu po uplenitvi srnjaka pokriti z 

dvema kosoma ženskega spola ali mladiča 

- v pokrivanje se šteje tudi odstranitev samo enega kosa kadavra srnjadi v tekočem 

letu in odstop odstrela drugega člana 

- vsak član je dolžan odstraniti kadaver (povoz, pogin) 

- v kolikor uplenitelj ni pokril odstrela srnjaka v tekočem letu mora v naslednjem letu 

najprej pokriti s tremi kosi ženskega spola ali mladiča, če želi izvajati lov na 

      srnjaka 

- pokrivanje se šteje od leta 2009 

- v primeru ne doseganja plana srnjaka 2+bo UO s sklepom določil datum od 

katerega   bodo lahko tudi tisti člani, ki so že uplenili po enega srnjaka, uplenili še 

enega, so ga pa dolžni pokrit s tremi kosi ženskega spola ali mladiči 

          -    član,  ki izpolnjuje pogoje za lov na srnjaka 2+, lahko odstopi odstrel srnjaka  

     članu druge LD vsako tretje  leto (prošnja na UO) 

-  vsi člani imajo  pravico do odstrela mladičev,  enoletnih in več letnih srn in 

lanščakov 

-    pred lovno sezono se izdajo pisne dovolilnice za izvajanje lova, ki jih mora vsak                                 

     član upoštevati, do izvršitve plana odstrela v dogovoru z  gospodarjem LD. 

 

JELENJAD 

50. člen 

Pravico do odstrela jelena imajo vsi člani vsako leto v kolikor izpolnjujejo vse pogoje iz Pravil, 

Poslovnika in sklepov LD. 

- član, ki želi upleniti jelena mora predhodno upleniti - pokriti s tremi kosi jelenjadi 

ženskega spola ali teleta 

- pokrivanje se šteje od leta 2007 

- pokritje odstrela lahko opravi tudi drugi član LD 

- odstrel jelena ni mogoče odstopiti gostu 

- vsi člani imajo  pravico do odstrela košute, junice in teleta 

- pred lovno sezono se izdajo pisne dovolilnice za izvajanje lova, ki jih mora vsak 

član upoštevati, do izvršitve plana odstrela v dogovoru z gospodarjem LD. 

 

GAMS 

51. člen 

Pravico do odstrela gamsa imajo vsi člani vsako leto v kolikor izpolnjujejo vse pogoje iz 

Pravil, Poslovnika in sklepov LD. 
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- vsak član lahko prvo leto upleni moški ali ženski spol, vsako naslednjo leto pa 

ravno obratno (npr. če je prvo leto uplenil ženski spol,mora naslednje leto upleniti 

moški spol) velja samo za kozle 3+do 7+in 8+,koze 3+do 10+  in koze 11+, če LD  

nima v planu odvzema kozli 3+do 7+in 8+, ta alineja ne velja 

- vsi člani imajo  pravico do odstrela gamsovega mladiča, ki se ne šteje v kvoto 

uplenitelja 

- član lahko zamenja odstrel gamsa z lovcem izven LD vsako peto leto (prošnjo                

na UO) 

          -    v kolikor bo težava pri doseganju plana, lahko vsak član, ki je že uplenil 

gamsa upleni še enega gamsa po gojitvenih smernicah. Lov za te člane LD  

se lahko izvaja po datumu, ki ga določi OU LD 

- pred lovno sezono se izdajo pisne dovolilnice za izvajanje lova, ki jih mora 

     vsak član upoštevati, do izvršitve plana odstrela v dogovoru z gospodarjem LD. 

  

 

DIVJI PRAŠIČ 

52. člen 

Pravico do odstrela prašiča-merjasca imajo vsi člani vsako leto v kolikor izpolnjujejo vse 

pogoje iz Pravil, Poslovnika in sklepov LD. 

- vsak član, ki želi upleniti merjasca mora pred tem upleniti ozimca ali lanščaka 

- pokritje odstrela lahko opravi tudi drugi član LD 

- vsak član ima v skladu s planom pravico do odstrela ozimca, lanščaka m,ž in 

svinje 

- vsak član lahko povabi na lov (čakanje) tudi gosta, gost lahko upleni samo ozimca 

ali lanščaka,v kolikor UO ne sklene drugače 

- pokrivanje se šteje od leta 2007 

- pred lovno sezono se izdajo pisne dovolilnice za izvajanje lova,ki jih mora vsak 

član upoštevati, do izvršitve plana odstrela v dogovoru z gospodarjem LD. 

 

IX. IZVAJANJE SKUPNIH LOVOV 

53. člen 

(1) Lovska družina za izvajanje lovsko gojitvenih ukrepov, varstva divjadi in izvajanje lova, 

organizira skupne love na posameznem območju lovišča (revirju) LD. 

 

(2) Upravni odbor LD sprejme plan skupnih lovov v lovni sezoni, število in kraj lovov se določi 

vsako leto posebej na podlagi analize realizacije plana lova iz preteklih let. 

 

54. člen 
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Na območju kjer se izvaja organiziran skupni lov, ni dovoljeno 1 dan pred izvedbo skupnega 

lova izvajati nobenih aktivnosti članov lovske družine  (individualni lov, dela v lovišču,itd…). 

 

55. člen 

Pred in v času izvajanja ter v času trajanja skupnega planiranega lova ni dovoljeno lovcem 

lovske družine izvajati nobenih aktivnosti v lovišču LD (individualni lov, dela v lovišču,itd…). 

 

                                                                     56. člen 

(1) Skupni, organizirani in načrtovani lovi se lahko izvajajo samo na podlagi izdelanega 

načrta izvedbe lova. 

 

(2) Načrt poteka izvedbe lova pripravi in izdela lovovodja. 

 

(3) Lov vodi lovovodja, ki je lahko samo lovski čuvaj ali izkušen lovec LD,ki pozna 

specifičnost in karakteristike lovišča. 

 

(4) Udeleženci lova (lovci, vodniki lovskih psov, lovski gostje in gonjači) se morajo ravnati po  

navodilih lovovodje. Kdor se ne ravna po ukazih in navodilih lovovodje, ga le ta lahko odslovi 

(odstrani z lova). 

 

57. člen 

Dolžnosti in pristojnosti lovovodje: 

- upoštevati in izvajati vse temeljne varnostne zahteve za varnost na lovu 

- seznani lovce z načrtom lova 

- preveri ali lovci izpolnjujejo pogoje za udeležbo na lovu 

- v primeru nastrela parkljaste divjadi organizira (s pomočjo lovca, ki je divjad 

nastrelil) iskanje zastreljene divjadi 

- je odgovoren za red in disciplino v času trajanja lova 

- je odgovoren, da se lov izvaja v skladu z načrtom lova 

- opravi zaključek lova z pozdravom uplenjeni divjadi. 

 

 

58. člen 

   Dolžnosti udeležencev lova: 

- udeleženci lova so dolžni dosledno upoštevati navodila lovovodje 

- orožje se lahko napolni samo neposredno pred začetkom lova na stojiščih in ob 

začetku pogona in to na tak način, da ne ogroža in ne ovira drugih udeležencev 

lova 

- v času odmorov ali premika na stojiščih mora biti orožje prazno 
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- vsak lovec se mora pred streljanjem  prepričati, da ne ovira ali ne ogroža drugih 

ljudi in premoženja 

- vsak lovec mora v času trajanja lova ostati na mestu, kjer ga je postavil vodja 

stojišč in ne sme zapuščati svojega mesta. 

 

59. člen 

(1) Skupnega lova se ne sme udeležiti oseba: 

- ki je pod vplivom alkohola, mamil ali psihoaktivnih substanc 

- slaboten ali bolan, ki ne more skrbeti za lastno varnost ali varnost drugih 

- ima prepoved udeležbe na skupnem lovu 

- ki nima lovske izkaznice 

- ki ni opravil rednega letnega preizkusa orožja 

- če tako odredi vodja lova. 

 

(2) Stanja našteta v 1. in 2. alineji odstavka tega člena ugotavlja vodja lova po lastni presoji. 

 

 

60. člen 

(1) Vsak lovec lovske družine lahko na skupni lov povabi tudi lovskega gosta, vendar  mora 

obvestiti gospodarja ali lovovodjo na dan lova. 

 

(2) Če se na dan lova organizira skupna malica mora vsak lovec tri dni pred skupnim lovom 

obvestiti gospodarja ali lovovodjo o številu gostov, ki jih bo povabi na lov. 

 

(3) Vsak lovec je tudi odgovoren za lovskega gosta, ki ga povabi na skupni lov in njegova 

dejanja na lovu. 

 

 

XII. OCENJEVANJE TROFEJ 

61. člen 

(1) Gospodar in gojitvena komisija vsako leto organizirajo ocenitev trofej uplenjene divjadi. 

Lovci uplenitelji so dolžni upoštevati odredbe in navodila gospodarja in gojitvene komisije. 

 

(2) Uplenitelji so dolžni strokovno po lovskih pravilih urediti trofeje uplenjene divjadi. 

- jih očistiti 

- jih obeliti z peroksidom 

- na trofejo privezati list z imenom uplenitelja in datum uplenitve. 

 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
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62. člen 

(1) Ta poslovnik sprejme občni zbor z navadno večino. 

 

(2) Uporablja se od dneva sprejema razen določila 4. alinee 48. člena, ki se uporablja od 1.1. 

2011. 

 

(3) Članom LD stari med 60 in 70 let, ki so po starem poslovniku bili dolžni opraviti 10 

obveznih delovnih ur se šteje, da imajo v letu 2010 v celoti izpolnjene pogoje za odstrel 

trofejne divjadi, kakor da bi bila obveznost opravljena po tem poslovniku. 

 

                                                          

Veljavnost poslovnika 

63. člen 

(1) Z dnem sprejetja tega Poslovnika preneha veljavnost Poslovnika, ki je bil sprejet dne 

17.05.1998 in dne 26.08.2006, prav tako prenehajo veljati vsi sklepi sprejeti na zborih lovcev, 

ki so temeljili na tem Poslovniku. 

 

(2) Poslovnik je bil sprejet na občnem zboru dne 19.03.2010. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Starešina LD: 

                                                                                 Deželak Jože                                          

Datum: 

Številka:  

 
                                        


