Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je Občni zbor Lovske družine Boč na Kozjaku dne
09.12.2011 sprejel naslednja dopolnjena:

PRAVILA
LOVSKE DRUŽINE BOČ NA KOZJAKU

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1.

člen

(1) Lovska družina Boč na Kozjaku (v nadaljevanju LD) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so
se povezale zaradi varstva, gojitve in lova divjadi, upravljanja lovišč, ter zaradi drugih, z lovstvom povezanih dejavnosti, in je po
zakonu obvezno članica Lovske zveze Slovenije (v nadaljevanju LZS) in članica območnega združenja upravljavcev lovišč. LD
je na osnovi prostega združevanja lahko tudi članica drugih zvez društev ali združenj.

(2) LD je pravna oseba zasebnega prava ter kot lovska organizacija registrirana za dejavnost lovstva, ki z namenom
trajnostnega gospodarjenja z divjadjo upravlja z loviščem št. 0628 v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki urejajo lovstvo in
varstvo narave.
(3) Meje lovišča so:
Meja poteka od točke na sredini reke Drave, kjer se stikata k.o. Zgornji Vurmat in k.o. Zgornji Boč. Nato gre meja po sredini reke
Drave do meje med k.o. Spodnji Slemen in k.o. Spodnja Selnica ter po potoku Bistrica do državne meje z Avstrijo. Nato gre po
državni meji proti zahodu, do meje med k.o. Spodnji Vurmat in k.o. Zgornji Boč, po tej meji gre proti jugu, najprej po Zrnkovem
grabnu in nato po Šturmovem potoku do izhodiščne točke po reki Dravi.
2.

člen

(1) LD deluje v javnem interesu na podlagi zakona.
(2) Sedež LD je v Selnici ob Dravi,Veliki Boč 25.
(3) Lovska družina ima svoj žig, ki je elipsaste oblike z višino 4 cm in širino 3 cm. V sredini žiga je podoba gamsove glave, na
robu je napis »LOVSKA DRUŽINA BOČ NA KOZJAKU«.

(4) LD ima svoj prapor.
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3.

člen

(1) Delovanje LD in njenih organov je javno.
(2) LD obvešča svoje člane:


z občasnimi obvestili članov,



z razglašanjem obvestil na za to določenih mestih,



s pravico vpogleda v zapisnike organov LD,



preko društvenega glasila,



oglasne deske na lovski koči,



preko sredstev javnega obveščanja.

(3) LD obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje organov LD javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference,
na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih javnosti, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Organ lahko posamezno sejo ali del seje s sklepom,zapre za javnost.
(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu LD je odgovoren starešina.
4.

člen
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Cilji LD so:


uveljavljanje statusa samostojne lovske in naravovarstvene nevladne organizacije,



sodelovanje z državnimi organi in organizacijami zaradi uveljavljanja sonaravnega upravljanja z divjadjo v skladu
dognanji stroke in znanosti,



zagotavljanje etičnosti lova in spoštovanje Etičnega kodeksa slovenskih lovcev,



zagotavljanje demokratičnih odnosov v lovski organizaciji pri sprejemanju odločitev,



zagotavljanje odgovornega izvajanja nalog LD,



skrb za lovsko kulturo, lovsko kinologijo in lovsko strelstvo,



zagotavljanje informiranosti članstva in javnosti,



sodelovanje z drugimi organizacijami s področja lovstva, doma in v tujini.

5.

člen

Naloge LD so:


trajnostno gospodarjenje z divjadjo v skladu z načrti lovsko upravljavskega območja in letnega načrta lovišča,



izvajanje ukrepov za preprečevanje in omejitev škode po divjadi in na divjadi ter pri tem sodeluje z lastniki kmetijskih
in gozdnih površin,



sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in drugimi organizacijami,



izvajanje odločitev organov LZS in organov območnega združenja upravljavcev lovišč,ter odločitev organov lovske
zveze Maribor,



organiziranje športnih in zabavnih prireditev, namenjenih vzgoji in razvedrilu,



izobraževanje svojih članov preko glasila Lovec, Zlatorogovo knjižnico, predavanji, strokovnimi ekskurzijami in
razstavami,



združevanje sredstev za skupne naloge lovskih organizacij pri gojitvi divjadi, znanstveno-raziskovalnemu delu na
področju lovstva, za strokovno, izobraževalno ter kulturne dejavnosti na področju lovstva, kakor tudi za lovsko
literaturo, založništvo in publicistiko,



vključevanje dejavnosti lovstva v prostorsko planiranje in druge družbene akcije in aktivnosti pri varstvu narave in
okolja,



skrb za razvoj lovske kinologije,



skrb za razvoj lovskega strelstva,



skrb za naravovarstveno in lovsko-strokovno vzgojo svojih članov,



skrb za vzrejo lovskih psov in usposabljanje vodnikov.
6.

člen

LD opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
1.

dajanje nepremičnin v najem – šifra 68200

2.

divjačina – trg. na debelo šifra 46320

3.

lovske storitve šifra 01700

4.

fazani- reja šifra 01490

5.

gostinska dejavnost šifra 55

6.

izdajanje drugih tiskanih predmetov šifra 58190

7.

lov rekreacijski – prirejanje šifra 93190

8.

oglaševanje šifra 73110

9.

prireditve – organiziranje šifra 82300

10. prirejanje srečelovov šifra 92000
11. prirejanje razstav šifra 82300
12. prirejanje veselic šifra 73299
13. založništvo šifra 58.

II.

ČLANSTVO

7. člen
(1) Član LD lahko postane vsaka polnoletna in opravilno sposobna oseba, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, in
izkaže interes, povezan z divjadjo in lovstvom, ter je pripravljena ravnati v skladu s temi pravili.
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(2) Kdor želi postati član LD, mora vložiti lastnoročno podpisano prošnjo. V prošnji mora navesti:


priimek in ime,



naslov stalnega bivališča,



datum in kraj rojstva,



državljanstvo,



ali je na območju lovišča, s katerim upravlja LD, lastnik gozdnih ali kmetijskih površin oziroma ima na območju lovišča
prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko dejavnost,



ali je, oziroma je bil, član druge LD,



ali ima oziroma nima opravljenega lovskega izpita,



prav tako pa mora priložiti izjavo, da ni odvisen od alkohola ali drugih opojnih substanc,



ali je bil ali ni bil obsojen za kazniva dejanja zoper življenje in telo, zoper premoženje, zoper javni red in mir, zoper
splošno varnost ljudi in premoženja, oziroma zoper njega ne teče kazenska preiskava, ali je bil ali ni bil kaznovan za
prekrške po zakonu o divjadi in lovstvu, zakonu o orožju, zakonu o društvih, zakonu o javnih shodih in javnih
prireditvah ali zakonu o prekrških zoper javni red in mir.

(3) V prošnji mora obrazložiti v čem je njegov interes povezan z divjadjo in lovstvom. Član, ki želi prestopiti iz druge lovske
družine mora priložiti prošnji za sprejem izpisnico, iz katere je razvidno, da je do prejšnje lovske družine poravnal vse
obveznosti.
(4) Na podlagi ugotovljenih dejstev in pogojev iz teh pravil odloča o sprejemu ali odklonitvi, občni zbor LD in prosilcu o tem izda
pisni sklep.
(5) Prošnjo za sprejem, ki jo kandidat vloži najkasneje do 25. decembra tekočega leta, je dolžna LD obravnavati najkasneje do
31. marca naslednjega leta.
(6) Pred odločanjem o prošnji lahko LD od prosilca zahteva, da predloži pisna dokazila o svojih izjavah, ki se nanašajo na drugi
odstavek tega člena.
(7) Novo sprejeti član mora v 15 dneh po prejemu sklepa o sprejemu v članstvo LD plačati letno članarino in morebitne druge
denarne obveznosti.
8.

člen

(1) Občni zbor LD odkloni sprejem v članstvo, če ugotovi:
•

da prosilec ni polnoleten,

•

da nima stalnega bivališča v Republiki Sloveniji,

•

da njegov interes postati član LD ni povezan z divjadjo in lovstvom,

•

da je bilo prosilcu v upravnem postopku odvzeto orožje in če njegova dejanja kažejo na to,da bi lahko zlorabil
lovsko orožje,

•

da je bil prosilec disciplinsko izključen iz katerekoli LD in od dneva pravnomočnosti izključitve še ni poteklo 10
let,

•

da je bil prosilec kaznovan za kaznivo dejanje nezakonitega lova ali kazniva dejanja z elementi nasilja,

•

da je prosilec že član druge LD, v Republiki Sloveniji,

•

da ni predložil izpisnice iz tretjega odstavka 7. člena teh pravil,

•

če je vloga nepopolna in ne vsebuje vseh podatkov iz 7. člena teh pravil,

•

občni zbor lahko odkloni sprejem v članstvo, če ugotovi, da lovna površina na enega člana ne presega 100 ha.

9.
člen
Najkasneje v treh letih od včlanitve mora pripravnik, opraviti lovski izpit. Po opravljenem lovskem izpitu mora na prvem občnem
zboru opraviti in podpisati zaprisego in s tem sprejeti Etični kodeks slovenskih lovcev
10. člen
(1) Pravice in dolžnosti člana LD so:
•

po svojih močeh prispevati k doseganju ciljev in izvajanju nalog LD,

•

izvajati naloge s področja trajnostnega gospodarjenja z divjadjo,
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•

redno plačevati članarino ter druge finančne obveznosti,

•

voliti in biti izvoljeni v organe LD in z glasovanjem soodločati o internih aktih, sporazumih in drugih odločitvah
ter sklepih LD,

•

pridobivati lovsko in naravovarstveno znanje,

•

sodelovati pri akcijah pristojnih organov za varstvo ali preprečevanje onesnaževanja narave,

•

sodelovati pri izdelavi programa dela LD in biti seznanjen s poslovanjem LD ter njenim finančno-materialnim
poslovanjem,

•

zavzemati se za demokratične in tovariške odnose med člani LD,

•

sprejemati nagrade in pohvale za uspešno delo v LD,

•

udeleževati se občnih zborov in posvetov,

•

nositi lovski znak,

•

varovati ugled LD,

•

se usposabljati v lovskem strelstvu,

•

zastopati LD na tekmovanjih.

(2) Lovski pripravnik sme loviti le v spremstvu člana LD, ki ima lovski izpit in veljavno lovsko izkaznico. Obseg pravice lovskega
pripravnika glede izvajanja lova ureja Poslovnik LD.
(3) Za povzročeno škodo odgovarja član LD oškodovancu osebno, po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti, kolikor
Zakon o divjadi in lovstvu ne določa drugače.
11.

člen

(1) LD ima lahko tudi častne člane.
(2) Naziv častnega člana lahko dobi član LD, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo LD. Naziv častnega člana lahko
podeli LD tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za lovstvo ali varstvo narave.
(3) Častni član uživa spoštovanje in posebno pozornost članov LD. Častni član ima vse pravice, obveznosti in odgovornosti
člana, razen da je oproščen plačila dela članarine, ki se nanaša na revijo lovec, ter delovnih in finančnih obveznosti v zvezi z
upravljanjem lovišča in premoženja LD.
(4) Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni
član LD, nima pravice odločanja.
(5) Častni član, ki v LD želi izvajati lov na trofejno divjad, mora opraviti enake delovne in finančne obveznosti kot drugi člani LD.
12.

člen

(1) LD ima lahko tudi pridružene člane.
(2) Naziv pridruženega člana lahko pridobi član, ki je star 75 let ali več, ima 30 let članstva v LD, ali mu je zaradi bolezni ali
invalidnosti onemogočeno ali hudo oteženo izpolnjevanje članskih obveznosti.
(3) Naziv pridruženega člana podeli občni zbor na predlog upravnega odbora in po predhodni pisni prošnji člana.
(4) Pridruženi član ima vse pravice, obveznosti in odgovornosti člana, razen da je oproščen delovnih in finančnih obveznosti v
zvezi z upravljanjem lovišča in premoženja LD ter je oproščen plačila dela članarine, namenjenega za območno ZLD/LZ in za
LD.
(5) Pridruženi član, ki v LD želi izvajati lov na trofejno divjad, mora opraviti enake delovne in finančne obveznosti kot drugi člani
LD.

13.
člen
(1) Članstvo v LD preneha s smrtjo, izstopom, izključitvijo, s črtanjem ali na podlagi zakona.
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(2) Član izstopi iz članstva LD s pisno izjavo o izstopu, ki jo poda na Upravni odbor LD
(3) O izključitvi iz članstva odloči disciplinska komisija LD v disciplinskem postopku.
(4) Iz članstva se črta:


člana, ki ni s podpisom sprejel Etičnega kodeksa slovenskih lovcev,



člana, ki je v prošnji za sprejem navedel lažne podatke ali zamolčal dejstva, ki bi sicer imeli lahko za posledico
odklonitev sprejema v članstvo,



člana, ki je bil v obdobju petih let trikrat disciplinsko kaznovan za naklepne disciplinske kršitve,



člana, ki je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja nezakonitega lova, ali mu je sodišče izreklo nepogojno
zaporno kazen v trajanju 6 mesecev ali več za kaznivo dejanje iz drugega odstavka 6. člena teh pravil,



kdor po pisnem opominu ne poravna članarine ali finančnih obveznosti sprejetih na občnem zboru LD.



člana, ki je že član druge LD,v istem lovišču.

(5) Prenehanje članstva s črtanjem ugotovi upravni odbor LD s sklepom, ki se vroči osebno.
(6) Po samem zakonu članstvo preneha lovskemu pripravniku, ki v roku 3 let ne opravi lovskega izpita.
(7) Komur preneha članstvo, mora poravnati vse obveznosti do LD, ki so nastale do prenehanja članstva, o čemer mu izda LD
izpisnico, iz katere je razvidno, da mu je članstvo prenehalo in da je poravnal vse obveznosti.

III.

ORGANI LOVSKE DRUŽINE
14.

člen

(1) Organi LD so:
•

občni zbor,

•

upravni odbor,

•

nadzorni odbor,

•

disciplinska komisija.

(2) Kadar Upravni odbor LZS predlaga sklic izredne seje občnega zbora LD in sprejem določenih sklepov, sta se do teh
predlogov dolžna opredeliti nadzorni odbor in upravni odbor LD ter o tem obvestiti predlagatelja.

Občni zbor
15.
člen
(1) Občni zbor je najvišji organ LD, ki ga sestavljajo vsi člani LD. Občni zbori so redni in izredni.
(2) Redni občni zbor skliče starešina po sklepu upravnega odbora najmanj enkrat na leto, najkasneje do 31. 3. Upravni odbor
pripravi predlog dnevnega reda in potrebno gradivo in poročila.
(3) Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor po lastnem sklepu, če to zahteva nadzorni odbor, ali tretjina članov LD. Če ga
upravni odbor ne skliče v 15 dneh po sprejeti zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je sklicanje zahteval, mora pa priložiti tudi dnevni
red z ustreznim gradivom. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
16. člen
Naloge občnega zbora:


sklepa o dnevnem redu, razen v primeru izrednega sklica,



voli in razrešuje starešino, člane nadzornega odbora ter predsednika in člane disciplinske komisije in njihove
namestnike,



voli predsednika in dva člana volilne komisije,



na predlog starešine voli in razrešuje člane upravnega odbora,



odloča o višini letne članarine in drugih finančnih in delovnih obveznostih članov,



obravnava poročila o delu organov LD in sprejema smernice za njihovo delo,



sprejme program dela in finančni načrt LD,
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sprejema letno poročilo za poslovno leto,



sprejema pravila,poslovnik in druge splošne akte LD ter spremembe le-teh,



izreka priznanja,



odloča o nakupu, obremenitvi ali prodaji nepremičnin,



odloča o najemanju kreditov,



odloča o prenehanju LD,



odloča o pritožbah članov LD zoper sklepe organov LD, če ni za disciplinske zadeve s temi pravili drugače določeno,



obravnava prošnje za sprejem v članstvo,



na predlog UO odloča o podelitvi naziva častni član in pridruženi član.
17. člen

(1) Pisno vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda mora sklicatelj poslati članom LD vsaj osem dni pred zborom. O
občnem zboru upravni odbor obvesti tudi območno Lovsko zvezo Maribor.
(2) Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica vseh članov LD.
(3) Če ob napovedanem času ni prisotnih več kot polovica članov, lahko po 30 minutni odložitvi občni zbor zaseda in veljavno
sklepa, če je prisotnih najmanj 1/3 članov.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka je prisotnost večine vseh članov LD potrebna:


za izvolitev organov LD



sprejem ali spremembo pravil



za nakup, obremenitev oziroma odtujitev nepremičnin ter najem kredita.

(5) Prenehanje LD mora biti izglasovano z dvotretjinsko večino vseh članov.
(6) Občni zbor veljavno sklepa z večino opredeljenih glasov, v kolikor ta pravila ne določajo drugače.
18. člen
(1) Do izvolitve organov občnega zbora vodi občni zbor starešina. V primeru sklica izrednega občnega zbora občni zbor vodi do
izvolitve organov občnega zbora predstavnik sklicatelja.
(2) Organi občnega zbora so delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo predsednik delovnega predsedstva in dva člana, tričlanska
verifikacijska komisija, zapisnikar in dva overitelja zapisnika ter volilna komisija v primeru tajnih volitev.
Upravni odbor
19. člen
(1) Upravni odbor je izvršilni organ LD, ki odloča o vprašanjih iz svoje pristojnosti v zvezi z upravljanjem lovišča in vodenjem LD
ter opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela med dvema občnima zboroma v skladu s predpisi,
splošnimi akti LD in sklepi občnega zbora.
(2) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Za škodljive posledice odločitev upravnega odbora odgovarjajo
tudi člani upravnega odbora, ki so glasovali za sprejem takšne odločitve.
(3) Upravni odbor šteje 9 članov. Na prvi seji novoizvoljeni upravni odbor na predlog starešine izmed sebe izvolijo posamezne
člane, odgovorne za določena področja dela (gospodarja, tajnika, blagajnika)
20. člen
Naloge upravnega odbora:


skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora,



gospodari s sredstvi LD v skladu z letnim finančnim načrtom,



sprejema letni načrt lovišča,



sprejema sklepe za izvrševanje letnega načrta lovišča,



organizira strokovna usposabljanja članov,
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upravlja s premoženjem LD,



predlaga podelitve odlikovanj in priznanj ter naziv častnega in pridruženega članstva,



zahteva uvedbo disciplinskih postopkov,



ustanavlja stalne ali občasne komisije ali odbore, imenuje njihove člane in namestnike, jim določa delovna področja
ter od njih zahteva poročila,



opravlja druge naloge, ki so mu naložene s splošnimi akti LD in sklepi občnega zbora,



en mesecev pred potekom mandatov razpiše volitve v organe LD in imenuje predsednika ter dva člana kandidacijske
komisije,



pripravi poročila za občni zbor in predlaga sprejem ustreznih sklepov,



razpravlja in odloča o drugih vprašanjih, pomembnih za delovanje LD, in predlaga občnemu zboru sprejem ustreznih
sklepov.



s sklepom izvede črtanje iz članstva z možnostjo pritožbe.
21. člen

(1) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje starešina LD praviloma enkrat na mesec. V primeru odsotnosti starešine ga skliče
član upravnega odbora, ki ga za to pooblasti starešina.
(2) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
(3) Za reševanje pomembnih tekočih zadev UO lahko skliče družinski posvet.

22. člen
Starešina, gospodar, tajnik in blagajnik imajo naslednje naloge:
Starešina:


predstavlja in zastopa LD, podpisuje listine v njenem imenu in odgovarja za zakonitost delovanja,



vodi seje upravnega odbora in skrbi, da se izvršujejo sklepi organov LD,



skrbi za disciplino, dobre medsebojne odnose in izvrševanje lova v okviru letnega načrta lovišča,



izvršuje druge pravice in obveznosti, ki mu jih določijo pristojni državni organi,



poroča občnemu zboru.

Gospodar:


razporeja, usmerja in nadzoruje delo članov skladno z letnim načrtom lovišča, vodi in nadzoruje delo lovskih čuvajev,



pripravlja osnutek letnega načrta lovišča,



v soglasju s starešino odreja ukrepe za izvrševanje plana odstrela,



vodi evidenco o številčnosti in odvzemu divjadi iz lovišča,



organizira in vodi biotehnična dela,



skrbi za ukrepe pri preprečevanju škod po divjadi in na divjadi ter preprečevanju bolezni divjadi,



organizira prodajo divjačine in lovski turizem,



poroča upravnemu odboru.

Upravni odbor lahko določi, da ima gospodar enega ali več pomočnikov.
Tajnik:


vodi evidenco o članih,



opravlja administrativne in tehnične naloge v zvezi s sklicem organov LD,



vodi zapisnike o sejah organov LD,



pripravlja letna in druga statistična poročila skupaj s posameznimi člani upravnega odbora,



vodi evidenco o prejeti in poslani pošti,



opravlja druge naloge po navodilu upravnega odbora in starešine.



poroča upravnemu odboru,
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skrbi za arhiv LD.

Blagajnik:


vodi blagajniško evidenco in sproti obvešča upravni odbor o neporavnanih finančnih obveznostih do LD,



skrbi za pravočasno izdajanje računov in opominov v primeru neporavnanih obveznosti ter poroča upravnemu
odboru,



opravlja gotovinska plačila in izplačila,



posreduje dokumentacijo knjigovodskemu servisu,



poroča upravnemu odboru.

Nadzorni odbor
23. člen
(1) Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora ter materialno in finančno poslovanje lovske družine. Pred
sprejemom letnega poročila opravi nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem LD. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno
poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
(2) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov in treh namestnikov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega
odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani oz. njihovi namestniki. Veljavne
sklepe sprejema z večino prisotnih.

IV. VOLITVE, PREEHANJE MANDATA, RAZREŠITVE IN ODSTOPI
24. člen
(1) Lovska družina ima mandatarski sistem.
(2) Mandatna doba organov LD je štiri leta.
(3)Upravni odbor en mesec pred pretekom mandata,razpiše volitve v organe LD.
(4) Volitve starešine so tajne.
(5) Volitve v organe LD, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora ter predsednika in člane disciplinske komisije in
njihove namestnike so praviloma javne.

(6) Upravni odbor imenuje kandidacijsko komisijo, ki izmed sebe izvoli predsednika.
(7) Upravni odbor v razpisu pozove člane LD, da v 30 dneh od razpisa vložijo kandidature na kandidacijsko komisijo.
(8) Kandidacijska komisija aktivno vodi kandidacijski postopek in določi rok za vlaganje kandidatur.
25. člen
V primeru, da v predvidenem roku niso vložene vse kandidature, je manjkajoče kandidature možno vložiti ali predlagati
neposredno na občnem zboru.
26. člen
Kandidacijska komisija pripravi do sklica rednega (ali izrednega) volilnega občnega zbora vse potrebno gradivo za volitve v
organe LD.
27. člen
Volilna komisija na dan občnega zbora prevzame gradivo iz prejšnjega člena in skladno z dnevnim redom občnega zbora
izvede volitve, prešteje veljavne glasove, ter poda poročilo o izidu volitev. Predsednik delovnega predsedstva javno razglasi
rezultat volitev.
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28. člen
(1) Za starešino je izvoljen kandidat, ki prejme največ glasov.
(2) Če dobita dva ali več kandidatov enako število glasov, zaradi česar ni mogoče ugotoviti, kateri izmed kandidatov je izvoljen,
se volitve ponovijo.
(3) Če je tudi po ponovljenih volitvah rezultat neodločen, se starešino določi z žrebom.
29. člen
(1) Članu organa LD preneha mandat:


z iztekom mandata,



s smrtjo,



z izgubo poslovne sposobnosti,



z razrešitvijo,



z odstopom,



s prenehanjem članstva v LD.

(2) Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata po drugi, tretji in peti alineje prejšnjega odstavka sprejme organ, pristojen za
izvolitev oziroma imenovanje.
30. člen
(1) Člana upravnega odbora, starešino LD, člana nadzornega odbora in člana disciplinske komisije lahko razreši le občni zbor
po enakem postopku, kot je določen za njihovo izvolitev.
(2) Odločitev o razrešitvi se sprejme z enako večino glasov, kot je to določeno za izvolitev.
31. člen
(1) Starešina LD in člani organov LD imajo pravico odstopiti, funkcijo pa morajo opravljati do izvolitve novih.

(2) Po sprejemu odstopa predsednika, ki ima podpredsednika, preidejo pooblastila predsednika na podpredsednika organa.
(3) Izjava o odstopu mora biti v pisni obliki naslovljena na organ, ki je člana organa izvolil oziroma imenoval.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
32. člen
(1) Predsednika, člane disciplinske komisije in njihove namestnike voli občni zbor. Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik
dva člana in njihovi namestniki.
(2) Disciplinska komisija zaseda v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva člana.
(3) Predsednik disciplinske komisije poda občnemu zboru letno poročilo o delu disciplinske komisije.
(4) O pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije odloča na drugi stopnji občni zbor.

33. člen
(1) Uvedba disciplinskega postopka ni dopustna, če preteče šest mesecev ali več od dneva, ko se je izvedelo za kršitelja in
kršitev.
(2) Vodenje disciplinskega postopka zastara v enem letu od dneva, ko je bila disciplinska kršitev storjena.
34. člen
(1) Disciplinska komisija lahko izreče naslednje disciplinske ukrepe:


opomin,
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prepoved izvajanja lova na eno, več ali vse vrste divjadi za določeno dobo, vendar največ za dve leti,



izključitev iz članstva v LD.

(2) Izvršitev disciplinskih ukrepov izvajanja lova in izključitev iz članstva se lahko pogojno odloži za dobo enega do dveh let.
(3) Na predlog kršitelja se lahko disciplinski ukrep opomina ali prepovedi lova nadomestita z delovno obveznostjo.
(4) O kršiteljih in izrečenih disciplinskih ukrepih predsednik disciplinske komisije poroča na občnem zboru.
35. člen
Disciplinski ukrep izključitve iz članstva se lahko izreče za naslednje hujše kršitve:


uplenitev posamezne vrste divjadi v varstveni dobi (lovopustu),



uplenitev divjadi v nasprotju s sklepi organov LD, ali v nasprotju z odredbami lovovodje, gospodarja ali starešine,



uplenitev divjih živali, ki so zaščitene po zakonu,



povzročitev večje škode na lovskih napravah ali na divjadi ter na drugih dobrinah LD,



kršitev odločbe o izrečenem pravnomočnem disciplinskem ukrepu prepovedi lova,



kršitev zakonskih prepovedi v zvezi z izvajanjem lova,



prikrivanje uplenjene divjadi,



ogrožanje so lovca ali občanov z lovskim orožjem,



zmanjševanje teže z izrezovanjem oziroma obrezovanjem posameznih delov uplenjene divjadi ali spreminjanje oblike
in lastnosti trofeje uplenjene divjadi, z namenom izognitve plačilu, disciplinski kazni ali drugih vzrokov,



opustitev iskanja zastreljene parkljaste divjadi.



zavestno prikazovanje lažnih podatkov o spolu, starosti ali drugih relevantnih značilnosti uplenjene divjadi,



ustvarjanje nezdravih odnosov med člani v LD z intigriranjem, neresničnimi obtožbami, podtikanjem ali podobnimi
dejanji,



v vseh ostalih primerih, ko je z nezakonitim lovom ali v zvezi z lovom član LD storil dejanje, ki ima znake kaznivega
dejanja,



delovanje v nasprotju s cilji LD in LZS, kar ovira izvajanje nalog javne službe s področja trajnostnega gospodarjenja z
divjadjo ali neizpolnjevanje obveznosti iz koncesijskega razmerja,



ponavljanje treh lažjih kršitev v obdobju treh let.
36. člen

Disciplinski ukrep opomin ali prepoved lova se lahko izreče zaradi lažjih kršitev določil poslovnika, drugih splošnih aktov,
sklepov organov LD, ter odredb starešine, gospodarja in lovovodje.
37. člen
(1) Disciplinski postopek v LD se začne na zahtevo upravnega odbora.
(2) Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko upravnemu odboru podajo tudi člani ali organi LD. Pobuda mora biti pisna
s podpisom pobudnika.
(3) Če upravni odbor na pobudo člana, organa LD ali drugega pristojnega organa, ne poda zahteve za uvedbo disciplinskega
postopka, mora pobudniku sporočiti razloge, zakaj pobude ni sprejel.

(4) Disciplinski postopek in delo disciplinske komisije podrobneje ureja pravilnik o disciplinskem postopku.
(5) Član LD je materialno odgovoren za sankcioniranje LD, če je to posledica njegovega zavestnega ravnanja.
38. člen
Posledice izrečenega disciplinskega ukrepa prenehajo:


za opomin: po enem letu od dneva dokončnosti disciplinske odločbe,



za prepoved lova: po treh letih od dneva dokončnosti disciplinske odločbe,
39. člen

Član, ki s svojim ravnanjem lovski družini ali drugemu članu povzroči materialne posledice je tudi odškodninsko odgovoren.
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VI. VIRI DOHODKOV
40. člen
Denarna sredstva za delovanje LD zagotavlja s:


članarino,



prodajo divjačine in trofej,



lovskim turizmom,



prostovoljnimi prispevki članov oziroma plačili neopravljenih obveznosti članov,



odškodninami za protipravno prisvojeno ali pokončano divjad,



donacijami in sponzorskimi prispevki,



prihodki, pridobljenimi s projektnimi nalogami,



prihodki od upravljanja s premoženjem LD,



prihodki od izvajanja javnih pooblastil,



opravljanjem pridobitnih, kot dopolnilnih dejavnosti LD,



drugimi prihodki.
41. člen

(1) Za zagotovitev sredstev za izboljšanje življenjskih razmer divjadi v lovišču in za izvajanje društvene dejavnosti prireja LD z
dovoljenjem pristojnega upravnega organa lovske prireditve.
(2) LD lahko zaradi zagotavljanja boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev opravlja pridobitne dejavnosti.

VII. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE
42. člen
(1) Če LD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za
katero je bila ustanovljena.
(2) Vsaka delitev premoženja med člane je nična.

43. člen
(1) Finančne in materialne listine podpisujejo starešina, gospodar ali blagajnik.
(2) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
44. člen
Vsak član ima pravico zahtevati pojasnila v zvezi s finančnim in materialnim poslovanjem LD.

45. člen
(1) LD vodi svoje poslovanje preko transakcijskega računa odprtega pri bankah v Sloveniji.
(2) Opravljanje knjigovodskih in blagajniških del in pripravljanje posameznih poročil za davčne in statistične namene, kakor tudi
za drugo pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev, se lahko z ustrezno pogodbo prenese na zunanjega izvajalca.

46. člen
(1) LD ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo.
(2) Premično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa upravnega odbora.
VIII. PRENEHANJE LOVSKE DRUŽINE
47. člen
(1) LD preneha v primerih, ki jih določa zakon, oziroma če tako sklene občni zbor LD.
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(2) S sklepom o prenehanju LD se določi prenos premoženja v skladu z zakonom.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Pravice in dolžnosti članov LD pri upravljanju z loviščem podrobneje urejajo poslovnik LD, koncesijska pogodba in sklepi
organov LD.
49. člen
(1) V skladu s temi pravili ima LD še naslednje splošne akte:


poslovnik LD



pravilnik o disciplinskem postopku.

(2) LD lahko ima tudi druge splošne akte.
50. člen
(1) Ta pravila je sprejel občni zbor LD dne 09.12.2011, smejo se uporabljati, ko pristojni organ ugotovi, da so v skladu z
zakonom o društvih (Url. RS št. 61/06, 58/2009 in 64/2011).
(2) Z dnem vpisa spremenjenih pravil v register društev,prenehajo veljati pravila sprejeta na občnem zboru dne 17.05.1997.

Veliki Boč 25, dne: 15.11.2012

Starešina LD:
Boris MUŠIČ
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