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Na podlagi 4.in 9.člena Zakona o društvih ZDru – 1 (Ur. List RS, št. 61/06) in v skladu z
Zakonom o divjadi in lovstvu (Ur. I. RS 16/2004) je lovska družina Bučka na občnem zboru,
ki je bil dne 9.3.2008, sprejela

PRAVILA LOVSKE DRUŽINE BUČKA
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Lovska družina Bučka (dalje 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 članica Lovske zveze Slovenije.
LD je za dejavnost lovstva registrirana pravna oseba, ki z namenom trajnostnega
gospodarjenja z divjadjo upravlja z loviščem štev. 0705, ki ji ga je s koncesijo Vlada
Republike Slovenije podelila v upravljanje.
Meja lovišča je opisana v lovskem katastru, ki se vodi pri območni enoti Zavoda za gozdove
Slovenije.
2. člen
LD je pravna oseba zasebnega prava in deluje v javnem interesu, na podlagi sklenjene
koncesijske pogodbe iz 25. člena zakona o divjadi in lovstvu.
Sedež LD je Bučka, 3a.
Lovska družina ima žig, ki je elipsaste oblike z višino 4 cm in širino 3 cm. V sredini žiga je
podoba gamsove glave, in napisom Lovska družina Bučka.
3. člen
Delovanje LD in njenih organov je javno.
LD obvešča svoje člane:
- s pravico vpogleda v zapisnike organov društva,
- preko sredstev javnega obveščanja,
- na posvetih LD.
LD obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da na svoje seje vabi predstavnike
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu LD je odgovoren starešina
LD.
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4. člen
Člani LD varujejo, gojijo in lovijo divjad zaradi njene trajne ohranitve in zaradi preprečevanja
prekomernih škod, vse v skladu s predpisi in lovskimi načrti.
Namen in cilje iz prvega odstavka tega člena uresničuje LD zlasti z naslednjimi nalogami:
- skrb za naravovarstveno in lovsko-strokovno vzgojo svojih članov,
- vodi evidence o odvzemih divjadi iz lovišča,
- sodeluje pri izdelavi načrta lovsko upravljalskega območja ter sprejema letni načrt
lovišča,
- izvaja ukrepe za ohranitev in izboljšanje življenjskih razmer divjadi,
- sodeluje z lastniki zemljišč pri ukrepih za preprečevanje škode,
- izvaja odstrel v skladu z letnim načrtom,
- skrbi za vzrejo lovskih psov in usposabljanje vodnikov,
- sodeluje z drugimi lovskimi organizacijami,
- krepi strelske sposobnosti svojih članov z izvajanjem lovsko strelskih prireditev,
- vodi osebne podatke o članih in evidence povezane s članstvom,
- organizira druge, z lovstvom povezane dejavnosti, kot naprimer sodelovanje z Lovsko
zvezo Slovenije ali z znanstvenimi ustanovami pri ugotavljanju problematike v zvezi z
divjadjo, njenim zdravstvenim stanjem, migracijami, številčnostjo in podobno,
- organizira dopolnilno izobraževanje za svoje člane s predavanji, strokovnimi
ekskurzijami, z razstavami, ipd.,.
Za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določajo ta Pravila in Zakon, lahko LD s pravnimi
posli pridobiva in odtujuje premičnine in nepremičnine (kmetijska in druga zemljišča, objekte,
itd..)
II. ČLANSTVO
5. člen
Lovska družina je društvo najmanj 3 polnoletnih oseb.
Lovska družina ima sredogorsko lovišče velikosti 2047 ha lovne površine in lahko zavrne
sprejem novih članov, ko je v LD več kot 30 članov.
Ne glede na omejitve iz prejšnjega odstavka, mora lovska družina sprejeti v članstvo
kandidata, ki ima na področju lovišča prijavljeno kot osnovno kmetijsko ali gozdarsko
dejavnost ali je lastnik vsaj 15 ha gozdnih ali kmetijskih zemljišč.
Kandidat oziroma prosilec za članstvo, ki uveljavlja kriterije iz tega člena mora na zahtevo
lovske družine predložiti ustrezna dokazila.
Člani oziroma članice (v nadaljevanju člani) društva so lahko lovci in posamezniki oziroma
posameznice, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter je njihov interes povezan z
divjadjo in lovstvom.
Član lahko postane le polnoletna oseba ob upoštevanju pogojev, določenih v predpisih, ki
urejata lovstvo in nošenje orožja, kar mora prosilec dokazati ob podaji vloge za sprejem v
članstvo v Lovsko družino.
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6. člen
Kdor želi postati član LD, mora vložiti pismeno prošnjo. Prosilec v prošnji navede osebne
podatke in podatke o tem, da izpolnjuje z zakoni in s temi pravili in poslovnikom določene
pogoje za sprejem v LD. LD pred odločitvijo o sprejemu ugotovi resničnost podatkov v
prošnji, kar mora s pismenim soglasjem dovoliti prosilec, sicer se vloga zavrne.
Poročilo o izpolnjevanju pogojev za članstvo pripravi izvršni odbor.
Nove člane LD sprejema enkrat letno na rednem občnem zboru. Prosilec za članstvo postane
član LD s sprejemom na občnem zboru ob plačilu članarine, sprejemom pravil in poslovnika
LD ter etičnega kodeksa slovenskih lovcev.
Občni zbor odloči o sprejemu dokončno.

7. člen
Najkasneje v treh letih od včlanitve mora član LD opraviti lovski izpit. Če v osmih dneh po
izteku roka, član ne prinese potrdila o opravljenem izpitu mu članstvo preneha s črtanjem, kar
ugotovi izvršni odbor s sklepom.

8. člen
Občni zbor zavrne sprejem novega člana, če:
- ne izpolnjuje z zakonom, temi pravili ali poslovnikom LD Bučka določenih pogojev;
- zoper njega v drugi LD teče disciplinski postopek, dokler ta ni končan;
- je bil kaznovan s kaznijo prepovedi lova na eno ali več vrst divjadi in še ni potekla
doba, za katero je bila izrečena prepoved lova;
- je bil izključen iz LD zaradi disciplinske kršitve in še ni poteklo štiri leta od izreka
tega ukrepa;
- je bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, ki ga je storil v zvezi z lovskim
udejstvovanjem;
- je bil pravnomočno kaznovan zaradi kršenja določil zakona o divjadi in lovstvu in na
njegovi podlagi izdanih predpisov ali predpisov s področja varstva narave, zaščite
živali in zlorabe orožja;
- je le ta že član katere druge LD;

9. člen
Pravice in dolžnosti članov so zlasti:
- pridobivati ustrezno naravovarstveno in lovsko znanje,
- izvajati vse naloge v lovišču vključno z izvajanjem lova,
- voliti in biti izvoljen v organe LD,
- sodelovati pri izdelavi programa dela LD in biti seznanjen s poslovanjem LD ter
njenim finančno-materialnim poslovanjem,
- sprejemati nagrade in pohvale za delo v LD ter za dosežene uspehe,
- udeleževati se občnih zborov in posvetov in biti seznanjen s sklepi organov LD,
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-

da se usposabljajo v lovskem streljanju, tekmujejo na streliščih-strelskih prireditvah in
sodelujejo pri drugih prireditvah,
redno plačevati članarino in druge prispevke,
varovati ugled LD.
10. člen

LD ima lahko poleg rednih tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član LD, ki ima
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo LD.
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.
Častni član nima finančno-materialnih obveznosti do LD, lovne pravice pa izvajajo v skladu z
določili teh Pravil in Poslovnika LD.
11. člen
Članstvo v LD preneha s smrtjo, izstopom, izključitvijo ali črtanjem iz članstva. Kdor
prostovoljno izstopi, poda ustno izjavo na občnem zboru, ali pošlje LD pisno izjavo.
Iz članstva se črta:
- kdor ne opravi pripravništva,
- kdor ne opravi lovskega izpita v predpisanem roku,
- kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi dejanj, ki so opredeljeni v 4., 5. in 6. alineji
prvega odstavka 63. člena Zakona o divjadi in lovstvu,
- kdor ne poravna finančnih obveznosti za tekoče leto v roku, ki ga določi izvršni odbor
LD ,
- kdor se je za stalno izselil iz R Slovenije.
Prenehanje članstva s črtanjem ugotovi izvršni odbor LD s sklepom.
Izključitev iz članstva izreče disciplinska komisija v disciplinskem postopku.
Komur preneha članstvo, mora poravnati denarne obveznosti do LD, ki so nastale do
prenehanja članstva.
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III. ORGANI LOVSKE DRUŽINE

12. člen

Organi LD so:
- občni zbor,
- izvršni odbor (upravni odbor),
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija,
Mandatna doba organov LD je štiri leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Delo v organih LD je
častno in v načelu brezplačno.
Organe ali posamezne člane organov LD se lahko odpokliče ali razreši pred potekom
mandatne dobe, če ne izvršujejo sklepov in politike občnega zbora LD oz. če delujejo v
nasprotju z njenimi interesi ali interesi širše družbene skupnosti, ali če to sami želijo. Organi
ali posamezni člani organov LD lahko tudi odstopijo pred potekom njihove mandatne dobe,
vendar morajo opravljati svojo funkcijo do izvolitve novih organov oz. novega člana.
Vsi sklepi organov se sprejemajo z večino glasov navzočih, razen v zadevah, kjer je potrebna
kvalificirana večina. O sejah se vodi zapisnik.
Volitve članov organov LD so javne, če občni zbor ne sklene drugače.

Občni zbor LD
13. člen
Občni zbor LD je najvišji organ LD, ki ga sestavljajo vsi člani LD. Občni zbori so redni in
izredni.
Redni občni zbor skliče starešina po sklepu izvršnega odbora enkrat letno v začetku lovskega
leta.
Izredni občni zbor lahko skliče strešina po sklepu izvršnega odbora, če to zahteva nadzorni
odbor, ali tretjina članov LD. Če ga starešina oziroma izvršni odbor ne skliče v enem mesecu
po sprejeti zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je sklicanje zahteval, mora pa priložiti tudi dnevni
red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
14. člen
Naloge občnega zbora so:
- sklepa o dnevnem redu,
- obravnava poročila o delu organov LD in sprejema smernice za njihovo delo,
- potrdi zaključni račun in sprejme finančni načrt LD,
- sprejema letni načrt lovišča oz. na podlagi potrditve predloga letnega načrta lovišča za
sprejem le tega pooblasti izvršni odbor,
- sprejema pravila in druge splošne akte LD ter spremembe le-teh,

6

Pravila LD Bučka, April 2008
-

-

sprejema nove člane in sklepa o častnih članih,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
odloča o prenehanju LD,
odloča o povezovanju društva v zveze društev, spojitvi z drugimi društvi ali pripojitvi
k drugemu društvu;
voli starešino oz. predsednika izvršnega odbora ter po njegovem predlogu potrdi
sestavo izvršnega odbora ter voli člane nadzornega odbora in člane disciplinske,
kandidacijske in komisije za odlikovanja ter inventurno komisijo,
odloča o pritožbah zoper sklepe IO in NO,
odloča o povezovanju društva v zveze društev, spojitvi z drugimi društvi ali pripojitvi
k drugemu društvu.
15. člen

Pisno vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda mora pripraviti sklicatelj in ga poslati
članom LD vsaj osem dni pred zborom.
16. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov LD. Če v določenem času
občni zbor ni sklepčen, se opravi 15 minut pozneje ter veljavno sklepa, če je prisotna vsaj
tretjina članov.
Za odločanje o prenehanju LD mora biti navzočih dve tretjini vseh članov, za volitve organov
in odtujitev nepremičnine pa večina članov LD.
Odločitve so veljavno sprejete, kadar za njih glasuje večina prisotnih.
17. člen
Občni zbor začne in vodi starešina, če občni zbor ne sklene drugače.
Občni zbor imenuje zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika. Zapisnik podpišeta zapisnikar,
oba overovitelja in predsedujoči.

Izvršni odbor LD
18. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ LD, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo LD med dvema občnima zboroma po programu in sklepih,
sprejetih na občnem zboru.
Izvršni odbor je za svoje dele odgovoren občnemu zboru.
Izvršni odbor šteje 7 članov.
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19. člen
Postopek za kandidiranje, izbiro in imenovanje starešine oz. predsednika izvršnega odbora ter
za kandidiranje in volitve članov organov LD, je predpisan v posebnem poslovniku, ki ga
sprejme skupščina.

20. člen
Izvršni odbor se konstituira takoj za tem, ko je na predlog starešine oz. predsednika izvršnega
odbora občni zbor potrdil njegovo sestavo. Izmed sebe izvoli podpredsednika, gospodarja,
tajnika, blagajnika in imenuje predsednike komisij oz. referente za posamezna področja
(ocenjevanje škode, kinologijo, strelstvo, lovni turizem, ekologijo, ipd).
Podpredsednik izvršnega odbora nadomešča starešino v času njegove odsotnosti.
Izvršni odbor skliče starešina po potrebi, obvezno pa pred vsakim občnim zborom in pred
vsakim lovskim posvetom.
Izvršni odbor lahko za reševanje važnejših tekočih zadev skliče družinski posvet.

21. člen
Naloge izvršnega odbora LD:
- sklicuje občni zbor,
- skrbi za izvrševanje programa dela LD in sklepov občnega zbora,
- po pooblastilu občnega zbora sprejme letni načrt lovišča,
- pripravlja predloge aktov LD,
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje LD,
- upravlja s premoženjem LD,
- organizira strokovno usposabljanje članov LD,
- spremlja delo lovskega čuvaja in obravnava tekočo problematiko lovišča,
- odloča o nakupu in odtujitvi premičnega premoženja,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov LD, in naloge, ki mu jih naloži občni
zbor.

22. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje starešina LD, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik IO.
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejme z večino glasov vseh članov izvršnega odbora.
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23. člen
Tajnik LD opravlja zlasti:
- vodi evidenco o članih,
- opravlja administrativne in tehnične naloge v zvezi z delom LD,
- vodi zapisnike o sejah IO,
- skrbi za pripravo osnutkov aktov, letnih in drugih poročil,
- vodi evidenco o sklenjenih pogodbah,
- pripravlja letna in druga statistična poročila skupaj s posameznimi člani IO,
- vodi prejeto in oddano pošto,
- opravlja druge naloge po navodilu izvršnega odbora in starešine.

24. člen
Gospodar LD zlasti:
- skrbi za izvajanje gojitvenih smernic v LD,
- organizira, usklajuje in spremlja delovne akcije v lovišču,
- spremlja in usmerja izvajanje letnega načrta odstrela,
- vodi evidence o odvzemu divjadi iz lovišča in pripravlja poročila o tem,
- skrbi za delovanje lovskih čuvajev in jih pri tem nadzira,
- je odgovorna oseba LD za področje gospodarjenja z divjadjo in vodenja evidenc o
odvzemih z lovišča,
- opravlja druge naloge s področja varstva in gojitve divjadi.

25. člen
Starešina LD:
Predstavlja LD in podpisuje v njenem imenu, predstavlja in zastopa LD pred državnimi in
drugimi organi v državi in tujini, v organih LZ Slovenije in v območnem združenju
upravljavcev.
Starešina LD je hkrati tudi predsednik IO in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let .
Starešina je odgovorna oseba za delovanje LD v skladu s pravili in pravnim redom Republike
Slovenije, če ni s temi pravili ali poslovnikom LD določeno drugače. Za svoje delo je
odgovoren občnemu zboru.
LD je dolžna v roku 30 dni sporočiti pristojnemu upravnemu organu naslov izvoljenega
starešine, ki zastopa in predstavlja LD.

Nadzorni odbor
26. člen
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov ter opravlja nadzor nad
finančno-materialnim poslovanjem LD. Nadzorni odbor LD enkrat letno poroča občnemu
zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Svoja poročila oddaja v pisni obliki.
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Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani IO. Lahko sodelujejo na
sejah IO, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije
člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Disciplinska komisija in disciplinske kršitve
27. člen
Člane disciplinske komisije voli občni zbor. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani
izmed sebe izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija lovske družine odloča kot prvostopenjski organ. Pritožbe zoper odločbe
disciplinske komisije rešuje pristojna pritožbena komisija ZLD Posavja.
Za pravilno in pravočasno izvrševanje disciplinskih kazni skrbi izvršni odbor in o tem poroča
enkrat letno.
28. člen

Disciplinska komisija lahko izreče naslednje kazni:
- opomin,
- prepoved izvajanja lova sploh, ali na eno ali več vrst divjadi za določeno dobo, vendar
za največ tri leta,
- izključitev iz članstva v LD.
29. člen
Izključitev iz članstva se lahko izreče le za hujše kršitve, ki so:
1. uplenitev divjadi v varstveni dobi (lovopustu),
2. uplenitev divjadi ali druge prosto živeče divje živali, ki so zaščitene po zakonu,
drugem predpisu ali sklepih lovske organizacije,
3. namerna povzročitev večje škode na lovskih napravah, ali divjadi ter na drugem
premoženju lovske družine,
4. namerna kršitev izrečene disciplinske kazni prepovedi lova,
5. ponovitev hujše disciplinske kršitve v roku dveh let od izrečenega disciplinskega
ukrepa,
6. izvajanje lova s prepovedanimi sredstvi, nedovoljenim lovskim orožjem in
nedovoljenim načinom lova,
7. prikrivanje uplenjene divjadi z namenom, da se izogne plačilu, disciplinski kazni ali
zaradi drugih vzrokov,
8. za življenje ljudi nevarno ravnanje z orožjem,
9. zmanjšanje teže z izrezovanjem oziroma odstranjevanjem posameznih delov uplenjene
divjadi ali spreminjanjem oblike in lastnosti trofeje uplenjene divjadi z namenom, da
se izogne plačilu, ali disciplinskemu postopku ali zaradi drugih vzrokov,
10. ustvarjanje nezdravih odnosov med člani v lovski družini z neresničnimi obtožbami,
podtikanjem in podobnimi dejanji, če imajo taka dejanja hujše posledice za delovanje
in enotnost v lovski družini,
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11. v ostalih primerih, ko je z nezakonitim lovom ali v zvezi z lovom član lovske družine
storil kaznivo dejanje ali težji prekršek,
12. neizvajanje sklepov ali stališč organov LD, ZLD ali LZS, ali neizvajanje odrejenih
nalog s strani starešine, gospodarja ali vodje sektorja,
13. neizpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih funkcij v mandatni dobi,
14. grdo in nehumano ravnanje z lovskim psom

30. člen
Kot hujša kršitev pravic in dolžnosti se poleg navedenih v prejšnjem členu še:
1. skrivanje vseh podatkov o krivolovcih, imetnikih neprijavljenega orožja ter kakršna
koli pomoč le-tem,
2. zatajitev strelov na divjad,
3. zadrževanje v lovišču z orožjem brez predpisanih oz. ustreznih dokumentov,
4. samovoljno zapuščanje ali spreminjanje stojišča med lovom brez hujših posledic,
5. prihajanje, oddaljevanje in odhajanje z brakade brez predhodnega dovoljenja
lovovodje oz. njegovega pomočnika,
6. nevpisovanje oddanih strelov z risano cevjo v evidenčno knjigo,
7. vmešavanje v odločitve lovovodje na lovih, samovoljno spreminjanje načrta lovov,
določenih z razporedom za tekoče lovno obdobje,
8. ponovitev istovrstne lažje kršitve v času trajanja izrečene kazni,
9. neizvajanje ukrepov zasledovanja parkljaste divjadi, ki ne pade na mestu ali v vidnem
polju strelca s psom krvoslednikom,
10. nelovsko in nepravilno ravnanje z uplenjeno divjadjo,
11. večkratno zaporedno izostajanje iz obveznih posvetov LD ali občnih zborov (brez
predhodnega opravičila),
12. kršitev prepovedi, ki so navedene v 44. členu Zakona o divjadi in lovstvu.
Za navedene hujše disciplinske kršitve se lahko izreče opomin ali prepoved izvajanja lova
sploh, ali na eno ali več vrst divjadi za določeno dobo, vendar za največ tri leta,

31. člen
Kot lažje disciplinske kršitve se štejejo naslednje kršitve pravic in dolžnosti:
1. neizvrševanje ali malomarno izpolnjevanje prevzetih nalog,
2. dvakratno zaporedno zamujanje ali neudeležba na sestankih organov LD, brez
opravičila,
3. nelovsko vedenje in obnašanje, nerganje, kričanje ipd. na sejah organov LD.
4. obrekovanje članov, klevetanje, nespodobno vedenje na sejah organov LD,
5. izvajanje lova z necepljenim lovskim psom,
6. prihajanje na lov z nepripetim psom.
7. onesnaževanje narave in okolja nasploh,
Za navedene lažje disciplinske kršitve se lahko izreče opomin.
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32. člen
Potek disciplinskega postopka natančneje ureja veljaven Pravilnik o disciplinskem postopku.

Komisija za odlikovanja
33. člen
Člane komisije za odlikovanja voli občni zbor in ima predsednika ter dva člana.
Komisija za odlikovanja predlaga podelitev članom LD posamezna odlikovanja lovske zveze
Slovenije in Kinološke zveze Slovenije. V predlogih za odlikovanja upošteva pravilnike za
odlikovanja navedenih zvez v katere je včlanjena lovska družina Bučka.
Članom LD podeljuje glede na njihove zasluge in delo v organih LD tudi plakete LD:
- Bronasto plaketo LD Bučka,
- Srebrno plaketo LD Bučka,
- Zlato plaketo LD Bučka.
Podeljena odlikovanja in plakete LD Bučka izroča odlikovanim članom na občnih zborih ali
drugih svečanih prireditvah.

Inventurna komisija
34. člen
Inventurna komisija ima predsednika in dva člana.
Vsako leto opravi popis sredstev (inventarja) v lasti lovske družine in stanje primerja z
knjigovodskimi oziroma inventurnimi evidencami ter o stanju poroča občnemu zboru.

IV. VIRI DOHODKOV

35. člen
Denarna sredstva za plačilo koncesnine, članarin, gospodarjenje z loviščem, naravovarstvene
ukrepe, plačevanje škod in drugo društveno dejavnost pridobi LD z:
- članskimi prispevki,
- upravljanjem in prodaje divjačine,
- odstrelninami od članov in lovskih gostov,
- prostovoljnimi prispevki članov oziroma plačili neopravljenih obveznosti članov,
- odškodnino za protipravno prisvojeno ali pokončano divjad,
- s prihodki od izvajanja javnih pooblastil,
- drugimi dohodki.
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36. člen
Za zagotovitev sredstev za izboljšanje življenjskih razmer divjadi v lovišču in za izvajanje
društvene dejavnosti prireja LD z dovoljenjem pristojnega upravnega organa lovske
prireditve.
Z istim namenom kot v zgornjem odstavku in zaradi boljše izkoriščenosti osnovnih sredstev
v lasti LD, lahko slednja opravlja pridobitno dejavnost tudi z najemom oziroma
oddajanjem nepremičnin.
V. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE LD
37. člen
Če LD pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
Vsaka delitev premoženja med člane je nična.
38. člen
LD razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor LD. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključni račun.
39. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta starešina in blagajnik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov
o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za
društva.
Blagajnik je odgovorna oseba LD za njeno finančno poslovanje.
40. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje LD.
41. člen
LD vodi svoje poslovanje preko tekočega računa odprtega pri bankah v Sloveniji.
Opravljanje knjigovodskih 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.
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42. člen
LD ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last vpisana v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa izvršnega
odbora. Nepremično premoženje se lahko kupi, odtuji ali obremeni le na podlagi sklepa
občnega zbora.
VI. KONČNE DOLOČBE

43. člen
LD preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s
stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.
Lovska družina, ki ne izpolnjuje pogojev iz Zakona o divjadi in lovstvu, lahko nadaljuje kot
društvo v skladu z zakonom o društvih.
Po volji članov LD preneha na osnovi sklepa občnega zbora, če za prenehanje glasuje večina
prisotnih članov LD skladno s 2.odstavkom 16. člena teh pravil.
Če o prenehanju odloči upravni organ v skladu z zakonom in LD s sklepom ne določi
sorodnega društva, na katero prenese preostalo premoženje po prenehanju društva, se
premoženje, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti prenese na OZUL Krško.
44. člen
Sklep o prenehanju društva mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva,
ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se bo po poravnavi vseh obveznosti
preneslo premoženje društva.
O sklepu o prenehanju društva ali statusni spremembi mora starešina v roku 30 dni obvestiti
pristojni upravni organ.
45. člen
Ta pravila je sprejel občni zbor LD dne 9.3.2008 in začnejo veljati takoj. S tem dnem preneha
veljavnost pravil, ki so bila sprejeta na občnem zboru dne 9.3.1997.

Bučka, 13.4.2008

TAJNIK:
Pirman Mitja

STAREŠINA LD
Pirman Mitko
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