
PRAVILA OBNAŠANJA ZA VSE UDELEŽENCE
• Na zborno mesto pridi točno ob dalalenl uri .
• Pred lavom preglej orožje in uporabi le primerno strelivo .
• Dobro poslušaj navodila lovovodje pred lovom in po njem in vodje90nja~ev

med lovom.
o Na stojišče prihajaj tiho, brez nepotrebnega govo~enja .
• Ne za pušlaj stojišča pred koncem lova oziroma pogona, temveč polaka1 da
te s stoji~ odpelje lovovodja ali njegov pooblaščeni pomočnik .

• Puško nosi po lovsko, varno (prelomljena, odprt zaklep). tako da je cev
obrnjena navzgor ali v tla (vdežju) .

• Posebno je prepovedano nositi puško tako, da je cev usmerjena v saiovca.
• Puško polni in prazni na stojišču .
• Na stojišiu takoj preveri. kje sta tvoj levi in desni salovec, s kretnjo ju

opozori nase in si dobro oglej teren .
• Ne streljaj čez robove, če ne veš, kaj je na drugi strani.
o Na divjad streljaj le, če jo znaš pravilno oceniti.
o Ne streljaj, če je divjad bližje sosednjima stojišlema.
o Ce obstreliš divjad, v nobenem primeru ne zapuščaj stojišča in se ne podaj za njo.
o Na malo divjad ne streljaj s šibrenimi naboji na večjo razdaljo od 35 metrov .
• Ne odmetavaj izstreljenih tulcev v naravi.
• Ce moraš lov zapustiti predčasno, ga prej najavi lovovodji, vendar to lahko

storiš šele po končanem pogonu .
• Poskrbi, da boš za seboj pustil čisto okolje .
• Na lovu uporabljaj primerno obleko in vidne signalne oznake.



SPLOŠNA DOLOČILA
• Razpored skupinskih levov LOje po navadi določen za vso [ovno sezono.
• lovovodja (vodja lova) je član LO,ki ga določi UDLOali lovci med sabo pred

začetkom lova, ter je odgovoren za vodenje skupinskega lova.
• Skupinski lov lahko poteka več kot 50 metrov od zaselkov in ne sme

ogrožati varnosti preostalih občanov in imetja.
• Skupinski lov se ne sme izvajati, če je snežna odeja debelejša od 40 n'.

ntimetrov, če je območje lova poplavljeno ali poledenela.
• lovec, udeleienec skupinskega lova, mora imeti pri sebi ustrezno orožno

listino in veljavno lovsko izkaznico.
• lovec lahko lovi tudi z izposojenim orožjem, vendar mora imeti pri sebi

svojo orožno listino in potrdilo o izposoji orožja.
• Na skupinskem lovu sodelujoči lova in gonjač] ne smejo biti pod vplivom

nedovoljenih substanc in alkohola.
o Stojisč lovcev ni dovoljeno določati na nelovnih povrlinah.
o Vtemeljnih določilih o skupinskih lovih LOnaj bo v internih aktih določeno,

da morajo lovci v pogonu in brakirji obleči signalni telovnik, lovci
na stojišah pa morajo imeti vsaj signal ni trak na pokrivalu (priporočljivo je
tudi lovske pse opremiti s signal no ovratnico).

DolžNOSTI LOVOVODJE
• Pozdravi in evidentira prisotne lovce ter jih seznani s predeli lovišča, kjer bo

potekallovvenem ali več pogon ih.
• Predstavi svoje pomočnike, vodjo gonjačev in vodjo vodnikov psov (brakirjev).
• Prisotne seznani o vrsti, starostni kategoriji, spolu in številu divjadi, ki jo

je dovoljeno odstreliti, ter kdo in pod katerimi pogoji lahko opravi odstrel.
Opozori na varnost lovskih psov v pogonu.

• Poskrbiza žrel>':1Ojestojiščali na drugi način razporedi lovcepo po~meznih stojiščih.
• Določi zborna mesta med posameznimi pogoni oziroma pritiski ter sproti

preverja prisotnost na zbornih mestih po pogonih. 5 svojimi pomočniki
odvede in razporedi lovce na predvidena stojišča .

• Obrazloži znake za začetek, prekinitev in konec pogona .
o Opozori na red in disciplino med lo~om.
o Udeležence lova posebej opozori na varno ravnanje z orožjem na zbornih

mestih, kjer lahko občasno preveri puške.
• Nadoločenem stojisču v~kemu lovcuposebej naroči, v katere smeri lahko strelja .
o Evidentira število strelov v vsakem pogonu in jih analizira po končanem lovu.
o Gonjačem dovoli oziroma prepove odstrel med pritiskom.
o Določi in organizira način pobiranja plena in način iskanja obstreljene divjadi.
o Zlova odstrani vsakega nediscipliniranega ali opitega loY{a.
o Določi konec dnevnega lova .
o Poskrbi za analizo in oceno lova.
o Organizira pozdrav lovini in odvoz odstreljene divjadi.
o Določi število gonjačev, ki naj bo primerno lovišču in vrsti lova. Todoloči

lovovodja - spada pod organizacijo lova.
o Vprimeru nesreče takoj prekine lov, organizira (če je potrebno) nudenje

prve pomoči, obvesti ustrezne organe.
• Opozori na uporabo dovoljenega (primernega) orožja za lov.
o Do[oči spremljevalce lovskim gostom oz.lovcem, ki nimajo ustrezne lovske

izkaznice.
DolžNOSTI VODJE GONJAČEV

• Daje navodila gonjačem, da posamezniki ne bi prehitevali ali zaostajali.
• Gonjače opozarja na primerno glasnost v pritisku in na nelovsko obnašanje

po~meznikov (uporaba petard ipd.),
• (e gonjač upleni divjad, poskrbi za nemoteno nadaljevanje pritiska .
• Gonjače opozarja na previdnost pri strelih v pritisku .
• Daje dogovorjene znake za začetek, potek, morebitno prekinitev in konec lova.


	00000001
	00000002

