
Lovska zveza ' , t 1111' 

Odbor etičnega kodeksa 

Številka: LZS 1 770 - 2 
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ODREDBA GOSPODARJA O PREPOVEDI POSAMIČNEGA LOVA V ČASU 
SKUPNEGA LOVA 

Razsodba 6.1.1.: 

J . K. ni kršil Etičnega kodeksa, s tem, ko predlagatelju ni dovolil izvajanja individualnega 
lova 110 dan skupinskega lova. 

O b r a z 1 o ž i te v: 

Predlagatelj v predlogu z dne .... , dopo lnitvi predloga z dne ... in v urgenci z dne ... navaja 
med drugim, da gospodar LD . .. izvaja nad njim mobing. V predlogu navaj a številne 
neprav ilnost i pri vodenju LD ..... Pri tem posebej izpostavlja dogodke, povezane s 
skupinskim lovom dne ... , ko mu je gospodar LD prepoveda l posamični lov z visoke preže št. 
... v času , ko je bil predviden skupinski lov. 

J. K. je na predlog odgovoril, pojasnil okoliščine v zvezi s skupinskim lovom dne ... in 
zavrnil vse očitke o mobingu nad predlagateljem. 

Svoje pisne navedbe sta predlagatelj in domnevni kršitelj ustno dopolnilna na seji Odbora. 
Kot priča je bil zaslišan starešina LD . ... Vpogledano je bilo v celotno listinsko 
dokumentacijo v spisu. 

Na podlagi tako izvedenega postopka je Odbor razsodil , da J. K. ni krš il Etičnega kodeksa 
s lovenskih lovcev. 

Upravni odbor LD ... je dne ... sprejel sklep (3. tč. dnevnega reda), da na dan skupinskih 
lovov ni individua lnega lova. Sklep je bil razglašen na oglasni deski, kar j e potrdil tudi 
predlagate lj sam. J. K. kot gospodar zato predlagate lju utemeljeno ni dovolil lova na v isoki 
preži št. ... dne . . . , zato mu ni mogoče oč i ta ti kršitve Etičnega kodeksa slovensk i lovcev v 
smislu mobinga nad predl agateljem. 

Drugi očitki pred lagatelja v zvezi z vodenjem LD ........... . so predmet drugih postopkov in 
presegajo pristojnosti Odbora. zato se Odbor do njih ni opredeljeval. 
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