
Lovska zveza J t"IIJc 

Lovska zveza ). tH'enije 

Odbor etičnega kodeksa 

Številka: LZS 1 759 - 2 
Datum: 19.8.2013 

PRAVICA PREDAVATELJA IZ LISTE PREDAVATELJSKEGA AKTIVA DO 
PREDAVANJA 

Stališče 5.2.1.: 

Usposobljena članica LZS ni kršila Etičnega kodeksa slovenskih lovcev s tem, ko 
večletnega predavatelja iz liste predavateljskega aktiva, imenovanega na upravnem odboru 
LZS za tečaj za pripravo na teoretični del lovskega izpita ni uvrstila med predavatelje za 
tečaj. 

O b ra z 1 o ž i te v: 

Seznam predavateljev (predavateljski aktiv) tečaja za pripravo na teoretični del lovskega 
izpita vsako leto po volilnih okoliših določi UO LZS s tem, da je razporeditev predavateljev 
po temah prepuščena organom usposobljene članice , ki v imenu LZS izvaja in organizira 
tečaj. 

V konkretnem primeru UO usposobljene članice večletnega predavatelja različnih tem 
(Temeljni cilji s lovenskega lovstva, Odnosi z javnostmi in sodelovanje z ostalimi uporabniki 
prostora, Etični kodeks slovenskih lovcev) ni uvrstil med predavatelje tečaja za tekoče leto . 
Prizadeti predavatelj oč ita usposobljeni članice, da je to storila zato, ker je sam v svoji LD 
kritiziral delo usposobljene članice in se je javno zavzemal za izstop svoje LD iz območne 
LD. Kot razlog navaja tudi osebne zamere s predsednikom usposobljene članice. Predavatelj 
je dal pobudo, da OEK ocen i. ali je usposobljena č lanica kršila Etičn i kodeks slovenskih 
lovcev. 

OEK je zavzel sta li šče, da usposobljena članica ni kršila Eti čnega kodeksa slovenskih lovcev. 

Izobraževanje pripravnikov je namenjeno med drugim tudi utrjevanju organizacije . Lovci 
moramo spoštovati in varovati svojo lovsko organizac ijo (1. odst. 21. čl. EK). Vloga 
predavatelja teme Etični kodeks slovenskih lovcev je, da pripravnikom pojasni pomen te 
določbe in jo preprič ljivo poda tudi s svojim osebnim zgledom. Biti član predavateljskega 
aktiva je častna funkcija in priznanje predavatelju in ne pravica predavatelja. 

Drugače pa mora biti dobronamerna kritika lastne organizacije dopuščena in zaželena, saj je 
pogoj in zagotovilo zdravih odnosov znotraj slovenske lovske organizacije. 
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