
LOVSKA  ZVEZA SLOVENIJE 
Odbor Etičnega kodeksa 
 
Po predlogu F. D., …, predsednika disciplinske komisije  LD …, zoper B. H., takrat starešine 
LD …, zaradi kršitve Etičnega kodeksa slovenskih lovcev, je OEK na svoji … seji … sprejel 
naslednjo 
 

r a z s o d b o: 
 
I.   B. H. … takrat starešina LD … je kršil Etični kodeks slovenskih lovcev (3. odst. 21. čl.) s  
      tem, ko je kot starešina in zakoniti zastopnik  LD … na obravnavi pred disciplinsko  
      komisijo in potem, ko je disciplinska komisija zavrnila  zahtevo za uvedbo disciplinskega 
      postopka zoper člana te LD  P. T. , začel vpiti na člane disciplinske komisije in jih    
      zmerjal z besedami »banda pokvarjena« in »koga sem vodil  štiri leta?«  
 
II.  Ravnanje disciplinske komisije, ko zahtevo upravnega odbora zavrne kot neutemeljeno, 
      ne da bi ugotovila, ali je zahteva sposobna za obravnavanje in  ne da bi sploh izvedla 
      predlagane dokaze, nato pa takšno svojo odločitev pomanjkljivo in neprepričljivo  
      obrazloži ali jo sploh ne obrazloži predstavlja kršitev Etičnega kodeksa slovenskih lovcev 
      (4. odst. 22. čl. EK). 
 
Iz  o b r a z l o ž i t v e: 
 
Lovci smo pri svojem ravnanju dolžni vedno upoštevati pravila osebnega vedenja in načela 
etike slovenskega lovca, da tako utrjujemo ugled lovca in lovske organizacije (3. odst. 21. čl. 
EK).  Etični kodeks slovenskih lovcev v primeru kršitev varuje vse slovenske lovce. 
 
Lovci smo pri svojem ravnanju vselej dolžni spoštovati pravila lepega vedenja. Nespoštljiv ali 
žaljiv odnos do organov lovske organizacije zato predstavlja kršitev Etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev (3. odst. 21. čl. EK). 
 
Na pobudo predsednika OEK je odbor v skladu z določbo 1. odst. 19. člena Pravilnika o 
postopku pred OEK ocenil tudi postopanje disciplinske komisije LD …, ki je zavrnila zahtevo 
UO  za uvedbo disciplinskega postopka zoper člana te LD ne da bi ugotovila, ali je zahteva 
sposobna za obravnavanje in  ne da bi sploh izvedla predlagane dokaze, nato pa takšno svojo 
odločitev pomanjkljivo in neprepričljivo obrazložila.  
 
Organi LD so zavezani spoštovati pravila postopka pri odločanju. Postopek pred disciplinsko 
komisijo je podrobno urejen. Kršitev pravil postopka je neodgovorno ravnanje, ki ne prispeva 
k utrjevanju lovske organizacije in tovariškim odnosom med člani. Očitno neutemeljena in 
slabo obrazložena zavrnitev zahteve UO s strani disciplinske komisije lahko utemeljeno 
prizadene čast in ugled starešine kot zakonitega zastopnika in odgovornega za zakonito 
delovanje LD, zato je takšno postopanje nesprejemljivo in  predstavlja kršitev Etičnega 
kodeksa slovenskih lovcev (4. odst. 22. čl. EK)  
 
Za objavo priredil: 
Niko Šuštarič, 
Predsednik OEK 
 


