
Lovska zveza 

Na podlagi tretjega odstavka 30. člena Pravil Lovske zveze Slovenije, z dne 12. 5. 2007, je 
Občni zbor Lovske zveze Slovenije dne 27.5.2009 sprejel naslednji 

PRAVILNIK 
O POSTOPKU PRED ODBOROM ETIČNEGA KODEKSA 

SLOVENSKIH LOVCEV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l. člen 

(predmet pravilnika) 

S tem pravilnikom se urejajo pravila postopka pri odločanju o kršitvah Etičnega kodeksa 
slovenskih lovcev (v nadaljevanju: Etični kodeks). Pravilnik ureja tudi organizacijo dela in 
druga vprašanja v zvezi z delom Odbora etičnega kodeksa slovenskih lovcev (v nadaljevanju: 
Odbor). 

2. člen 

(neodvisnost in odgovornost Odbora) 

(1) Odbor je avtonomen in neodvisen pri svojem odločanju. Pri svojem delu je vezan na 
Etični kodeks in na ta pravilnik. 

(2) Odbor in njegovi člani so za svoje delo odgovorni Občnemu zboru LZS. 

3. člen 

(konstituiranje in vodenje) 

(1) Na konstitutivni seji Odbora, ki jo skliče predsednik LZS, člani Odbora izmed sebe 
izvolijo predsednika in podpredsednika. 

(2) Delo Odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

4. člen 

(javnost in pisnost postopka) 

(1) Postopek pred Odborom zaradi ravnanja članice ali njenega člana je javen. 

(2) Postopek pred Odborom je pisen. 
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5. člen 

(pooblaščenci strank) 

Pooblaščenci strank se morajo v postopku izkazati s pisnim pooblastilom. 

6. člen 

(stroški postopka) 

V postopku pred Odborom praviloma trpi vsaka stranka svoje stroške. 

7. člen 

(odločitve Odbora) 

(1) Vse odločitve Odbora podpiše predsednik oziroma podpredsednik. 

(2) Odločitev Odbora je dokončna. 

8. člen 

(zagotavljanje pogojev za delo Odbora) 

Strokovna in administrativno- tehnična opravila za Odbor zagotavlja Strokovna služba LZS. 

II. POSTOPEK PRED ODBOROM 

l. Postopek pred Odborom na predlog 

9. člen 

(kršitve Etičnega kodeksa) 

(1) Kot kršitve Etičnega kodeksa se lahko obravnavajo ravnanja in opustitve članic in njihovih 
članov, organov LZS in njihovih članov ter funkcionarjev LZS, ki niso v skladu z določbami 
Etičnega kodeksa. 

(2) Za hujše kršitve etičnega kodeksa se štejejo predvsem ravnanja, ki so ali bi lahko bila v 
nasprotju z Etičnim kodeksom in povzročajo kritike ali neodobravanje med članstvom ali 
škodujejo ugledu slovenske lovske organizacije ali tovariškim odnosom med lovci. 

10. člen 

(zastaranje) 

(1) Postopka pred Odborom ni mogoče uvesti, če od dneva, ko se je izvedelo za kršitev in 
kršitelja poteče več kot šest mesecev. 

(2) Postopek o kršitvi članice oziroma njenega člana zastara v vsakem primeru v enem letu od 
dneva kršitve. 
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(3) Na zastaralne roke pazi Odbor po uradni dolžnosti. 

11. člen 

(stranke v postopku) 

Stranka v postopku sta predlagatelj in kršitelj. 

12. člen 

(predlog za uvedbo postopka) 

(1) Predlog za začetek postopka lahko podajo članice ali njihovi člani ter Upravni odbor ali 
funkcionar LZS. Predlog mora vsebovati navedbo kršitelja, opis kršitve, dokaze za zatrjevano 
kršitev in navedbo kršenih določb Etičnega kodeksa. 

(2) Nepopoln predlog lahko predsednik Odbora vme predlagatelju v dopolnitev in mu določi 
primeren rok. 

(3) Prepozen predlog in predlog, ki ga predlagatelj ni dopolnil v roku, zavrže s sklepom 
predsednik Odbora. Zoper sklep ni pritožbe. 

13. člen 

(začetek postopka na predlog) 

Postopek zaradi kršitve članice ali njenega člana se začne z dnem vročitve predloga za uvedbo 
postopka kršitelju. 

14. člen 

(odgovor na predlog pred Odborom) 

Tisti, zoper katerega je podan predlog za uvedbo postopka pred Odborom, ima pravico v roku 
30 dni odgovoriti na predlog in za svoje navedbe predlagati dokaze. 

15. člen 

(seja) 

(1) Odbor veljavno odloča če je na seji prisotnih več kot polovica članov odbora. Odločitve 
sprejema z večino glasov prisotnih članov. 

(2) Sejo Odbora razpiše predsednik najmanj 15 dni pred sejo. Skupaj z vabilom se strankam v 
postopku posredujejo listine in drugo dokazno gradivo nasprotne stranke. 

(3) Na seji Odbora lahko stranke dopolnijo svoje pisne navedbe. 

(4) V dokaznem postopku Odbor izvede dokaze, za katere oceni, da so potrebni za odločitev, 
oceni navedbe strank in izvedene dokazne ter o predlogu odloči. 
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16. člen 

(zapisnik) 

(1) V zapisnik se vpiše udeležba na seji Odbora, datum in kraj seje Odbora, imena strank in 
njihovih pooblaščencev oziroma zastopnikov ter drugih prisotnih na seji, kratko označbo 
zadeve, povzetek izjav strank in vsebine izvedenih dokazov. Zapisnik podpišejo predsednik 
Odbora in stranke oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. 

(2) Odbor odloči z večino glasov. O posvetovanju in glasovanju Odbora se sestavi ločen 
zapisnik, ki se hrani v zapečateni ovojnici v spisu. Zapisnik podpišejo vsi na seji prisotni člani 
Odbora. 

17. člen 

(odločitev Odbora) 

(1) Odbor na podlagi izvedene seje razsodi o skladnosti obravnavanega ravnanja z določbami 
Etičnega kodeksa, 

(2) Z razsodbo Odbor odloči o očitani kršitvi Etičnega kodeksa tako, da ugotovi, ali je kršitev 
podana ali ne. Ugotovljeno kršitev Odbor v razsodbi obrazloži in poda razlago kršenih določb 
Etičnega kodeksa. 

(3) Odbor lahko zavrne predlog za uvedbo postopka s sklepom, če ga je predlagatelj umaknil 
najpozneje pred odločanjem Odbora. 

(4) Kljub umiku predloga lahko Odbor obravnava predlog kot pobudo in odloči v skladu z 2. 
in 3. odstavkom 19. člena tega pravilnika. 

18. člen 

(vročanje) 

Predlog za uvedbo postopka, vloge strank, vabilo za sejo Odbora, odločitve Odbora ter druga 
pisanja, ki vsebujejo roke za stranke, se vročajo s priporočeno poštno pošiljko s povratnico na 
naslov strank in njihovih pooblaščencev. 

2. Postopek pred Odborom na pobudo 

19. člen 

(pobuda) 

(1) Pobudo za oceno spornega ravnanja, pobudo za razlago določb Etičnega kodeksa ter 
pobudo za spremembo in dopolnitev njegovih določb lahko podajo člani Odbora, organi LZS, 
članice LZS in njihovi člani, ali prizadeti posameznik. 

(2) Pobuda mora biti obrazložena. Neobrazloženo pobudo pošlje predsednik odbora 
pobudniku v dopolnitev in mu določi primeren rok. Pobudo zavrže, če ni dopolnjena v roku. 
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(3) Odbor obravnava pobudo ob smiselni uporabi določb 14., 15., 16. in 17. člena tega 
pravilnika. Kadar se pobuda nanaša na ravnanje posameznika je postopek anonimen. V 
postopku ni strank. 

(4) V zvezi s pobudo sprejme Odbor razlago določb Etičnega kodeksa, stališče do 
konkretnega ravnanja ali opustitve ali sprejme pobudo in oblikuje predlog Občnemu zboru 
LZS za spremembo oziroma dopolnitev Etičnega kodeksa. 

(5) Anonimnih pobud odbor ne obravnava. 

III. KONČNA DOLOČBA 

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Občnem zboru LZS. 

Številka:LZS/698 
Datum:27.5.2009 1 
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Predse4niirL~S 
Mag. Sre~ko Felix KROPE 
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