Lovska zveza
Na podlagi tretjega odstavka 29. 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 RAZSODIŠČEM LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
l. člen
(predmet poslovnika)

S tem pravilnikom se urejajo pravila postopka pri odločanju o kršitvah članic in pravila
postopka pri reševanju sporov med članicami. Pravilnik ureja tudi organizacijo dela in druga
vprašanja v zvezi z delom Razsodišča Lovske zveze Slovenije (v nadaljevanju: Razsodišče).
2. člen
(neodvisnost in odgovornost Razsodišča)
(1) Razsodišče je avtonomno in neodvisno pri svojem odločanju. Pri svojem deluje vezano na
predpise Republike Slovenije, na Pravila LZS in na ta pravilnik.
(2) Razsodišče in njeni člani so za svoje delo odgovorni Občnemu zboru LZS. Nadzor nad
delom Razsodišča v konkretni zadevi se uresničuje le skozi pritožbeni postopek.
3. člen
(konstituiranje in vodenje)
(1) Na konstitutivni seji Razsodišča, ki jo
izvolijo predsednika in podpredsednika.
(2) Delo

Razsodišča

skliče

predsednik LZS,

člani Razsodišča

izmed sebe

vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
4. člen
(senati)

(1) Delo in odločanje senata vodi predsednik senata, ki ga za vsak primer posebej imenuje
predsednik Razsodišča.
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(2) Pri imenovanju senatov za obravnavanje konkretne zadeve predsednik Razsodišča
upošteva poznavanje problematike, enakomernost obremenitve članov Razsodišča in
morebitne izločitvene razloge.

5. člen
Gavnost in pisnost postopka)
(1) Postopek pred Razsodiščem zaradi kršitve članice je javen.
(2) Postopek pred
dogovorijo drugače.

Razsodiščem

zaradi poravnavanja sporov je javen,

če

se stranke ne

(3) Postopek pred Razsodiščemje pisen.
6.

člen

(pooblaščenci)
Pooblaščenci

strank se morajo v postopku izkazati s pisnim pooblastilom.
7. člen
(stroški postopka)

V postopku pred Razsodiščem praviloma trpi vsaka stranka svoje stroške. Glede na izid
postopka senat lahko na predlog strank odloči tudi drugače.
8. člen
(zagotavljanje pogojev za delo
Strokovna in administrativno LZS.

II.

tehnična

opravila za

Razsodišča)

Razsodišče

zagotavlja Strokovna služba

POSTOPEK ODLOČANJA O KRŠITVAH ČLANIC
l. Kršitve in zastaranje

9.
(kršitve
(1) Kršitve

članskih

člen

članskih

obveznosti)

obveznosti, o katerih odloča Razsodišče,

določajo

Pravila LZS.

(2) Kršitve, ki niso izrecno opredeljene kot hujše kršitve, se obravnavajo kot lažje kršitve
članskih obveznosti.
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1O. člen
(zastaranje)
( 1) Postopek pred Razsodiščem ni
več kot šest mesecev.
(2) Postopek o kršitvi

članice

mogoče

uvesti,

če

od dneva, ko se za kršitev izve,

preteče

zastara v vsakem primeru v enem letu od dneva kršitve.

(3) Na zastaralne roke pazi Razsodišče po uradni dolžnosti.

2. Postopek pred Razsodiščem
11. člen
(stranke v postopku)
Stranki v postopku sta Upravni odbor LZS in
uvedbo postopka.

članica,

zoper katero je vložena zahteva za

12. člen
(predlog za uvedbo postopka)
(1) Predlog za začetek postopka zaradi kršitve članice lahko podajo predsednik LZS,
Nadzorni odbor LZS, Odbor etičnega kodeksa, vsaka članica in stalna komisija Upravnega
odbora LZS

(2) Predlog mora vsebovati navedbo kršiteljice, opis kršitve in navedbo kršenih
LZS.

določb

Pravil

(3) Nepopoln predlog lahko predsednik Upravnega odbora LZS vme predlagatelju v
dopolnitev in mu določi primeren rok.
(4) Predlog za uvedbo postopka obravnava in o njem
členom Pravil LZS.

odloči

Upravni odbor LZS v skladu s 6.

13. člen
(zahteva za uvedbo postopka)
(1) Zahtevo za uvedbo postopka pred Razsodiščem zaradi kršitve
LZS na podlagi predhodne obravnave

članice

poda Upravni odbor

(2) Zahteva za uvedbo postopka mora vsebovati navedbo kršiteljice, opis kršitve, dokaze za
zatrjevano kršitev, navedbo kršenih določb Pravil LZS in predlog ukrepa.
(3) Nepopolno zahtevo lahko predsednik senata vme Upravnemu odboru LZS v dopolnitev in
primeren rok.

določi
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(4) Prepozno zahtevo zavrže s sklepom predsednik Razsodišča. Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča tričlanski senat Razsodišča na
nejavni seji.

14.

člen

(začetek

Postopek zaradi kršitve članice se
uvedbo postopka kršitelj ici.

začne

postopka)

z dnem

vročitve

zahteve Upravnega odbora LZS za

15. člen
(odgovor na zahtevo)
Članica, zoper katero je podana zahteva za uvedbo postopka, ima pravico v roku 30 dni
odgovoriti na zahtevo in za svoje navedbe predlagati dokaze. Odgovor se posreduje
Upravnemu odboru LZS skupaj z vabilom za sejo senata.

16. člen
(seja senata)
(1) O zahtevi

odloča Razsodišče

na seji senata.

(2) Sejo senata razpiše predsednik senata najmanj 15 dni pred sejo. Skupaj z vabilom se
strankam v postopku posredujejo listine in drugo dokazno gradivo nasprotne stranke.
Predsednik senata izjemoma lahko povabi na sejo senata priče in izvedence, v kolikor oceni,
da o zahtevo ne bo mogoče odločiti na podlagi razpoložljivega pisnega in drugega dokaznega
gradiva.
(2) Na seji senata lahko stranke dopolnijo svoje pisne navedbe.
(3) V dokaznem postopku senat izvede dokaze, za katere oceni, da so potrebni za
oceni navedbe strank in izvedene dokazne ter o zahtevi odloči.

odločitev,

17. člen
(zapisnik)
(1) O seji senata se vodi zapisnik. V zapisnik se vpiše sestava senata, datum in kraj seje
senata, imena strank in njihovih pooblaščencev oziroma zastopnikov ter drugih prisotnih na
seji senata, kratko označbo zadeve, povzetek izjav strank in vsebine izvedenih dokazov.
Zapisnik podpišejo predsednik senata in stranke oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki.
(2) Senat odloči z večino glasov. O posvetovanju in glasovanju senata se sestavi ločen
zapisnik, ki se hrani v zapečateni ovojnici v spisu in se ga lahko odpre samo v postopku
obravnavanja morebitne pritožbe strank. Zapisnik podpišejo vsi člani senata.
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18.

člen

(odločitve

senata)

(1) Senat na podlagi izvedene seje senata odloči z odločbo tako, da:
l. zavzame stališče o primernosti ravnanja članice,
2. ugotovi kršitev članskih obveznosti in članici izreče opomin,
3. ugotovi kršitev članskih obveznosti in članici izreče javni opomin,
4. ugotovi hujšo kršitev članskih obveznosti in članico iz drugega odstavka 4. člena
Pravil LZS izključi iz članstva ali
5. ugotovi hujšo kršitev članskih obveznosti in pristojnemu organu da pobudo za odvzem
koncesije članici za upravljanje z loviščem.
(2) Senat zavrne zahtevo za uvedbo postopka s sklepom,
najpozneje pred odločanjem senata.

19.

Odločba

jo je Upravni odbor LZS umaknil

člen

(odločba

(1)

če

in sklep)

in sklep morata vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk.

oziroma sklep iz 18. člena tega pravilnika podpiše predsednik senata. Sklep iz
četrtega odstavka 13. člena tega pravilnika podpiše predsednik Razsodišča.

(2)

Odločbo

20. člen
(strokovna pomoč senatu)
Senat lahko pred sprejemom svoje odločitve zaprosi za strokovno
upravne ali druge institucije ali katerega od organov LZS.

21.

pomoč

zunanje strokovne,

člen

(vročanje)

(1) Zahteva za uvedbo postopka, vloge strank, vabilom za sejo senata, odločbe in sklepi
senata ter druga pisanja, ki vsebujejo roke za stranke, se vročajo s priporočeno poštno pošiljko
s povratnico na naslov sedeža članice in na naslov pooblaščenca članice.
(2) Glede drugih vprašanj v zvezi z vračanjem veljajo

III.

določbe

zakona o kazenskem postopku.

PRITOŽBENI POSTOPEK
22. člen
(pritožba)

(1) Zoper odločitev senata je dovoljena pritožba. Stranka lahko vloži pritožbo v roku 15 dni
od dneva vročitve odločitve senata.
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(2) Pritožba mora vsebovati navedbo pritožnika, odločbo ali sklep, zoper katerega se pritožba
vlaga, razloge za pritožbo, morebitne nove dokaze, ki jih iz objektivnih razlogov v postopku
pred senatom ni bilo mogoče predložiti.
(3) Prepozno pritožbo zavrže s sklepom predsednik Razsodišča. Zoper sklep je dopustna
pritožba v roku 15 dni po vročitvi sklepa. O pritožbi odloča tričlanski senat Razsodišča na
nejavni seji. V senatu ne morejo sodelovati člani razsodišča, ki so v zadevi odločali na prvi
stopnji
(4) O pravočasni pritožbi

odloča Občni

zbor LZS.

23. člen
(postopek s pritožbo)
(1) Za

poročanje

poročevalca
Poročevalec

o postopku na prvi stopnji predsednik Razsodišča nemudoma določi
izmed članov Razsodišča, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji.
pripravi v roku 8 dni pisno poročilo za obravnavanje pritožbe na Občnem zboru

LZS.
(2) Pritožbo skupaj s spisom in poročilom poročevalca posreduje predsednik Razsodišča
predsedniku LZS, ki je dolžan uvrstiti pritožbo na dnevni red prvega naslednjega občnega
zbora.
(3) Na Občni zbor LZS se povabi stranke.
24. člen
(obravnavanje pritožbe)
(1) Poročevalec predstavi

Občnemu

zboru LZS zadevo in pritožbo.

(2) Poročilo poročevalca lahko stranke na

Občnem

zboru LZS dopolnijo.

(2) Na podlagi poročila in obravnavanja pritožbe občni zbor odloči s sklepom tako:
da pritožbi ugodi, odločitev Razsodišča razveljavi in vme zadevo v ponovno
odločanje;

da pritožbo zavrne kot neutemeljeno in potrdi
(3) Sklep Občnega zbora LZS je
pravilnika o vročanju.

IV.

dokončen

in se

odločitev Razsodišča;

vroči

strankam v skladu z

določbami

tega

POSTOPEK REŠEVANJA SPOROV MED ČLANICAMI
25.
(začetek

(1) V primeru spora med
članic v sporu.

članicami

člen

postopka)

lahko sproži postopek za poravnavo spora vsaka izmed
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(2) Predlagateljica postopka s pisno vlogo predstavi vsebino spora in predlaga dokaze za svoj
predlog rešitve.
(3) Predlog predlagateljice posreduje predsednik Razsodišča nasprotni udeleženki s pozivom,
da v roku 30 dni odgovori na predlog in predlaga svojo rešitev.

26. člen
(obravnavanje predloga)
(1) Po prejemu odgovora nasprotne udeleženke predsednik
senat za posredovanje v sporu.

Razsodišča

imenuje

tričlanski

(2) Pred razpisom poravnalnega naroka predsednik Razsodišča pozove stranke v sporu, da se
izjasnijo, ali želijo rešiti spor in doseči pravnomočnost arbitražne odločbe v skladu z
Zakonom o arbitraži (Uradni list RS, št. 45/08). V tem primeru se postopek nadaljuje v skladu
z Zakonom o arbitraži s tem, da lahko arbitre in predsednika arbitraže stranke izberejo le
izmed članov Razsodišča.
(3) Če se stranke ne odločijo za postopanje po Zakonu o arbitraži predsednik senata razpiše
poravnalni narok pred Razsodiščem, na katerega povabi stranke v sporu in njihove
pooblaščence.

(4) Na naroku vsaka od strank predstavi svoj predlog rešitve spora in predlaga dokaze.
(5) Senat zagotavlja nepristransko izvedbo dokazov ter na podlagi navedb strank, izvedenih
dokazov in posreduje v sporu tako, da si prizadeva doseči poravnavo. O doseženi poravnavi
se izda pismen odpravek za vsako od strank, ki ga podpišejo stranke ali njihovi pooblaščenci
in predsednik senata.
27.

člen

(vročanje)

Za vročanje pošiljk v postopku reševanja sporov med
pravilnika o vročanju.

V.

članicami

se uporabljajo

določbe

tega

KONČNA DOLOČBA

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

Številka: LZS 1 699
Datum:27.5.2009
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Prc;~sednik LZS
Mag. ~rečko Felix KROPE
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