Lovska zveza
Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o medijih (ZMed-UPBl -Uradni list republike Slovenije,
št. 35/2001), Pravilnika o načinu vodenja in postopku za vpis ter posredovanje podatkov iz
razvida medijev (Uradni list republike Slovenije, št. 58/2001) in 15. točke 14. člena Pravil
Lovske zveze Slovenije je občni zbor Lovske zveze Slovenije na svojem zasedanju dne
2.6.2011 sprejel

Temeljni pravni akt
o izdajanju glasila Lovske zveze Slovenije LOVEC
l.
Uvodna

člen
določba

Izdajatelj glasila Lovec je Lovska zveza Slovenije (LZS), ki je samostojna lovska in
naravovarstvena organizacija, ki deluje v javnem interesu in interesu svojih članic, in ki v
skladu s 43. točko 9. člena Pravil LZS izdaja glasilo Lovec.
Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost za
.
. . .
nJeno IzvaJanJe.
Dejavnost izdajatelja lahko obsega tudi ustvarjanje oziroma produkcijo programskih vsebin.

2.

člen

Medij

LZS kot izdajatelj izdaja medij - glasilo Lovske zveze Slovenije LOVEC, ki je v obliki revije
za njene članice in člane; izhaja mesečno, praviloma enajstkrat na leto, ena številka je dvojna.
Glasilo je na razpolago v prosti prodaji, trži svoj oglasni prostor in tudi na druge
pridobiva denarna sredstva.

načine

lahko

Glasilo LOVEC se vpiše v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.

3.

člen

Financiranje programskih vsebin medija

Financiranje izdajanja in širjenje glasila LOVEC zagotavlja Lovska zveza Slovenije, prek
prispevkov njenih članic in članov, ter s trženjem oglasnega prostora in drugimi
načini pridobivanja denarnih sredstev.
članskih
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4.
Zaščita

člen

slovenskega jezika

Ime medija, glasila Lovske zveze Slovenije LOVEC, in njegovih rubrik so v slovenskem
jeziku.
5.

člen

Svo bo da izražanja

Dejavnost glasila LOVEC kot medija temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu
osebnosti in dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev
za različna mnenja, prepričanja in za podajanje raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov,
novinarjev in drugih avtorjev, pri ustvarjanju programskih vsebin, v skladu s programskimi
zasnovami in profesionalnimi kodeksi ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih
avtorjev prispevkov in urednikov- za posledice njihovega dela.
človekove

Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni
ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali
drugo sovraštvo in nestrpnost.
6.

člen

Odgovorni urednik medija

Glasilo LOVEC ima odgovornega urednika, ki ga imenuje in razrešuje izdajatelj, v skladu z
zakonom in Pravili LZS. Pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika mora
izdajatelj pridobiti mnenje uredništva, če ni v temeljnem pravnem aktu določen močnejši
vpliv uredništva.
Odgovorni urednik odgovruja za uresničevanje programske zasnove ter opravlja druge naloge.
Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo,

če

zakon ne

določa drugače.

Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
- ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije;
-je poslovno sposobna;
-ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja.
Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto.

7.

člen

Uredništvo medija

Uredništvo glasila LOVEC sestavljajo odgovorni urednik, predsednik uredniškega odbora,
tajnik/ca glasila, novinarji in sodelavci - dopisniki glasila.
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Odgovorni urednik pripravi poslovni načrt medija in spremlja njegovo

uresničevanje.

Uredništvo vodi predsednik uredniškega odbora, ki ga imenuje Upravni odbor Lovske zveze
Slovenije.
Uredništvo deluje na sejah uredništva, ki jih sklicuje predsednik uredništva in jih vodi
predsednik uredniškega odbora, ki lahko za vodenje pooblasti odgovornega urednika, skladno
s Pravilnikom o organizaciji uredništva, ki ga sprejme Upravni odbor Lovske zveze Slovenije.
Odgovorni urednik in predsednik uredništva zastopata tudi interese izdajatelja medija, to je
Lovske zveze Slovenije.
Odgovorni urednik oblikuje in s sklepom sprejme Poslovnik o delu uredništva. Uredništvo
deluje na sejah uredništva, skladno s poslovnikom o delu uredništva.
Uredništvo mora delovati v skladu s svojo programsko zasnovo in poslovnimi cilji izdajatelja
medija, pri čemer je dolžno spoštovati pravila o popravkih in odgovorih, kot jih določa 6.
oddelek Zakona o medijih.

8.

člen

Pravna razmerja med izdajateljem in uredništvom

Uredništvo, uredniki, novinarji in avtorji prispevkov so v okvirih programske zasnove pri
svojem delu neodvisni in samostojni.
Uredništvo je pod vodstvom predsednika uredniškega odbora dolžno izvajati poslovni načrt
medija, odgovorni urednik pa v soglasju z direktorjem strokovnih služb LZS nadzoruje in
skrbi za finančni nač1i in usklajeno porabo proračunskega denarja glasila.
Člani uredništva so dolžni spoštovati Kodeks novinarske etike ter dolžnosti m pravice

novinarjev, kot jih v okvirih poklicne etike opredeljujejo mednarodni dokumenti.
Pri svojem delu osebe iz prvega odstavka tega člena niso dolžne pisati v nasprotju s svojim
in vestjo. Utemeljena zavrnitev poklicnega dejanja ali mnenja v nasprotju z
novinarjevim prepričanjem ali njegovo vestjo ne more imeti posledic za novinmja.
prepričanjem

9.

člen

Medsebojna razmerja znotraj uredništva

Uredništvo pri urejanju razmerij znotraj uredništva glasila Lovske zveze Slovenije LOVEC,
ki so skladna z določili Pravilnika o organizaciji uredništva:
daje mnenje k imenovanju odgovornega urednika;
daje pobude za razporejanje novinarjev in sodelavcev ter pritegnitev zunanjih
sodelavcev in strokovnjakov.
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10.

člen

Obvezne programske vsebine
Izdajatelj glasila LOVEC mora na vidnem mestu v vsaki številki glasila LOVEC zagotoviti
objavo naslednjih podatkov:
-ime oziroma firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
- ime in priimek odgovornega urednika oziroma odgovornih urednikov ter imena in priimke
urednikov posameznih programskih sklopov, kadar je to v skladu z notranjo organizacijo
uredništva;
-ime oziroma firmo in sedež tiskarne ter datum natisa ali ponatisa in število tiskanih izvodov,
kadar gre za tiskani medij;
-datum produkcije (mesec in leto), kadar gre za knjižni, radijski in televizijski program.
Izdajatelj mora na ustreznih mestih v vsaki številki glasila LOVEC zagotoviti dosledno
objavo naslednjih podatkov:
- imena avtorjev objavljenih prispevkov, razen če posamezen avtor določi drugače;
-imena oziroma firme imetnikov materialnih avtorskih pravic, glede objavljenih programskih
vsebin, razen v tiskanih medijih in radijskih programih;
- ime pravne ali fizične osebe, ki hrani uporabljeni predmet kulturne dediščine ali hrani
ustrezno reprodukcijo;
-ime medija, po katerem je prevzet programski prispevek ali izsek iz programskega
prispevka, razen če je z medsebojno pogodbo določeno drugače.
Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in javnih zavodov brez odlašanja
brezplačno objaviti nujno sporočilo v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali
premoženja ljudi, kulturne in naravne dediščine, ter varnosti države. Za resničnost in točnost
sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval mediju.

11.

Prehodne in

člen

končne določbe

Glasilo LZS LOVEC se na podlagi 12. člena Zakona o medijih (ZMed-UPBl) vpiše v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, po sklepu 14. seje UO LZS, kije bila
30. 3. 2009 (sklep 9.1.) in sklepa občnega zbora LZS z dne 2.6.2011.
Vloga za vpis glasila LOVEC v razvid medijev se mora na Ministrstvo za kulturo Republike
Slovenije vložiti v roku najkasneje 30 dni po sprejemu Temeljnega akta na občnem zboru
Lovske zveze Slovenije. V roku šest mesecev pa se morajo uskladiti obstoječi pravni akti
uredništva in sprejeti Pravilnik o organizaciji uredništva in Poslovnik o delu uredništva.

V Ljubljani, dne 2.6.2011

mag.

Srečko

Felix Krope
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