
                
Številka: U014vab9 
Datum: 18. 6.  2014 

             
 
 
 
      ZAPISNIK 
 
9.  seje uredniškega odbora glasila Lovec, ki je bila 18. 6. 2014, ob 15. uri v Uredništvu revije 
Lovec, Župančičeva 9, Ljubljana. 
 
Prisotni:  Bojan Avbar, Franc Černigoj, Arpad Köveš, Edvard Lenarčič,  Boris Leskovic in 
Eva Strajnar.  
Opravičil  se je Boštjan Pokorny,  
Odsotna: Branko Vasa in vabljeni Lado Bradač  
 
Predlog dnevnega reda: 

1.   Pregled sklepov 8. seje Uredniškega odbora. 
2.   Pregled dosedanje aktivnosti na področju knjižnega programa (Strokovna knjižnica,  
      Zlatorogova  knjižnica) v skladu z načrtom dela za leto 2014. 
3.   Aktivnosti na področju glasila Lovec: 
            - informacija o novi tiskarni 
            - program prispevkov za naslednje trimesečje 
            - predvideni vsebinski uvodniki    

- oglaševanje v reviji Lovec (na pobudo KFGP) 
 4.   Informacija o sestanku urednikov uredništva glasila Lovec in glavno urednico   
       madžarskega glasila Nimrod. 
 5.   Informacija o pripravi osnutka vsebinskega načrta dela Uredniškega odbora za leto 2015. 
 6.   Tekoče zadeve 
       - ponudba M. Slabanja:  Polnjenje streliva za lastno uporabo (brošurica); kot članki v  
       Lovcu. 
8.   Razno 
      Informacija Köveša članom uredniškega odbora o razpravi (Upravni  
      odbor 17. 6. 2014) glede rešitev sodnih sporov delavcev uredništva in povratna  
      informacija. 
  
 
 
Ad. 1 
Sejo je vodil predsednik uredniškega odbora A. Köveš, ki je pozdravil vse zbrane in   
predlagal dnevni red, ki je bil soglasno sprejet. Po pregledu sklepov zapisnika 8. seje 
uredniškega odbora je bil le-ta soglasno potrjen.     
 
Ad. 2 
Uredniški odbor se je seznanil z informacijo, da so bili avtorski honorarji za pripravo knjige 
Sledovi in znamenja prostoživečih živali avtorjem H. Potočniku, M. Kroflu, B. Pokornyu in I. 
Jelenko) za besedilo izplačani v celoti  100% v januarju 2014, kar je bilo ugotovljeno, da je v 
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nasprotju z vsebino pogodbe. Računovodstvo je bilo zaprošeno, da naj se glede vračila 50% 
zneska neposredno domeni z avtorji in poda uredništvu pisno informacijo o dogovoru.   
Sklep:  
Ker odgovora še nismo prejeli prosimo Strokovno službo LZS za informacijo ali je bilo 50 % 
vsote vrnjene, kot je bilo dogovorjeno z direktorjem računovodskega servisa Er-Kondor,  
Mitjem Karlinom ali so našli drugo rešitev.  
 
B. Leskovic je pripravil natančno poročilo o poteku priprave knjige Strokovne in Zlatorogove 
knjižnice (natančno po datumih in obsegih oddaje in obdelave besedil – glej prilogo, ki je 
sestavni del zapisnika): 
 
Po seznanitvi poteka opravljenega dela je bil sprejet sklep: 
-Po načrtu izdaje knjižnih del  za leto 2014 se prvenstveno uredi in izda knjiga ZK Stopinje in 
sledovi prostoživečih živali (M. Krofel, H. Potočnik) s strokovnim dodatkom Ocenjevanje 
starosti parkljarjev po čeljustnicah ( B. Pokornya in I. Jelenko).   
-Prof. dr.  Franceta Janžekoviča se zaprosi, da opravi tudi recenzijo drugega dela knjige 
Stopinje in sledovi prostoživečih živali za kar se pooblasti B. Pokornyja. 
 
Glede na stanje uredniške obdelave in lektorskih posegov oddanih besedil je bilo ugotovljeno, 
da  je prišlo do spremenjenih okoliščin pri oddajanju gradiva, ki narekujejo uredniško 
prilagajanje obeh programov glede na več avtorjev pri enem delu. Bolj pripravljeno je ta čas 
besedilo knjige Mirana Hafnerja, ker je bil rokopis oddan že lani decembra.  Varovanje in 
urejanje okolja divjadi (Strokovna knjižnica). V takšnih okoliščinah smo odločeni da bomo 
izdali najprej  tisto knjigo, ki bo lahko prva v celoti pripravljena za tisk. (ukrepanje po načelu 
klavzule Rebus Sic Stantibus) . 
Rokovni povzetek  poročila o urejanju in postopkih knjižnega programa je priloga zapisnika. 
 
Za beletristično knjigo avtorja Franca Černigoja: Po sledu za besedo, ki je prav tako v 
pripravi, smo pridobili dve recenziji, ki sta zelo dobri.  
Ugotovitveni sklep:  knjiga je napisana, lektorirana in recenzirana. Čim prej je potrebno 
pridobiti tiskarniške ponudbe, ovrednotili AH, stroške recenzije in pridobili do 8 - 9 ilustracij 
– Jurij Mikuletič. Knjiga naj bi šla v tisk takoj, ko se pridobijo vsi podatki, soglasje za 
ilustracije oziroma ko bo znan finančni načrt za izdajo knjige. 
 
Vsi člani odbora se zavedajo, da se delo povezano s knjižnim programom ne da  opraviti v 
rednem 8-urnem delovnem času.  
Ker je bilo soglasno ugotovljeno, da je delo povezano z urejanjem in  pregledom rokopisov 
knjig preobsežno, da bi ga urednik   B. Leskovicu opravil v 8-urnem delovniku, kjer pretežen 
del časa posveti urejanju Lovca, se za opravljeno delo pri knjižnem programu (po natančno 
predstavljeni datumski in urni  porabi časa  v popoldanskem času) uredniku ustrezno izplača 
nadurno delo oz. nagrado. To naj velja tudi za  tajnico E. Strajnar za korespondenco in 
pripravo obračunskih dokumentov knjižnega programa.  
 
Ad. 3 
- Sredi meseca maja je tiskarna Premiere, d.o.o. iz Pirnič, ki je stiskala 5 številk Lovca po zelo 
ugodni ceni  objavila stečaj.  
Izrečena je bila javna pohvala odg. uredniku B. Leskovicu, da je revija Lovec št. 6 kljub 
hudim nenadnim  težavam  izšla pravočasno za le malenkostno višjo ceno tiska. Revija se bo 
do konca leta tiskala v Mariborski tiskarni Evrografis, d. o.o. Septembra  bomo spet zbirali 
nove ponudbe za tisk Lovca v letu 2015.  
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- V nadaljevanju je Leskovic je predstavil novo številko: Lovec 7-8/2014 in prispevke za 
prihodnje številke.  
 
- Načelno so bili določeni tudi uvodniki za L 9, 11 in 12 (I. Malešič, S. Žerjav in F. Černigoj) 
za L-10 pa se temo in avtorja določi naknadno.  
 
- KFGP je predlagal (sklep 17. seje KFGP) Uredniškemu odboru, da preveri mogoč dvig cen 
velikih oglasov in opravi primerjavo v primerljivih medijih.  
Ugotovitev uredniškega odbora je, da je naš cenik reklamnih oglasov povsem primerljiv 
(celo višji) z nakladno in tehnično  primerljivimi revijami in  ustrezen. (Kinolog, Rože in Vrt, 
Avto Bild, Viva, Blinker, Zeleni Večer, Moj mikro, Zdravje, Ribič). Poleg tega je bil naš 
cenik  zadnjič popravljen šele pred letom dni – januarja 2013. V letu 2013 je bilo fakturirano 
za oglase okrog  60.000 €. V letošnjem letu pa je bila fakturirana do junija prav tako že 
polovico tega zneska.   
 
Ad. 4 
 
Predsednik ur. odbora  A. Köveš je poročal o obisku obeh urednikov v Porabju (Monošter), 
kjer sta se srečala tudi z direktorico madžarske lovske revije Nimrod, dr. E. Kun.  
Predstavniki obeh uredništev in obmejnih lovskih območnih zvez  so se domenili za oblike 
sprotnega čezmejnega in uredniškega sodelovanja. Izrazili pa so tudi željo po tesnejšem 
sodelovanju tudi kulturnih in drugih komisij LZS in MLZ. 
 
Ad. 5 
Konec septembra bo sklicana 10. seja Uredniškega odbora na kateri se bo natančno določil 
načrt založniške dejavnosti za leto 2015 in tudi izbira tiskarske hiše (tudi na osnovi novih 
pridobljenih ponudb za tisk revije za katere jim bomo poslali potrebne tehnične podatke). 
Glede na očitno krizo v tiskarski stroki bomo zahtevali tudi podatke o strojih, revijalni liniji in 
dokaze o ustreznih referencah. 
 
Ad. 6 
Za nenaročeni poslani prispevek Miroslava Slabanje z naslovom Polnjene streliva za lastno 
uporabo (brošurica), ki bi jo avtor rad po delih objavil v Lovcu so člani Uredniški odbora  po 
posvetovanju s poznavalci te tematike  da zadeva ni tako pripravljena, da bi jo bilo moč v 
enakomerno predstavljenih vsebinskih delih zaporedno objavljati v Lovcu. Zato avtorju 
ponudbo odklanjamo. Uredništvo mu pisno odgovori o naši končni odločitvi in mu našteje 
nekaj ugotovljenih dejstev, ki so bistvene za odklonitev.  
 
 
Prispevek Marijana Likarja  z naslovom Ivan, nehaj me že dražit! (kritika na zahtevo po 
podpisu Zaprisege in ukrepih, če ni vpisa v Lisjaku)  po mnenju  članov uredniškega odbora 
ni primeren za objavo. Mestoma pisec prekomerno posega v osebne svoboščine in mestoma 
že presega meje konstruktivne kritike.   
 
  
Ad. 8 
Glavni urednik A. Köveš se je kot vabljeni udeležil seje Upravnega odbora LZS dne, 17. 6. 
Poročal je kar je slišal na seji povezano s sodnimi postopki Korenove in tudi obeh delavcev 
uredništva. V razpravo se ni vključil, ker je ozadje sporov premalo poznal.  
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Ker sta želela delavca seznaniti člane ured. odbora z dejanskim stanjem in različnimi ocenami 
delovnih razmer, sta obrazložila  svoj pogled na sporne zadeve in ponudila (v izogib 
drugačnim razlagam dejanskega stanja) seznanitev z zapisi dobljenih sodb. Leskovic pove, da 
si ni želel sodnega urejanja zadev, a ker na pisne pripombe na poslane spremembe aktov ni 
dobival odgovorov, na ustnih pogovorih pa so predstavniki delodajalca vztrajali na svojih 
stališčih, je moral poiskati pravno pomoč pri pravni službi Sindikata društva novinarjev, ki 
podpira njegovo zahtevo in zadevo predati v presojanje Delovnemu sodišču.  
 
V zvezi z delovnimi spori se je uredniški odbor seznanil s potekom pravdnih postopkov na 
delovnem sodišču in sprejel mnenje, da je potrebno tovrstne zadeve reševati sporazumno ali 
z mediacijo, pri čemer mora tudi delodajalec pokazati dokajšnjo mero pripravljenosti za 
pogajanja in mirno rešitev sporov. V dosedanjih razmerjih je bilo očitno prezrto, da živimo v 
času varstva človekovih pravic, ki niso le deklaratorne.  
    Lovstvo je del našega pravnega reda, zato je delodajalec kot močnejša stranka poleg pravil 
notranjega prava dolžan spoštovati določila Pogodbe o Evropski uniji, zlasti pa Listino 
evropske unije o temeljnih pravicah (2010/C 83/02), ki so ga sprejeli Evropski parlament, 
Svet in komisija EU. 
     Uredniški odbor je pregledal evropsko zakonodajo in ugotovil, da na podlagi 51. člena 
(Charta der Grundrechte der Euroäischen Union) Listine evropske unije o temeljnih 
pravicah velja za pravo kolektivnih pogodb evropsko pravo (28. člen Listine), ki so jih po 
Listini dolžne spoštovati institucije, organi in agencije Unije ob načelu subsidiarnosti. Za 
Republiko Slovenijo kot članico Unije je uporaba pravil Listine obvezna, ker je evropsko 
pravo nad domačim pravom. Ob načelu enakosti (20. člen Listine), je prepovedana je 
diskriminacija (21. člen Listine), ki je bila v konkretnih zadevah izražena s popolnim 
nespoštovanjem pravice do kolektivnih pogajanj in ukrepov po 28. členu Listine evropske 
unije o temeljnih pravicah. Tudi, če delodajalec ni podpisal kolektivne pogodbe za 
področje novinarstva, novinarju – uredniku, ki za LZS ureja njeno glasilo in knjižni 
fond, gredo pravice, ki izhajajo iz njegove branžne kolektivne pogodbe, saj deluje na 
področju uredniškega dela in zgolj zato, ker njegov delodajalec iz neznanega vzroka ni 
podpisal kolektivne pogodbe za novinarstvo, ne sme biti postavljen v slabši položaj, pri čemer 
gre v branžni pogodbi glede normativen ureditve plačilnih razmerij za razpon od najnižjega 
do najvišjega faktorja. Če v lovstvu spoštujemo Etični kodeks slovenskih lovcev, bi ga lahko 
koristno uporabili tudi za pogajanja in mirno rešitev delovno pravnih sporov v duhu 
evropskega prava. 
   
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17. uri. 
 
Zapisala:    
Eva Strajnar l.r. 
        Predsednik Ured. odbora 
         glavni urednik 
         Arpad Köveš l.r. 
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