
ft Lovska zveza SIm'(' 11 ije 

~ 
Na podlagi 15. točke 14. č l ena Pravil je Občni zbor Lovske zveze S lovenij e zarad i 
Lu·esničevanja ciljev in na log, ki jih Lovska zveza Slovenije opravlja v javnem interesu na 
področj u lovstva, trajnostnega upravljanja z divjadjo, ohranjanja narave in varstva okolj a, dne 
1 0.6.20 14 sprejel 

PRAVILNIK 
O IZDAJANJU ZNANSTVENE REVIJE LOVSKE ZVEZE SLOVENIJE 

»ZLATOROGOV ZBORNIK« 

1. člen 
(uvodna določba in ime revije) 

Ta pravi lnik ureja izdajanje znanstvene revije Lovske zveze Slovenije »ZLATOROGOV 
ZBORN IK« (v nadaljevanju: Zbornik). 

2. č l en 

(izdajatelj , programska zasnova in sedež Zbornika) 

( 1) Izdajatelj Zbornika je Lovska zveza Slovenije, neodvisna lovska in naravovarstvena 
organizac ij a, ki neposredno na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1) deluje v 
j avnem interesu na področju trajnostnega upravljanja z divjadjo, na podlagi posebnih 
dovoljenj pristojnih ministrstev, pa tudi na področju ohranj anja narave in varstva okolja. 

(3) Lovska zveza Slovenij e samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno 
odgovornost za njeno izvajanje. Pred temeljno spremembo ali bistveno dopolnitvijo 
programske zasnove mora pridobiti mnenje Uredniškega sveta. 

(2) Sedež Zbornika in njegovega Uredništva je na sedežu Lovske zveze Slovenije, 
Županč i čeva ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadalj evanju: LZS). 

3. č len 

(namen in poslanstvo Zbomika) 

( 1) Namen Zbomika je predstavljanje znanstvenih in strokovnih dosežkov s področij lovstva, 
trajnostnega upravljanja z divjadjo, ohranjanja narave in varstva okolja. 

(2) Poslanstvo Zbornika je prispevati k razvoju teorije in prakse na področjih lovstva, 
trajnostnega upravlj anja z d ivjadjo, ohranjanja narave in varstva okolja ter dvigu ravni znanja 
in strokovne usposobljenosti deležnikov pri urejanju prostora gospodarjenju z gozdovi 111 

drugimi ekosistemi , načrtovanju v lovstvu in pri upravljanju lovišč. 

(3) S svojo mednarodno dejavnostjo in vključevanjem Zbornika v domače in mednarodne 
bibliografske in besedilne baze podatkov skrbi za promocijo avtorjev in odmevnost njihovih 
znanstvenih in strokovnih dosežkov v domačem in mednarodnem prostoru. 
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4. č len 

(vsebina, območje, nači n in j ezik izdajanja) 

(1) Zbomik objavlja izvi rne in pregledne znanstvene ter strokovne č lanke in druge sh·okovne 
prispevke, ki so kakorkoli povezani s področji lovstva, trajnostnega upravljanja z divjadjo, 
ohranjanja narave in varstva okolja. 

(2) Zbomik izhaja pravi loma dvakrat letno v tiskani, lahko pa tudi v elektronski obliki. Izdaja 
e lektronske oblike podpira načel o prostega dostopa do znanstvenih objav in je javnosti 
dostopna s časovnim zamikom po izidu tiskane oblike. Časovni zamik se določ i v uredniškem 
programu Zborn ika. Zbornik lahko poleg rednih izdaja tudi posebne in mednarodne številke 
Zbonlika. 

(3) Zbornik izhaja v slovenskem jeziku, s povzetki v tujem jeziku, ali v enem od svetovnih 
jezikov, s povzetki v slovenskem jeziku. Dvojezični so tudi naslovi in izvlečki ter podnapisi 
posameznih prispevkov. 

(4) Zbornik lahko iz ide kot posebna tematska številka ali kot mednarodna števi lka. 

(5) Naročniki Zbornika so lahko tizične in pravne osebe iz Slovenije in tujine. Višina 
naročnine se določa letno. Čl ani LZS so upravičen i do popusta pri naročnini. Naročn iška 
razmet:ja ureja uredništvo Zbornika. 

5. č len 

(Uredniški svet) 

( 1) Uredniški svet ima naslednje naloge: 
- obravnava in pot1juje uredniško politiko in uredniški program Zbornika, 
- spremlja mesničevanje uredni ške politike in uredniškega programa Zbornika, 
- Upravnemu odboru LZS predlaga letni delovni in finančni načrt Zborn ika ter 

spremlja njuno izvajanje, 
- Upravnemu odboru LZS daje mnenja in priporočila glede materialnega in kadrovskega 

položaja Zbornika in predlaga vi šino naročnine . 

(2) Uredniški svet je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru LZS. 

(3) Predsednik uredni škega sveta sklicuje in vodi seje, spremlja izvajanje sprejetih sklepov in 
daje pobude v tej zvezi ter obvešča člane sveta o uresničevanju sklepov in drugih aktov sveta. 
Uredniški svet se sestaja po potrebi vsaj dvakrat letno. Uredniški svet od l oča na sejah z 
večino vseh članov sveta. 

(4) FLmkcijo Uredniškega sveta Zbornika opravlja Strokovno znanstven i svet LZS. 

6. č len 

(Uredniški odbor) 

(1 ) Uredniški odbor je vodilni strokovni organ Zbornika. Uredniški odbor sestavljajo trij e 
č lani. glavni in odgovorni urednik ter tehnični urednik, ki jih na predlog predsednika LZS 
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imenuje Upravni odbor LZS za mandatno dobo štirih let. Uredniški odbor vodi glavni Ln 

odgovorni w-ednik. 

(2) Mandat Uredniškega odbora se izteče z mandatom Upravnega odbora LZS. Mandat se 
izjemoma podaljša po sklepu Upravnega odbora, dokler Uredniški odbor ne izpolni nalog, ki 
jih j e prevzel ob nastopu mandata. 

(3) Uredniški odbor ima naslednje naloge: 
- sprejema uredniško po litiko Zbornika za do l očeno časovno obdobje, v skladu s 

programsko zasnovo Zbornika, 
- obravnava predloge in pripombe bralcev Zbomika, 
- obravnava pobude, mnenja in predloge, ki se nanašajo na urejanje Zbornika. 
- obravnava vprašanja, povezana z urejanjem in izdajanjem Zbornika, 
- daje pobude za obravnavo aktualnih vprašanj uredniškemu svetu, 
- daje predloge za sodelovanje s sorodnimi publikacijami doma in na tujem. 

(4) Uredniški odbor se sestaja po potrebi , a najmanj dvakrat letno. Uredniški odbor od loča na 
sejah z večino vseh č lanov odbora. 

(5) Uredniški odbor lahko sprejme pos lovnik o svojem delu. 

7. č len 

(Mednarodni uredniški. odbor) 

(1) V skladu s sprejeto programsko zasnovo ima lahko Zbornik Mednarodni uredniški odbor. 
Mednarodni medniški odbor sestavlja naj več pet članov, ki jih na predlog predsednika LZS 
imenuje Upravni odbor LZS. Mednarodni uredniški odbor vodi glavni in odgovorni urednik. 

(2) Mednarodni uredniški odbor daje predloge in pobude za vsebinsko zasnovo Zbornika, 
zlasti za mednarodne številke, sodeluje pri pridobivanju prispevkov in vzpostavljanju stikov s 
tujimi avtorji in recenzenti ter s sorodnimi publikacijami na tujem. 

(3) Mandat mednarodnega uredniškega odbora traja do izteka mandata Upravnega odbora 
LZS ali krajši čas, kadar je vezan na določeno projektno nalogo, kar se določi s sklepom o 
imenovanju. Mednarodni medniški odbor se sestaja po potrebi. lahko tudi korespondenčno, 

vsaj enkrat letno. Mednarodni uredniški odbor odloča na sejah z večino vseh č lanov odbora. 

8. člen 
(glavni in odgovorni urednik) 

(1) Glavni in odgovorni urednik je neposredno odgovoren za neprekinjeno izdajanje 
Zbornika, za uresničevanje programske zasnove Zbornika ter za izvedbo uredniškega 
programa za določeno obdobje. imenuje ga Upravni odbor LZS na predlog predsednika LZS 
za mandatno dobo štirih let. Pred imenovanjem ali razrešitvijo glavnega in odgovornega 
urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje Uredniškega sveta. Mandat mu preneha z iztekom 
mandata Upravnega odbora. 
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(2) Glavni in 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. 

(3) Glavni in odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu uživa imuniteto. 

(4) Glavni in odgovorni urednik opravlja naslednje naloge: 
-vodi Uredniški in Mednarodni uredniški odbor Zbornika, 
- skrbi za izvajanje uredniške politike in uredniškega programa, 
- odgovarja za javnost dela Zbornika, 
- zastopa Zbornik pred izdajateljem, 
- najmanj enkrat letno poroča uredniškemu svetu in Upravnem odboru Zveze 

o izvedbi uredniškega programa Zbornika, 
- sklicuje in vodi seje uredniškega in mednarodnega uredniškega odbora Zbornika, 
-pripravlja predloge letnih programov dela in finančnih načrtov Zbornika in skrbi 
za njihovo izvajanje, 

-s strokovno službo LZS zagotav lja pripravo dokumentacije za javne razpise za 
sofinanciranje izdajanja Zbornika, 

- spremlja višino naklade Zbornika, razširjenost Zbornika med bralci in odn1eve na 
objavljene prispevke, 

- skrbi za oblikovanje uredniške politike in uredniškega programa Zbornika, 
- odloča o vsebini posamezne številke Zbornika in o objavi posameznih prispevkov 

v Zborniku, 
-vzpostavlja stike z domačimi in tujini avtorji in jih pridobiva za pisanje prispevkov, 
- izbira recenzente in skrbi za izvedbo recenzentskega postopka, 
-na podlagi recenzijskih ocen razvršča in izbira prispevke za objavo, 
-najmanj enkrat letno poroča uredniškemu svetu o uresničevanju programske 

zasnove Zbornika, 
- v prin1eru izdaje posebne ali mednarodne številke Zbornika lahko na podlagi sklepa 

Uredniškega odbora pridobi gostujočega Urednika 
- predlaga višino denarnih izplačil. 

(5) Glavni in odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon ne 
določa drugače. 

9. člen 

(tehnični urednik) 

(1) Tehnični urednik je praviloma delavec strokovne službe LZS, odgovoren za izvedbo 
tehničnih in organizacijsko strokovnih opravil, potrebnih za pripravo in izhajanje Zbornika. 

(2) Tehnični urednik opravlja naslednje naloge: 
- v dogovoru z glavnim in odgovornim urednikom prevzema operativne naloge iz 

njegove pristojnosti, 
- koordinira delo s sodelavci Zbornika in izvajalci storitev. 
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10. člen 
(pravna razmerja med izdajateljem in Uredniškim odborom) 

( 1) Uredniški odbor, glavni in odgovorni urednik ter avtorji prispevkov so v okviru 
programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. 

(2) Uredniški odbor je pod vodstvom glavnega in odgovornega urednika dolžan izvajati 
poslovni načrt medija, glavni in odgovorni urednik pa v soglasju z direktorjem strokovnih 
s lužb LZS nadzoruje in skrbi za finančni načrt ter usklajeno porabo proračunskega denarja 
Zbornika. 

(3) Pri svojem delu osebe iz prvega odstavka tega člena niso dolžne pisati v naspro~u s 
svojim prepričanjem in vestjo. Utemeljena zavrnitev poklicnega dejanja ali mnenja v 
nasprotju z avtorjevim prepričanjem ali njegovo vestjo ne more imeti posledic za avtmja. 

Il. čl en 

(uredni šk i program) 

( 1) Uredniški program vključuje temeljno programsko zasnovo Zbomika in izvedbene 
aktivnosti za njeno uresničevanj e v mandatnem obdobju uredniškega odbora. 

(2) Natančnejša programsko usmeritev Zbornika določi letni načrt w·edniškega odbora. 

12. č len 

(izbira prispevkov) 

(1) Avtorji morajo pri oddaj i prispevkov dosledno upoštevati navodila Zbornika glede 
standardi z irane znanstvene opreme, izgleda in tipo logij e dokumentov. 

(2) Znanstveni in strokovni članki morajo biti recenzirani. Recenzijski postopek je anonimen. 
Recenzente izbira glavni in odgovorni urednik na predlog Uredniškega odbora oz. 
Mednarodnega uredniškega odbora. Objavljeni so lahko samo č lanki , ki so bili pozi ti vno 
recenzrraru. 

13 . člen 

(avtorske pravice) 

(1) Vse moralne avtorske pravice pripadajo avtmju objavljenega prispevka. 

(2) Materialne avto rske pravice reproduciranja, vključno s pravico shranitve v elektronski 
obliki, distribuiranja in dajanja na voljo javnosti v Republiki Sloveniji in v drugih 
državah pa avtor za vselej, za vse primere. za neomejene naklade in za vse medij e 
neizključno. časovno in prostorsko neomejeno prenese na izdajatelja Zbornika. 
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14. člen 
(viri financiranja) 

LZS kot izdajatelj Zbornika zagotavlj a materialne in druge pogoje za redno izhajanje 
Zbornika. Materialni pogoji se zagotavljajo zlasti z naročnino, subvencijami in prodajo 
oglasnega prostora in s sredstvi, ki jih pridobi na javnih razpisih. 

15. člen 

(vpis Zbornika v razvid medijev) 

( 1) Zbornik se vpiše v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije. 

(2) Vlogo za vpis Zbornika v razvid medijev je potrebno vložiti najkasneje v roku 30 dni po 
uveljavitvi tega Pravilnika. 

16. člen 

(pričetek veljavnosti pravilnika) 

Ta pravilnik začne veljati , ko ga sprejme Občni zbor LZS, z dnem, ko je bil objavljen na 
spletni strani LZS. 

Številka: LZS 1 520-2 
Datum: 10.6.2014 

UGOTOVITVENA DOLOČBA: 

Ta pravilnik je bil objavljen na spletni strani LZS dne l(..'f, ){ ,2o/~n velja od tega dne dalje. 

6 



1~ 

o Lovska zveza S/u•·cni}<' 

Na podlagi 1 O. točke prvega odstavka 22. č lena Pravil LZS (prečiščeno besedilo št. 2) je 

Upravni odbor Lovske zveze Slovenije na svoji 21. sej i dne 9.12.20 14 sprejel naslednjo 

PROGRAMSKO ZASNOVO ZLA TOROGOVEGA ZBORNIKA 

I. 

Lovska zveza Slovenije (v nada ljevanju: LZS) opravlja naloge v javnem interesu na področju 

divjadi in lovstva neposredno na podlagi Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1 , Ur. list RS, 

16/04, 120/06 Odi. US, 17/08 in 46/14-ZON-C) in ima status društva, ki deluje v javnem 

interesu na področju ohranjanj a narave in varstva okolja. 

LZS sodeluje pri znanstveno - raziskovalnem delu v zvezi z divjadjo in lovstvom (5. točka 

tretjega odstavka 21. člena ZDLov-1 ). 

Med cilj i delovanja LZS je izvajanje znanstveno raziskovalnega dela na področju lovstva in 

varstva narave (7. točka prvega odstavka 8. člena Pravil LZS). 

LZS že doslej objavlja strokovne in znanstvene vsebine v reviji Lovec in izdaja strokovno 

literaturo s področja divjadi in lovstva. 

Zlatorogov zbornik Lovske zveze Slovenije predstavlja nadgradnjo njene dosedanje 

znanstveno raziskovalne dejavnosti na področju lovstva, trajnostnega upravljanja z divjadjo, 

ohranjanja narave in varstva okolja, zato je občni zbor LZS dne 1 O. 6. 2014 sprejel Pravilnik o 

izdajanju znanstvene revije Lovske zveze Slovenije »Zlatorogov zbornik«. 

II. 

Zlatorogov zbornik je revija, ki je sestavljena iz izvirnih znanstvenih in preglednih 

znanstvenih/strokovnih člankov s področja lovstva, upravljanja z divjadjo , ohranjanja narave 

in varstva okolja. S tem bo Zlatorogov zbornik v slovenskem prostoru ter širšem Južno 

Alpskem in Balkanskem prostoru pomemben vir znanstvenih razprav in informacij s področij 

lovstva, upravljanja z divjadjo, ohranjanja narave in varstva okolja. 

III. 

Zlatorogov zbornik je prvenstveno namenjen predstavitvi znanstvenih ugotovitev s področja 

lovstva, upravljanja z divjadjo, ohranjanja narave in varstva okolja lovcem in drugim 
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deležnikom, pn ureJanJU prostora, gospodatjenju z gozdovi m drugimi ekosistemi, 

načrtovanju v lovstvu in pri upravljanju lovi šč. 

IV. 

Zlatorogov zbornik bo zapolnil vrzel na področju podajanja in posredovanja znanstvenih 

vsebin s področja lovstva, upravljanja z divjadjo ohranjanja narave in varstva okolja. 

Izhajanje oziroma objavljene znanstvene vsebine bodo pomembne tudi za komuniciranje 

nevladnih organizacij med seboj in z državo. 

V. 

Zlatorogov zbornik bodo brezplačno praviloma prejele organizacije, ki se posredno ukvarjajo 

z lovstvom, območne lovske zveze in lovske družine, dostopen pa bo tudi na spletni strani 

izdajatelja. Za druge uporabnike bo plačljiv. 

VI. 

Urejanje m izdajanje Zlatorogovega zbornika je ureJeno s Pravilnikom o izdajanju 

znanstvenega revije Lovske zveze Slovenije Zlatorogov zbornik, ki ga je sprejel občni zbor 

LZS dne 10. 6. 2014. 

VU. 

Ta Programska zasnova Zlatorogovega zbornika Lovske zveze Slovenije začne veljati, ko jo 

sprejme Upravni odbor LZS, z dnem objave na spletni strani LZS. 

Številka: LZS/ 1797-2 

Datum: 10.12.2014 

UGOTOVITVENA DOLOČBA: 

Mag. Sreč 

Ta Programska zasnova je bila objavljena na spletni strani LZS dne .!l1 11lllc1~in velja od 

tega dne dalje. 

V Ljubljani, dne /11 f i Z 11. 0/f 4 
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