
ZAPISNIK 16. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 16.1.2020 ob 19:00 

Prisotni: Sandi Cej, Gregorič Bogdan, Širca Aleš, Rožič Manfreda Milan, Marinič Robert 

Nadzorni odbor: Juretič Roman 

Odsotni: Rok Fortunat, Peter Fortunat 

1. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje 

Na zapisnik 15. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 2. Poročila 

- gospodar (Gregorič): kamena sol je nabavljena, od vračila koncesije se nabavi koruza ,oves in gnojilo. 

Potrebno je obnoviti par pogodb z lastniki parcel na katerih imamo privabljalne preže. V kratkem bo 

poslal delovne naloge za dokončanje preže št. 3 Zagorsko polje. Filter za deževnico je bil odtujen iz 

lovske koče. 

- blagajnik (Širca): vsi tekoči stroški so poravnani, čakam še obračun petih škod iz preteklega leta. 

Članarine ni poravnal Rok Fortunat, na računu je 10.276,09 eur. 

- škode: poleg petih škod, ki so za poravnat so v januarju prišle še dve 

 3. Obravnava prošenj za članstvo 

Martin Križman bi rad prestopil iz LD Fajti hrib v LD Grgar. Prošnji priloži kopijo orožnega lista in potrdilo 

o nekaznovanju. (ZA: 3x, PROTI: 1x, VZDRŽAN: 1x) 

Darko Mutavčič prosi za članstvo (pripravnik). Prošnji priloži potrdilo o nekaznovanju in potrdilo o 

stalnem prebivališču. (ZA: 3x, PROTI: 1x, VZDRŽAN: 1x) 

Miha Škrlj  prosi za članstvo (pripravnik), brez prilog. (ZA: 4x, VZDRŽAN:1x) 

Nove člane se obvesti o dokumentaciji, ki jo je potrebno še dostaviti. 

 4. Dospela pošta 

Računi tekoči stroški, listine o povozu, prošnje za članstvo, škode, UE potrditev novih pravil, potrdila o 

opravljenem tečaju za preglednika, NVI poročilo o oddane gamsu 

 5. Razno 

Po daljši razpravi se sklene, da obdržimo vse dosedanje preže in zaprosimo še za tri dodatne. Cej pove, 

da nam naš član Gregorič Bruno ponuja koruzo vendar jo moramo sami pobrat.  Odstopno izjavo poda 

tudi gospodar (Gregorič). Na podlagi poročila blagajnika, UO sprejme ugotovitveni sklep: 

SKLEP 5.1: Roku Fortunatu je na podlagi 14. člena, prvega odstavka (Članstvo v LD preneha) točka 3, 

po PRAVILIH Lovske Družine Grgar z dne 12. 10. 2019 prenehalo članstvo v LD Grgar. (ZA: 5x) 

Sprejme se tudi sklep za nemoteno delo UO do volitev marca 2020: 

SKLEP 5.2: Na podlagi 31. člena 5. točke Pravil se določi, da blagajnik prevzame še delo tajnika, do 

izvedbe volitev. (ZA: 5x) 



Marinič R. in Širca A. povesta, da sta nesla hologramske nalepke starejšim članom, ter koledarje 

krajevnim skupnostim in organizacijam v kraju. 

 

 

 Starešina:       Zapisnikar:  

                    Milan Rožič Manfreda 

                                                   

 

 


