ZAPISNIK 17. REDNE SEJE UO LD GRGAR
Lovski dom LD Grgar 20.02.2020 ob 19:00

Prisotni: Sandi Cej, Fortunat Peter, Gregorič Bogdan, Širca Aleš, Marinič Robert, Milan Rožič
Manfreda, Juretič Roman, Pavlin
Pavel in Tone Kovačič
1. Pregled zapisnika in potrditev zapisnika UO
Starešina prebere zapisnik 16. redene seje. Na zapisnik ni bilo pripomb. Peter Fortunat ima
pripombo na 3. točko 16. seje, kjer se nanaša na sprejetje novih članov v LD. Pove da se novih
članov ne sprejme, ker že tako presegamo število članov na 100 hektarjev. Rožič pa prebere
4. odstavek 1. točke 9. člena Pravil LD Grgar, ki pravi, da se sprejme vse pripravnike.
2. Poročila
Starešina:
Cej nam poroča, da LKD Gorica ne bo sodelovala z LD Grgar pod pogoji, ki smo jim jih
predlagali. Naj odloči občni zbor kako pa kaj. Poroča še, da smo na podlagi prijave imeli nadzor
s strani lovske inšpekcije. Bila je na dveh lokacijah privabljalnivh krmišč. Po njenih podatkih naj
bi bila črna krmišča, na kar se je izkazalo da niso. Res pa je, da smo morali vnesti popravke v
Lisjaka. Starešina in gospodar sta uredila najemno pogodbo z lastnico parcele v Doljaškem
polju, kjer naj bi se postavilo čekilo.
Gospodar:
Gospodar po, daje bila še podaljšana pogodba za lokacijo Gabrca in ovirjena pri notarki. Pove,
da bo v roku enega tedna dobavljena koruza za LD. Na vprašanje Fortunata do kdaj morajo biti
končana čekila, mu odgovori, da do 19.2.2020. Starešina komentira, da je bil v Zagorskem polju
in da 18.2.2020 ni bilo narejeno še nič. Gregorič poroča, da je preža na Kori končana, ter v
Dragoviškem polju pa da mora it v kontrolo. Za čekilo v Dragoviškem polju Fortunat komentira,
da Kerševan ne misli končat, ker še vedno se mu ni zagotovilo materiala. Gregorič pove, da je
dal delovne naloge za delo in da je v večini delo opravljeno. Pove pa, da nekaj ljudi ni naredilo
ur, ker so bili planirani za izgradnjo drvarnice.
Za turizem pove, da je za leto 2020 prodana vsa kvota srnjadi, ki je predvidena za lovni turizem.
Škode:
Fortunat poroča, da so škode za leto 2019 poravnane vse in da je v letu 2019 opravil 42 cenitev.
Poroča da je iz dneva v dan vse več novih škodnih zahtevkov in da bo potrebno na tem
področju nekaj ukrenit, ker nasprotno bo lovska družina zapadla v resne finančne težave.
Zadnja večja škoda je bila pri Ljubotu Pavlinu cca 4 hektarje in da sta se dogovorila, da se mu
plača škodo v višini 900€. Prijavil pa je še dodatno škodo na 29 parcelah.

Finance:
Širca poroča, da smo imeli v letu 2019 25.488€ prihodkov in 26.512€ odhodkov. Trenutno
imamo na računu 4230€. Podrobnosti bo predstavil v finančnem poročilu za OZ.
Koča LD:
Marinič poroča, da je bila koča oddana 6x za zunanje po 120€, skupno 720€ - 120€ (plačilo
skrbniku). Ostane še 600€
3. Priprava na občni zbor
Cej pove, da mora vsak član upravnega odbora pripraviti poročila, ker bodo poslana z vabili za
občni zbor. Na samem zboru se bo delila sol za slonice in pripravljen naj bo spisek za vpis na
preže s privabljalnimi krmišči za leto 2020. Širca pripravi vabilo in predlog drugih in posebnih
sklepov.
4. Dospela pošta
Širca Aleš prebere dospelo pošto, ki je prispela na naslov LD Grgar
5. Razno
Cej pove, da bo zaradi prijave Škrlj Andreja šel do lovske inšpektorice, da pregledajo in uredijo
lokacije privabljaljih krmišč v naši LD. Pove še, da se lokacija Zagorje ukine, ker ni v dveh letih
bil uplenjen prašič in lokacijo Slatno zamenja za Kobilek( Laborice). V telefonskem pogovoru z
lovsko inšpektorico o dodatnih krmiščih pa, da ni mag. Iztok Koren prav nič navdušen nad
povečanjem le teh. Ker se je za zadnji lov nabavilo za pogostitev odojka, ki ga je naročil Juretič
Roman se od vsakega člana UO pobere po 20€ in poravna znesek.

Zapisnikar: Milan Rožič Manfreda
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