
                             ZAPISNIK 18. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

                               Lovski dom LD Grgar 03.06.2020 ob 19:00 

 

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

Manfreda in NO – Juretič Roman  

1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje 

Na zapisnik 17. redne seje ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 

 2. Poročila 

a)   Starešina: 

Cej pove, da je  lovska inšpektorica od lovske družine zahtevala vso dokumentacijo, ki se 

nanaša na škodni zahtevek Škrlj Andreja za parcelo v Trepetlikah.  Prosili smo, da kadar si bo 

stanje ogledala na terenu, da nas obvesti, ker bi radi bili prisotni. Na odgovor se še čaka. Poroča 

še, da smo dobili soglasja za cestni priključek do hladilnice (okolje in prostor, ARSO), ter da se 

gre v spremembo gradbenega dovoljenja, ker bo najbolj hitra pot do uporabnega dovoljenja. 

Sprejetje prostorskega načrta MO Nova Gorica še ni na vidiku. Naročili smo še geodetske 

meritve za izmero objektov za registracijo v kataster  nepremičnin. Zadeva je že urejena. Na 

ministrstvo za okolje in prostor je bila naslovljena prošnja za predčasen izredni poseg v 

populacijo šakala, ker se dnevno pojavljajo škode na drobnici. Domen Šebenik je ugotovil, da 

jo povzroča šakal. Odgovor ministrstva je bil negativen. 

 

b)   Finance: 

Širca pove, da je na tekočem računu LD 4100€, ter da so poravnane vse obveznosti. Sredi junija 

bo potrebno še plačati cca 1000€ za zavarovanje. 

Poroča še, da so imeli sestanek na ZLD Gorica. Pove, da zveza posluje pozitivno, ter da se je 

menjalo okna in klima. Vse prostore, ki jih zveza ne potrebuje, so jih oddali v najem. Prenavlje 

se spletna stran ZLD Gorica. Letos je na izobraževanje prijavljenih 22 pripravnikov. Na zvezi so 

predlagali, da bi se v naša lovišča vnašalo katorno in gozdnega jereba. 

 

c)   Škode: 

Fortunat poroča, da so bile vse škode ocenjene v roku. Škodni primer z Pavlin Ljubotom še ni 

zaključen, ker do dogovora ni prišlo. Na LD je prišla prošnja Jožeta Koradina za sofinanciranje 

električnega pastirja ali pa da se mu da divjega prašiča. Na LD je bila spet poslana prijava škode 

po divjih prašičih od Andreja Škrlja za parcelo v Trepetlikah. Prošnja je zvenela kot neke vrste 



grožnja, kakor prijava škode. UO je mnenja da do odškodnine ni upravičen, ker je zavrnil 

ponujena zaščitna sredstva. 

 

Sklep 2.1: Lovska družina Koradin Jožetu ponudi električnega pastirja na reverz.  VSI ZA 

 

 d)  Gospodarstvo: 

Gregorič B. pove, da dela v  lovišču potekajo po planu ( krmne njive, košnja). Na novo je bila 

postavljena visoka zaprta preža na Vodicah. Predlagano je bilo, da se postavijo v Podgozd dve 

prosto stoječi čekili. Širca pa doda, da bi bilo smiselno postaviti čekila po Banjški planoti, ker 

se večina škod pojavlja ravno na Banjšicah. 

Sklep 2.2: Na mesto v Podgozdu se prosto stoječa čekila postavijo na Banjšicah         VSI ZA 

 

e)  Strelstvo: 

Milan Rožič pove , da je 90% lovcev opravilo pristrelitev orožja. Cej doda,  naj pripravi spisek 

za lovske čuvaje, da bodo lahko kontrolirali na terenu. 

 

3. Določitev novega termina OZ  

UO je prediskutiral možnosti novega termina OZ LD Grgar. Predlagalo se je 7.6.2020 ali 

21.6.2020. Ker veljajo še vedno nekateri varnostni ukrepi zaradi korona virusa, se zaradi same 

velikosti naše lovske koče, bi letošnji OZ imeli v dvorani v Ravnah. 

Sklep 3.1: Občni zbor bo 21.6.2020 ob 8:00                            VSI ZA 

 

4. Kinološka prireditev 

Komisija za kinologijo na ZLD Gorica,  bo v našem lovišču 6.6.2020 priredila UP po umetni krvni 

sledi. Mi smo jim že pred časom nudili sodelovanje v obliki lovišča in suporta pri organizaciji. 

Za pogostitev se je določilo Mariniča, da priskrbi hrano za pogostitev vseh sodelujočih. 

 

5. Dospela pošta 

Širca prebere dospelo pošto. MPGP Opozorilo za neizpolnjen plan lisic. Zavrnjena prošnja iz 

ministrstva za predčasen  poseg v populacijo šakala. Soglasje občine za cestni priključek. 

Opomin lovske inšpekcije LDju. Prošnja Ivana Habjana za postavitev čekila. 

- prošnja Juretič Benjamin za dodelitev elelktričnega pastirja 

- računi 

- povozi 



 

Sklep 5.1: Habjan Ivan lahko na lastne stroške postavi prosto stoječe čekilo, ki bo last LD in 

dostopno vsem članom za izvajanje lova.       VSI ZA 

 

 

6. Razno 

Gregorič sprašuje, če je bivši član Rok Fortunat vrnil vso dokumentacijo LD ja. Širca mu 
odgovori da še ne, ker je zaradi korona virusa dosti odsoten in da bosta stvari uredila čim prej 
kakor bo mogoče. UO se je odločil za prenovo kuhinje v lovski koči, ker so kuhinjski elementi 
že dotrajani. UO še predlaga Milana Rožiča M. za priznanje za dolgoletno delovanje v ZLD 
Gorica. 

Slep 6.1:  LD adaptira dotrajano kuhinjo v koči                     VSI ZA 

Sklep 6.2: Milana Rožiča Manfreda se predlaga za priznanje ZLD Gorica      VSI ZA 

 

Seja se zaključi ob 21:30 

 

Datum 05.06.2020 

 

Zapisnikar: Milan Rožič Manfreda 

 

 

 

 

Poslano:  

 - vsem v UO 
 - NO 

 

 


