
ZAPISNIK 19. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 12.7.2020 ob 19:00 

Prisotni: Sandi Cej, Kofol Vladimir, Širca Aleš, Fortunat Peter, Čeferin Jurij, Terčič Anton 

Nadzorni odbor: Juretič Roman 

Odsotni: Marinič Robi 

Na podlagi sklepa OZ 3.1 je UO povabil na sejo projektantko. Predstavila nam je dosedanje stanje in 

potek postopkov pridobivanja dovoljenj za hladilnico in kočo.  

1. Pregled in potrditev zapisnika 18. seje 

Na zapisnik 18. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 2. Pregled sklepov letnega OZ LD Grgar 

Cej prebere zapisnik OZ 2020. Glede sklepov, ki se nanašajo na UO Cej predlaga, da se po dopustih 

razpiše delovno akcijo za celo družino ( delo okoli koče in odstranitev štedilnika). 

 3. Poročila 

- gospodar (Kofol): Pove da je šel isakt pokvarjen el. pastir h Škrlju. Pregledal je teren za postavitev 

prež na banjšicah. Treba bo nabavit les, Cej doda, da Štanta ponuja stebre za prežo. Poroča o 

opravljenem delu v lovišču. Do sedaj je preveril samo banjšice. Problem je, ker ni dobil vrnjenega 

nobenega delovnega naloga. Predlaga se, da še enkrat pregleda vse naloge in jih vskladi s seznamom v 

lisjaku. Izpostavi najemne pogodbe (njive, košenice, preže....). Več kot plovica pogodb je pretečenih že 

par let.  

- blagajnik (Fortunat): Vsi tekoči stroški so poravnani, razen škod. Škodnih zahtevkov do danes 

ocenjenih je 22 v vrednosti 3.515 eur. Sprašuje kako in kdaj se bo škode poravnalo. Določi se, da se jih 

plača kot lani v celoti in po vrstnem redu. Dogovorimo se, da se članom UO povrne stroške kilometrine. 

Na računu je 5.606,77eur. 

SKLEP 3.1: Članom UO se povrne stoške kilometrine. ( VSI ZA ) 

- škode (Čeferin): Obravnaval je tri nove škode v vrednosti 585 eur. 

 4. Določitev mentorjev 

SKLEP 4.1: UO LD Grgar določi pripravniku Mihi Škrlj kot prvega mentorja Bavdaž Vladimirja in Čefarin 

Jožkota kot drugega mentorja. ( VSI ZA ) 

SKLEO 4.1: Komisijo za izobraževanje sestavljajo, predsednik Sanič Vojko člani Cej Sandi in Širca Aleš.   

( VSI ZA) 

 5. Uvedba disciplinskega postopka 

Prebere se predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper Gregorič Bogdana. Predlog je podal 

Bavdaž Vladimir zaradi dvojnega upisa v eni noči. 

SKLEP 5.1: UO uvede disciplinski postopek zoper Gregorič Bogdana na predlog Bavdaž Vladimirja. 

( VSI ZA ) 



Obravnava se Čefarin Jožkota, zaradi opomina, ki ga je dobila LD in starešina. Opomin smo dobili zaradi 

manjkajoče čeljusti. UO je mnenja, da mora posledice kazni, ki jo je izrekla inšpektorica nositi tudi 

povzročitelj. 

SKLEP 5.2: UO uvede diciplinski postopek zoper Čefarin Jožkota zaradi nedostavljene čeljusti na oceno 

trofej. ( VSI ZA )  

6. Dospela pošta 

Računi, tekoči stroški, listine o povozu, škode, predlog za diciplinsko, pritožba Terčič 

 7. Razno 

Izpostavi se problem izpisnice novega člana Križman Martina. Imamo dve izpisnici, ki ju je podpisal 

starešina LD Fajti hrib vendar se razlikujejo podpisi in žigi. Dogovorimo se, da se jim pošlje poizvedbo, 

kdo je podpisnik izpisnic zaradi suma poneverbe. 

Seja se zaključi ob 21.30 

 

 

 

 Starešina:       Tajnik:   

                               Aleš Širca 

                                                                                               

                                                         

 


