ZAPISNIK 20. REDNE SEJE UO LD GRGAR
Lovski dom LD Grgar 24.09.2020 ob 20:00
Prisotni: Cej Sandi, Kofol Vladimir, Širca Aleš, Fortunat Peter, Marinič Robert, Terčič Anton
Nadzorni odbor: Juretič Roman
Odsotni: Čeferin Jurij
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje
Starešina prebere zapisnik. Pove, da je poskušal priti v stik z projektantko. Zanimal ga je napredek pri
dokumentaciji za hladilnico, vendar je neodzivna.
Na zapisnik 19. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
2. Poročila
- starešina (Cej): Pove da je bil s tajnikom na delnem Občnem zboru LZS. Predsednik LZS je opisal potek
del na zvezi in predstavil plan za naprej. S strani LD Trnovo mu je bil predstavljen problem, ki se je
zgodil pri prijavi strelskih ekip na državno tekmo. ZLD Gorica ni prijavila zmagovalne članske ekipe iz LD
Trnovo. Predsednik LZS je svetoval naj se pomenijio med sabo in zgladijo nesoglasja. Pove tudi da v
drugih okoliših imajo strelsko ligo, kjer se organizira par tekem in kdor zbere največ točk gre naprej.
Za udeležbo na OZ LZS smo predlagali Hvala Alojza.
Starešina pove, da je bil skupaj s Saničem, Čubejem, Fortunatom in Kofolom na obisku pri Pavšič
Stankotu (85 let) in Humar Venceslavu (90 let)
- gospodar (Kofol): Pove da je bilo pet delovnih akcij (26.7, 2.8, 30.8, 6.9, 13.9). Udeležba je pohvalna
in apelira na članstvo, da je še naprej aktivno. Na Grintavcu je potrebno podreti jasli, ker je pogodba
potekla in je nočejo obnoviti. Njiva na Jelenku je tudi pod uprašajem. Lastnica se ne more odločiti kaj
in kako. Električni pastirji so vsi oddani razen dveh, ki sta za popravit. Kerševan je pripeljal kole za prežo
od Štante, treba je nabavit dve vreči gnojila, najemne pogodbe za ostale njive, košenice in preže (razen
privatnih) so obnovljene. Poroča o delovnih nalogih. Izpostavi problem pri podiranju prež, delo ni
dokončano. Dogovorimo se, da se dotičnim pošlje nove naloge z datumom zaključka del.
- blagajnik (Fortunat): Vsi tekoči stroški so poravnani. Na računu je 1.901,57 eur.
- kinolog (Marinič): 5.6.2021 imamo uporabnostno preizkušnjo po krvni sledi v sodelovanju s komisijo
za kinologijo ZLD Gorica.
- referent za strelstvo (Terčič): Terčič predlaga, da se strelska uta pobarva v zeleno. Dogovorimo se da
nabavimo barvo in uto prebarvamo. Izpostavi še problem posameznikov, ki nastreljujejo orožje ob vseh
urah. Sprejme se sklep.
SKLEP 2.1: Invidualna pristrelitev orožja se lahko izvaja do dve uri pred sončnim zahodom. ( VSI ZA )
3. Določitev datumov skupnih lovov
22.11.2020 Obvezni skupni lov
06.12.2020 Skupni lov z LD Čepovan
20.12.2020 Obvezni skupni lov

4. Dospela pošta
Računi, tekoči stroški, listine o povozu, škode
5.

Razno

Cej pove, da ga Vogrič in Gregorič sprašujeta če lahko namenimo 1. kos gamsa po planu in 1. kos jelena
2-4 za lovske goste po ceniku LZS.
SKLEP 5.1: Za lovske goste se nameni 1. kos gamsa po planu odstrela in 1. kos jelena 2 – 4. Računa se
jih po ceniku LZS. Denar se lahko porabi samo za obnovo koče LD Grgar. Odstrel je potrebno realizirati
do 30.11.2020. ( VSI ZA )
KORISPONDENČNI SKLEPI:
SKLEP z dne 24.7.2020: Inventurno komisijo sestavlja Fišer Drago predsednik in člana Marinič Robert
ter Breščak Zoran. ( VSI ZA )
SKLEP z dne 01.09.2020: Dne 5.6.2021 se organizira s komisijo za kinologijo ZLD Gorica uporabnostno
preikušnjo po krvni sledi. ( VSI ZA )
Seja se zaključi ob 22.30

Starešina:

Tajnik:
Aleš Širca

