ZAPISNIK 21. REDNE SEJE UO LD GRGAR
Lovski dom LD Grgar 5.11.2020 ob 19:00
Prisotni: Cej Sandi, Kofol Vladimir, Širca Aleš, Fortunat Peter, Čeferin Jurij, Marinič Robert, Terčič Anton
Nadzorni odbor: Juretič Roman
Čuvajska služba: Kerševan Dragomir
1. Pregled in potrditev zapisnika 20. seje
Na zapisnik 20. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.
2. Poročila
- starešina (Cej): Pove, da je podal predlog za prerazporeditev plana odstrela. Kontaktirali so ga iz
televizijskega studija, ki snema oddaje za LZS. Radi bi naredili prispevek o naši lovski družini. Dogovorili
smo se, da bo LD predstavil starešina in Hvala Alojz.
- gospodar (Kofol): Poroča, da je poravnal še dve najemnini za košenice ter stroške za prevoz in žaganje
lesa za preže. Naročil je 150kg soli in dal v popravilo elektične pastirje. Pove še koliko je bilo odstrela,
dejansko imamo problem samo pri srnjadi ( mladiči ). Omeni še dela na Lovrecu in Kasonu, kjer je bila
opravljena samo košnja brez spravila sena.
- blagajnik (Fortunat): Vsi tekoči stroški so poravnani. Na računu je 4.068,64 eur.
- tajnik (Širca): Pove, da se je udeležil izobraževanja informatik LIS Lisjak. ZLD Gorica je naredila novo
spletno stran, katero smo imeli informatiki LD-jev na testiranju. V poskusnem obdobju ni bilo večjih
problemov, ostane le dogovor glede gesel za vstop na strani za člane.
- referent za škode (Čeferin): Za poravnati imamo še nekaj škodnih zahtevkov v vrednosti 977,00 eur.
Nedorečena ostaja škoda v Trepetlihah in zahtevek na banjšicah kjer se lastik ne strinja z ponujeno
ceno.
3. Odločitev o izvedbi skupnih lovov
Zaradi trenutne situacije sprejmemo sklep.
SKLEP 3.1: Oba skupna lova in lov z LD Čepovan se odpove zaradi epidemije. ( VSI ZA )
4. Dospela pošta
Računi, tekoči stroški, listine o povozu, škode.

Ob 20.40 sejo zapustita Čeferin Jurij in Fortunat Peter.
5.

Razno

Pregledniku Rožič Manfreda Milanu se naroči, da bolj pogosto pregleduje posnetke v hladilnici.
Določimo še Kofol V. za pobiranje povoza in datum za pobiranje trofej in čeljusti. Sprejmejo se sklepi.
SKLEP 5.1: Za pobiranje povoza se določi Kofol Vladimirja. ( VSI ZA )
SKLEP 5.2: Trofeje in čeljusti se bo pobiralo 5.1.21 od 17 do 20 ure v koči LD Grgar. Komisija za oceno
trofej:

Predsednik: Čeferin Jurij
Član: Kofol Vladimir
Član: Bremec Ivan
( VSI ZA 5x )

Kerševan D. se potoži UO, da ni vabljen na seje UO. Povemo mu, da na sejo lahko pride kdorkoli.
Ukolikor pa bi rad bil prisoten kot predstavnik čuvajske službe naj se zmenijo kdo je vodja le te, da se
ve komu poslati vabilo. Spet pove, da se ponoči slišijo streli, ki niso nikjer upisani. Izpostavi da nimamo
zadosti kontrole in evidenc razen vpisnih knjig za nočni lov. Preda še predlog za uvedbo disciplinskega
postopka zoper Kofol V.

Seja se zaključi ob 21.15

Starešina:

Tajnik:
Aleš Širca

