
ZAPISNIK 23. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 27.2.2021 ob 17:00 

Prisotni: Cej Sandi, Širca Aleš, Fortunat Peter, Čeferin Jurij, Marinič Robert, Terčič Anton 

Nadzorni odbor: Juretič Roman 

Ostali: Grgrgorič Bogdan, Mišič Peter, Fišer Drago, Kerševan Dragomir 

1. Koruza za privabljalno krmišče Boltarjevi kostanji 

Fišer D. sprašuje Gregorič B. ali je on podpisal in prevzel koruzo za privabljalno prežo Boltarjevi kostanji. 

Pokaže mu preuzemni list. Gregorič B. mu pritrdi, nakar ga Fišer D. obtoži poneverbe podpisa. 

Preuzemni list pregleda tudi UO, in zaključi, da je zadeva brezpredmetna, ker se je Gregorič B. podpisal 

s svojim imenom in ne kot Fišer D. Fišer D. zagrozi z disciplinsko in zapusti sejo ob 17.10. Ob 17.15 

zapusti sejo tudi Gregorič B.  

 2.    Pregled in potrditev zapisnika 22. redne seje 

Na zapisnik 22. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. ( VSI ZA ) 

Tajnik pove, da Hrovatin Jernej ni odgovoril na prošnjo UO v katri ga je zaprosil za dodatna pojasnila 

glede dela v tujini in nezmožnosti opravljanja delovnih ur. Zato sprejmemo sklep: 

 Sklep 2.1: Hrovatin Jerneju se po 6 točki, 22 člena Pravil LD Grgar zaradi neopravljenih ur v letu 2020 

izreče prepoved lova za dobo enega leta. Prepoved začne veljati z današnjim dnem. ( VSI ZA ) 

3.    Poročila 

- starešina (Cej): Pove, da je podal predlog za znižanje plana odstrela pri srnjadi. Inšpektorci za lov smo 

poslali na njeno zahtevo spisek vseh aktivnih privabljalnih prež z odstrelom v letu 2019 in 2020. 

- blagajnik (Fortunat): Stanje na TRR je 9.588,16 eur. Poravnal je tudi letošnji račun LKD Gorica, saj so 

znižali donacijo 1 eur na člana. 

- škode (Čeferin): Pove, da smo prejeli samo en škodni zahtevek.                                                                     

Pove tudi, da je ocena trofej potekala brez zapletov in razstave trofej letos ne bodo. 

4.    Določitev datuma spomladanskega OZ 

Do nadaljnega je OZ odložen. Dogovorimo se, da vsak član UO do 15.3. poda letno poročilo tajniku. 

Poročila se nato pošje članstvu, da bo seznanjeno z delom v LD Grgar. 

 5.    Določitev datuma pristrelitve orožja 

Pristrelitev je 17 in 18 aprila med 8.00 in 12.00 uro. V slučaju slabega vremena se pristrelitev preloži za 

en teden. 

UO predlaga Pirnat Filipa za člana Komisije za strelstvo in ga potrdi s sklepom: 

Sklep 5.1: Nov član Komisije za strelstvo je Pirnat Filip. ( VSI ZA ) 

6.   Določitev lokacij privabljalnih krmišč za leto 2021 

Z MGKP so prišla priporočila zaradi APK, da se število privabljlnih prež zmanjša. UO zaenkrat ukinja 

privabljalno krmljenje na prežah Podlaška gora, Lohke in Trebež. 



Ukolikor bo ptrebno nadaljne krčenje bomo šli po sistemu najmanjšega odstrela. Gledalo se bo seznam, 

ki je bil poslan inšpektorici za lovstvo, torej odstrel zadnjih dveh let. 

 7.    Stroški preglednika in iskanj 

Fortunat P. predstavi stroške, ki so bili isplačani pregledniku 480 eur, za iskanje zastreljene divjadi 432 

eur in vzdrževanje koče 332 eur. Stroški se mu zdijo previsoki, zato predlaga da bi se v pregledništvo 

vklučili tudi drugi pregledniki, ki imajo bivališče bliže zbiralnici. Poda še predlog, da stroške iskanja 

pokrije uplenitelj sam in se ne bremeni več LD. UO sprejme sklep: 

Sklep 7.1: Stroške iskanaja zastreljene divjadi plača uplenitelj.  ( ZA 3, PROTI 3 ) 

 8.    Dospela pošta 

Tekoči stroški ( storitve ) in par računov v manjši vrednosti, MKGP poizvedba odstrela na privabljalnih 

krmiščih, MKGP ovestilo o znižanju koncesije za leto 2020 

 9.   Razno 

Oskrbniku koče Marinič R. se pove, da je koča v obupnem stanju. V koči je nesnaga, kuhinja ni bila 

počiščena že kar nekaj časa, pred vhodom v hladilnico je listje še od predlanskega leta isto velja za 

okolico. Opozori se ga, da ukolikor ne uredi koče in okolice se ga zamenja. 

Cej S. pove, da je pokojni Kovačič Tone zapustil LD-ju denar za popravilo strehe. Članstvo opozori, da 

lahko edino on upravlja s tem denarjem. Dejstvo je, da je do donacije prišlo samo zaradi njegovega 

dobrega odnosa z njim in še par člani UO. 

Lovski čuvaj Kerševan D. je prinesel popravek prijave Kofol Vladimirja z dne 03.08.2020. UO preda 

dokumentacijo predsedniku DK Mišič P. 

UO sprejme sklep glede novega člana NO: 

SKLEP 9.1: Za nadomestnega člana NO se določi Grgorič Bogdana. ( VSI ZA ) 

  

Seja se zaključi ob 19.15 

 

 

   Starešina:       Tajnik:   

                               Aleš Širca 

                                                                                              

                                                        



 


