
ZAPISNIK 24. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 25.3.2021 ob 18:00 

Prisotni: Cej Sandi, Kofol Vladimir, Širca Aleš, Fortunat Peter, Marinič Robert, Terčič Anton 

Nadzorni odbor: Juretič Roman 

Ostali: Gregorič Bogdan 

1. Poročilo Nataše Ipavec v zvezi dokumentacije o koči in hladilnici 

Ipavec N. pove, da se dokumentacija ureja naprej. Izrekamo se o spremembi dostopa za veljavnost 

gradbenega dovoljenja. Potrebno je zbrati čim več slikovnega materijala o gradnji hladilnice, računov 

o nabavi materijala ter dokumentov glede gradnje hladilnice. UO poziva vse člane, ki so sodelovali pri 

projektu, da so konstruktivni in predajo dokumentacijo ki jo imajo v posesti. 

 2.    Pregled in potrditev zapisnika 23. redne seje 

Na zapisnik 23. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. ( VSI ZA ) 

3.    Poročila 

- starešina (Cej S.): Pove, da smo imeli obisk zdravstvene inšpekcije glede pitne vode v lovski koči. 

Inšpektor nam je z odločbo naročil izdelavo načrta notranjega nadzora vodovoda po sistemu HACCP, 

načrt uzorčenja pitne vode ter voditi evidenco o vseh izvedenih aktivnostih na vodovodu. Časa imamo 

eno leto. 

Pove tudi, da je podpisal pogodbo o odvozu ŽSP s podjetjem KOTO d.o.o. 

- blagajnik (Fortunat P.): Stanje na TRR po poravnanih tekočih stroških je 8.824,56 eur. 

- gospodar (Kofol V.):Delovni nalogi za krmne njive in dela okrog koče so poslani. Pogodbe za najem,  

ki zapadejo letos so poravnane, koruza je razdeljena, kamena sol se deli. Razpisana bo delovna akcija 

za ureditebv koče. 

4.    Nabava UV filtra za vodo 

Rožič M. je zrihtal par predračunov za sterlizatorje vode in filtre trdih delcev. Cene se gibljejo od cca 

200 eur pa do 500 eur. Ponudbe bo pridobil še Gregorič B. Ko imamo vse se oločimo in sperjmemo 

sklep za nabavo. 

 5.    Pregled načrta za APK 

Po pregledu načrta se določi blagajnika, da gre v nabavo rokavic, razkužil, zaščitnih konbinezonov.... Za 

ŽSP imamo zaenkrat kontejner od komunale kupili pa bomo zamrzovalno skrijo 250 do 300 litrsko. V 

njej se bodo zbirali vsi ŽSP za oddajo podjetju KOTO. Članstvo se obvesti, da ukolikor nabavijo sami 

koruzo, morajo blagajniku zraven evidence o položeni krmi priložiti tudi račune.  

Sklep 5.1: Načrt APK se sprejme v celoti in objavi. ( VSI ZA ) 

6.   Priprava posebnih in drugih sklepov 

Sklepe se samo dopolni. Doda se sklep o vpisu na preže ter vpisu za izvajanje nočnega lova in sklep 

glede odstrela jelena 2-4. 

 



 7.    Dospela pošta 

Tekoči stroški ( storitve ) in par računov v manjši vrednosti. 

 8.   Razno 

Kofol M. Poda prošnjo za prestavitev odprte čekile na drugo lokacijo. 

SKLEP 8.1: Kofol V. se dovoli prestavitev čekile. ( VSI ZA ) 

UO ugotovi, da inventura za leto 2020 ni bila opravljena. Za popis inventure so bili z korispondenčnim 

sklepom z dne 24.7.2020 zadolženi Fišer D. kot predsednik in člana Marinič M. ter Breščak Z.  

SKLEP 8.2: Proti Fišer D. se zaradi neopravljene inveture uvede disciplinski postopek. ( VSI ZA ) 

Dogovorimo se, da članstvu po elektronski pošti in navadni pošti poleg poročil pošljemo v potrditev 

posebe sklepe. 

SKLEP 8.3: Zaradi trenutne zdravstvene situacije, pošljemo članstvu v potrditev posebne sklepe. ( VSI 

ZA ) 

 

  

Seja se zaključi ob 20.15 

 

 

   Starešina:       Tajnik:   

                               Aleš Širca 

                                                                                              

                                                        

 


