
ZAPISNIK 25. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 29.4.2021 ob 19:00 

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

Nadzorni odbor: Juretič Roman 

 1.    Pregled in potrditev zapisnika 24. redne seje 

Na zapisnik 24. seje UO ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet. ( VSI ZA ) 

2.    Poročila 

- starešina (Cej S.): Pove, da se je pozanimal katera soglasja potrebujemo za obnovo strehe in zanje 

tudi zaprosil. Pove še, da je odgovoril MKGP-ju v zadevi Škrlj Andrej (nestrinjanje glede ocene škode). 

Prebere tudi odstopno izjavo od lovskočuvajske služe, ki jo je poslal Kerševan Dragomil. 

Sklep 2.1: UO sprejme odstopno izjavo o prenehanju opravljanja LČ službe, ki jo je podal Kerševan 

Dragomil. ( VSI ZA ) 

- gospodar (Kofol V.): Pove da so krmne njive obdelane. Za poslati ima  še par delovnih nalogov samo 

čaka, da bo primeren čas. Do odstrela srnjska so upravičeni samo Mišič, Vogrič, Juretič. 

- finance (Fortunat P.): Prišla je za plačat polovička vrednosti koncesijske pogodbe zaradi covid 19, na 

TRR je 6.164,00 eur. 

- škode (Čeferin J.): Pove, da je prejel sedem škodnih zahtevkov. Šest škodnih zahtevkov je že 

obravnaval, od teh so štirje zaključeni v vrednosti 347,00 eur, dva se ne strinjata z oceno (Škrlj in 

Pavlin). 

3.    Občni zbor – ispeljava 

UO se dogovori, da bi OZ ispeljali tretji teden v maju, ukolikor bodo covid 19 razmere ugodne.  

 4.    Pošta 

Računi (materijal za izgradnjo prež), storitve, škode, zld povozi. 

 5.   Razno 

Cej S. opozori na napako pri oblikovanju sklepa 2.1, 23.redne seje. Zato sprejmemo sklep s katerim 

popravimo zapis v delu, ki govori o pričetku kazni. 

Sklep 5.1: 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 1.1.2022. ( VSI ZA ) 

Pove še, da se je pozanimal za ceno hladilne skrinje in se gre v nabavo v Merkur. Potrebno je kontaktirat 

direkcijo za ceste zaradi postavitve dodatnih prometnih znakov. Dogovorimo se, da to uredita Širca A. 

in Bremec I. 

LČ Kofol V. prebere zapisnik v katerem je obravnaval Vogrič M. zaradi obrezovanja divjadi. Iz zapisnika 

je razvidno, da je svinja 2+, ki je bila dostavljena v hladilnico obrezana v trebušnem predelu. Sprejme 

se sklep. 

Sklep 5.2: Proti Vogrič M. se uvede disciplinski postopek zaradi obrezovanja in s tem zmanjšanja 

telesne teže uplenjene divjadi. ( VSI ZA ) 



Za lovni turizem se nameni štiri srnjake 2+. Zapišemo še koresponenčni sklep z dne 11.4.2021. 

Korespondenčni sklep z dne 11.4.2021: UO se pritoži na odločbo Disciplinske komisije št.DK-05/21 

zoper Čefarin J. in odločbo št. DK-03/21 zoper Mišič P. ( VSI ZA) 

 

  

Seja se zaključi ob 20.30 

 

 

   Starešina:       Tajnik:   

                               Aleš Širca 

                                                                                              

                                                        

 


