
ZAPISNIK 1. REDNE SEJE UO LD GRGAR 

Lovski dom LD Grgar 23.3.2022 ob 18:00 

Prisotni: Cej Sandi, Širca Aleš, Djogić Andrej, Bremec Ivan, Juretič Roman, Čeferin Jurij, Okroglič Vojko, 

Breščak Zoran in Čeferin Jaka. 

Nadzorni odbor: Gregorič Bogdan 

Povabljeni: Čefarin Jožko in Drago Kerševan ( gradbeni odbor ). 

 1.    Primopredaja 

V lovskem domu se pred pričetkom 1. redne seje upravnega odbora LD Grgar, opravi primopredaja 

dokumentacije ter zadev v zvezi LD Grgar med prejšnjim upravnim odborom ter zdajšnjim. 

Primopredaje disciplinske komisije ni bilo, zaradi odsotnosti prejšnjega predsednika Mišić Petra.  

2.    Gradbeni odbor 

- starešina (Širca A.): Predstavi gradbeni odbor ter določitev nalog le tega. Pove, da je najprej prioriteta 

izvedba izkopa ter dovoza do zbiralnice divjadi in v zvezi slednjega izbrati ustreznega izvajalca del. Širca 

pove, da se na naslednjem občnem zboru LD Grgar predstavi stanje v zvezi gradbenih del.  

Čefarin Jožko pove, da moramo razmisliti tudi v smislu morebitne povečave lovskega doma v času, ko 

se bo izvajalo dela na strehi lovskega doma. Odogovori se mu, da je potrebno najprej izvesti dela glede 

dovoza ter se o nadaljnjih delih dogovarjati v nadaljnje.  

              3.   Obravnava pripombe Hrovatin Jerneja 

- starešina (Širca A.): Prebere dopis Horvatin Jerneja, katerega je naslovil na LD Grgar ter upravni 

odbor. Upravni odbor ugotovi, da je pri pisanju zapisnika upravnega odbora prišlo do tiskarske napake 

in se z dopisom obvesti člana Hrovatin Jerneja. Zaradi slednjega se sprejme sklep:  

SKLEP 3.1.: Hrovatin Jerneju se pošlje dopis o popravi zmote ter obrazložitev o prepovedi lova za 

obdobje enega leta, ki prične veljati z dnem 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022. ( 5 članov ZA in 1 član PROTI).  

              4. Pregled zapisnika 7. občnega zbora LD Grgar 

Upravni odbor opravi pregled zapisnika 7. občnega zbora LD Grgar z dne 13. 3. 2022. Pri tem je govora 

o razrešnici Mišič Petra s položaja predsednika disciplinske komisije. Namreč občni zbor je podal 

predlog, da upravni odbor poda pobudo za uvedbo disciplnskega postopka zoper Mišič Petra. Upravni 

odbor ugotovi, da glede na to, da primopredaje s strani Mišič Petra ni bilo, ne moremo sprejeti sklepa. 

Upravni odbor se strinja, da se zadeva prenese na naslednjo sejo upravnega odbora, kjer bo lahko 

zdajšnji predsednik Čeferin Jaka podal ugotovitve glede primopredaje in aktualnih disciplnskih 

postopkov.  

             5. Pregled zapisnika 29. seje UO LD Grgar 

Upravni odbor LD Grgar opravi pregledov sklepov iz zapisnika 29. seje UO LD Grgar.  

             6. Pregled prejete pošte 

Tajnik Djogić Andrej predstavi prejeto pošto in sicer račune ter prijave škod. Slednje preda Čeferin 

Juriju.  

            7.  Razno 



Upravni odbor glede lovskih pripravnikov sprejme sklep o določitvi mentorjev. Za pridruženega člana 

Darka Zonjiča upravni odbor določi člana Rožič Milana za uvedbo v lovsko družino in lovišče. V zvezi 

mentorjev se sprejme sklep:  

SKLEP7.1: Za lovskega pripravnika:  

- Hinko Gorjup se določi mentorja Markič Jožkota ter Bremec Ivana 

- Marko Strgar se določi mentorja Čefarin Jožkota ter Fabijan Roberta 

- Enea Cernic se določi mentorja Bavdaž Vladimirja ter Cej Sandija 

( VSI ZA ).  

SKLEP 7.2: Za komisijo za izobraževanje se imenuje Sanič Vojkota – predsednik ter člana Širca Aleša in 

Djogić Andreja.  ( VSI ZA ).  

 

Upravni odbor nato razpravlja glede žigov LD Grgar v zvezi katerih se sprejme sklep:  

SKLEP 7.3: Zaradi dotrajnosti žigov se naroči na izdelavo dva nova žiga z logotipom LD Grgar. ( VSI ZA ).  

Upravni odbor za tem razpravlja glede dopisa člana Kerševan Draga v katerem se zanima glede 

disciplinskega postopka Kofol Vladimirja. Upravni odbor se strinja, da se Kerševan Dragu odgovori po 

izvedenem ukrepu lovske inšpektorice zoper Kofol Vladimirja.  

Cej Sandi nato pove, da je na dan 21. 3. 2022 plačilo po divjadi poravnano in sicer v višini 10. 780, 83 

eura. Cej prav tako pove, da mu je član Fišer Drago omenil glede lovskega objekta v kraju »Kanjevci« 

in sicer glede dostopa starejših članov do lovskega objekta, kjer bi lahko izvajali lov. Glede lokacije 

»Kanjevci« upravni odbor ugotovi, da se na omenjeni lokaciji lovski objekt ne more nahajat zaradi 

nestrinjanja lastnika parcele.  

Upravni odbor v nadaljevanju razpravlja glede lovnega turizma pri čemer se ugotovi število odstrela. V 

zvezi slednjega se sprejme sklep:  

SKLEP 7.4: Za lovni turizem in sicer za lov na srnjaka se nameni število srnjakov, katerih razlika ostane 

od upravičencev LD Grgar za uplenitev le tega.  

 

Gospodar Juretič Roman pove, da se je nabavilo les za dokončanje lovskega objekta v kraju Trušnje in 

Zagorsko polje številka 1. Ob tem bo les namenjem tudi za dva nova lovska objekta in sicer v kraju 

Poviles in Kozjek.  

 

Seja upravnega odbora se zaključi ob 21. 00 uri.  

 

 

            

 

 



                                                                                                                                 Tajnik:  

                                                                                                                                 Djogić Andrej  

                                                                                                                 

                                                        

 


