
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE UO LD GRGAR 
Lovski dom LD Grgar 21.4.2022 ob 18:00 

Prisotni: Cej Sandi, Širca Aleš, Djogić Andrej, Bremec Ivan, Juretič Roman, Anton Terčič in Okroglič 
Vojko. 

Disciplinska komisija: Jaka Čeferin.  

Nadzorni odbor: Gregorič Bogdan in Peter Fortunat. 

 

 1.    Pregled zapisnika UO 

Steršina Aleš Širca prisotnim prebere zapisnik 1. redne seje upravnega odbora LD Grgar, na katerega 
prisotni nimajo pripomb. V zvezi slednjega Širca poda na glasovanje potrditev zapisnika ( VSI ZA ) 

2.    Poročila 

Predsednik disciplinske komisije Jaka Čeferin pove, da mu je predhodni predsednik disciplinske 
komisije Peter Mišić, izročil dve mapi v zvezi disciplinskih postopkov. V zvezi slednjih pove, da so ostale 
odprte zadeve kot npr. Djogić – Čefarin lov na zajca. Glede na njegove ugotovitve in okoliščine predlaga, 
da se postopek ne izpelje. Nadalje izpostavi neopravljanja funkcije predsednika Petra Mišića in pove, 
da je glede na funkcijo edini ukrep razrešnica s položaja predsednika.  

Za tem Sandi Cej izpostavi, da se je Peter Mišić pritožil glede dvojnega vpisa, katerega se mu je očitalo. 
Starešina Aleš Širca pove tudi, da je odprt še eden disciplinski postopek glede Matjaža Vogriča in sicer 
zaradi obrezovanja divjadi. V zvezi slednjega predhodni predsednik Peter Mišič ni dvignil pošte oziroma 
predloga upravnega odbora, ki je podal zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.  

V nadaljevanju Aleš Širca pove, da je glede dovoza kontaktiral člana Draga Kerševana ter Natašo. 
Kerševanu je bil pojasnjen postopek s strani Nataše, s katerim se je strinjal. Prav tako pove, da glede 
strehe lovske koče je bil na ogledu Igor Polanc, ki bo glede na videno izstavil predračun. Za tem Širca 
prebere še zapisnik ZLD Gorica ter preda besedo gospodarju Romanu Juretiču.  

Gospodar Roman Juretič poda poročilo glede poteka odločbe od odstrela. Prav tako izspostavi, da bo 
potrebno podati na tajnico lovne dobe za divjad, katero bo dovoljeno odstreliti.  

Blagajnik Sandi Cej predstavi stanje na računu ter tekoče stroške. Cej pove, da je trenutno stanje na 
računu 9. 755 eur.  

Starešina Aleš Širca pove, da je član Vojko Sanič podal zahtevo za potrditev upravnika lovskega doma. 
V zvezi slednjega se sprejme sklep:  

SKLEP 2.1: Ivana Bremca se potrdi za upravnika lovskega doma LD Grgar ( VSI ZA ).  

 

            3. Lovni turizem 

Upravni odbor LD Grgar v nadaljevanju sestanka razpravlja glede lovnega turizma v lovski družini in 
sicer o referentu za lovni turizem. Upravni odbor v zvezi tega sprejme sklep:  

SKLEP 3.1: Za referenta za lovni turizem se predlaga Bogdana Gregoriča ( VSI ZA ).  



V nadaljevanju je govora glede avtomatske krmilnice za bolj ekonomično krmljenje na lokacijah za lovni 
turizem na divjega prašiča, govora glede izplačila vodnika pavšalista in kvote srnjakov. Upravni odbor 
v zvezi tega sprejme naslednje sklepe:  

SKLEP 3.2: Za namene izvajanja lova na divjega prašiča s strani gostov, se nabavi 1 kos avtomatske 
krmilnice, ki se bo nahajala na privabljalnem krmišču preže Duže ( VSI ZA ).  

SKLEP 3.3: Za vodnika, ki vodi pavšalista se določi 50 eur ( 5x ZA in 1x PROTI ).  

SKLEP 3.4: Za lovni turizem na srnjaka se nameni 5 srnjakov. Od te kvote se vodniku izplača kilometrina 
(5x ZA in 1x PROTI).   

V zvezi zgoraj napisanega, starešina Aleš Širca predlaga evidenčno knjigo za lovni turizem, ki bi se 
nahajala v lovskem domu LD Grgar. V zvezi slednjega se sprejme sklep:  

SKLEP 3.4: V zvezi lovnega turizma se uvede vpisna knjiga gostov, ki se bo nahajala v lovskem domu LD 
Grgar ( VSI ZA ).  

                 

            4. Upravni odbor   

Starešina Aleš Širca predstavi temo glede izplačevanja sejnine upravnemu odboru. V zvezi tega upravni 
odbor LD Grgar sprejme sklepa:  

SKLEP 4.1: Upravni odbor LD Grgar pripada izplačilo sejnine v višini 15 eur ( VSI ZA ).  

SKLEP 4.2: Upravnemu odboru se izplačal kilometrina v višini 0, 25 eur za prevoženi km ( VSI ZA ).  

 

           5. Razno 

Upravni odbor razpravlja glede tekočih zadev lovske družine. Prav tako je govora glede društva 
upokojencev za katere se sprejme sklepe:  

SKLEP 5.1: Društvu upokojencev Grgar se donira 50 eur za organizacijo 70. obletnice ( VSI ZA ).  

SKLEP 5.2: Lovska družina opravi nakup 42 vreč koruze za privabljalna krmišča ( VSI ZA ).  

Upravni odbor nato razpravlja glede lovske preže »Špikc« z zamenjavo z lovsko prežo »Jelenik«. V zvezi 
slednjega se sprejme sklep:  

SKLEP 5.3:  Lovska preža »Špikc« se ukine ter zamenja z lovsko prežo » Jelenik« ( VSI ZA ). 

Upravni odbor v nadaljevanju razpravlja o disciplinskih postopkih in sicer v zvezi nepokritja srnjakov 
ter Matjaža Vogriča. V zvezi tega upravni odbor sprejme sklepa:  

SKLEP 5.4:  Zaradi nepokritja odstreljenega srnjaka v lovskem letu 2021 se uvede disciplinski postopek 
zoper člana Mirana Madona ( VSI ZA ).  

SKLEP 5.5:  Zaradi veljavne kršitve o prepovedi lova za lovno leto 2022, se zoper Matjaža Vogriča 
predlaga uvedbo disciplinskega postopka zoper le tega ( 5x ZA in 1X VZDRŽAN ). 

 

 



Seja upravnega odbora se zaključi ob 20. 15 uri.  

  

 

 

                                                                                                                                 Tajnik:  

                                                                                                                                 Djogić Andrej  

                                                                                                                 

                                                        

 


