
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE UO LD GRGAR 
Lovski dom LD Grgar 2. 8. 2022 ob 19:00 

Prisotni: Širca Aleš, Cej Sandi, Djogić Andrej, Juretič Roman in Okroglič Vojko. 

Nadzorni odbor: Gregorič Bogdan.  

Gradbeni odbor: Dragomil Kerševan. 

 

 1.    Gradbeni odbor 

Starešina Aleš Širca v zvezi del pri lovskem domu predstavi predračune, ki so bili podani s strani 
morebitnih izvajalcev del. V zvezi slednjega se predstavi predračun izvajlca »Marvin«, pri katerem se 
bi lahko odpisalo še nekaj podstavk predračuna in bi tako prišlo cca. 9.000 eur. Ob tem predstavi še 
predračun Komunale, ki bi prišlo cca. 9.800 eur. V zvezi slednjega upravni odbor sprejme sklep, ki se 
glasi:  

SKLEP 1.1: Izvajalec za izdelavo dovoza pri lovskem domu LD Grgar je Matjaž Marvin S.P..  

 

2.    Pregled poročil 

- Gospodar 

Roman Juretič ostalim članom pove, da se je opravil nakup nove nahrbtne kosilnice ter pri tem opravili 
popravilo samohodne kosilnice.  

- Škode 

Jurij Čeferin v zvezi škod po divjadi pove, da skupne škode znašajo 2410 eur od tega je plačano za 1770 
pri tem pa ostane odprtih še za 640 eur.  

- Blagajnik  

Sandi Cej pove, da je trenutno stanje na računu 14.276, 29 eur. Cej ob tem pove, da obstaja neplačan 
opomin s strani člana Matjaža Vogriča v višini 15 eur ter, da mora zadevo še dodatno preveriti.  

- Tajnik 

Andrej Djogić prisotnim članom predstavi prejeto pošto v zvezi katere pa ni bilo posebnosti.  

 

Zapis korespondenčnih sklepov sprejetih 19. 7. 2022 se glasita:  

KORESPONDENČNI SKLEP: Za potrebe lovske družine se opravi nakup nove nahrbtne kosilnice ( VSI ZA 
).  

KORESPONDENČNI SKLEP: Nosilec privabljalne preže na lokaciji »spodnje robide« je član Peter 
Fortunat. ( VSI ZA).  

Zapis korespondenčnega sklepa sprejetega 21. 7. 2022 se glasi:  



KORESPONDENČNI SKLEP: Za pokritje stroškov izgradnje dovoza do hladilnice se nameni za lovni 
turizem enega jelena po ceniku LZS. ( VSI ZA ) 

 

 

Seja upravnega odbora se zaključi ob 20. 00 uri.  

  

 

 

                                                                                                                                 Tajnik:  

                                                                                                                                 Djogić Andrej  

                                                                                                                 

                                                        

 


