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Območno združenje upravljavcev lovišč  
Zahodno visoko kraškega 
lovsko upravljavskega območja 
Slovenska cesta  13 P.P. 20 
5281 Idrija                                                                                                        
 

Datum: Črni vrh 21.5.2022. 
 

ZAPISNIK 
 

Zbor upravljavcev (v nadaljevanju ZU), ki je bil v SOBOTO 21. maja 2022 ob 18,30 uri v 
Lovskem domu LD Javornik v Črnem vrhu nad Idrijo. Gostitelj letošnjega srečanja je LD 
Javornik Črni vrh. 

Ad1. 
Pozdrav predsednika I.O. OZUL – a 

 
Zbor upravljavcev je pričel  predsednik IO OZUL Marjan Brus (v nadaljevanju predsednik IO), 
pozdravil prisotne na zboru, ter vsem zaželel dobrodošlico na današnjem srečanju. Po oceni 
števila prisotnih ugotavlja, da smo sklepčni, opozori na listo prisotnosti, ki naj jo udeleženci 
podpišejo, ter nato je predal besedo starešini LD Javornik.   

Ad2. 
Nagovor starešine gostitelja 

 
Starešina LD Javornik Črni vrh Ciril Lampe predstavi lovišče ter člane Lovske družine. Poudari 
njegove značilnosti ter divjad in ostale prosto živeče živali, ki se nahajajo na teritoriju lovišča 
Javornik, poleg še krajevnih posebnosti, ki si jih delijo tudi s sosednjimi lovišči. 

Ad3. 
Izvolitev: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev. 

 
Predsednik IO v nadaljevanju predstavi dnevni red iz vabila, prosi za morebitne pripombe ali 
dopolnitev, ter predlaga v delovno predsedstvo v skladu z dosedanjo prakso vodenja ZU za 
predsedujočega starešino lovske družine gostiteljice Cirila Lampe (ali predsedujoči ZU) Od 
ostalih za nemoteno delovanje zbora še Damjan Rustja in Vinko Vidmar kot člana delovnega 
predsedstva, ter overovatelja zapisnika Pavla Treven in Darjota Vižintin za zapisnikarja 
Primoža Bone. Ker ni bilo drugih predlogov v zadevi dopolnitve dnevnega reda in predlogov 
za delovno predsedstvo se je po glasovanju posledično sprejelo naslednja sklepa. 

 

1. Pozdrav predsednika I.O. OZUL – a 
2. Nagovor starešine gostitelja 
3. Izvolitev: delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev. 
4. Potrditev zapisnika Zbora upravljavcev z dne 23.6.2021 v LD Hotedršica. 
5. Poročilo predsednika in predsednikov komisij. 
6. Razprava in sprejem poročil. 
7. Obravnava finančnega poročila za 2021 in poročilo nadzorne komisije 
8. Finančni plan za 2022 in višina prispevka za delovanje OZUL–a 
9. Razprava finančnega poročila in plana z prispevkom za OZUL.  
10. Potrditev finančnega poročila in plana ter višina prispevka za OZUL-a v letu 2022 
11. Predlogi in pobude.   
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Sklep 1: Dnevni red iz vabila se sprejme soglasno brez vzdržanih. 

 

Sklep 2: Delovno predsedstvo se potrdi soglasno brez vzdržanih.  

 
           

Ad4. 
Potrditev zapisnika Zbora upravljavcev z dne 23.6.2021 v LD Hotedršica. 

 
Zapisnik zadnjega ZU predstavi strokovni tajnik OZUL-a z poudarkom na vseh 8-ih sprejetih 
sklepih, ki so realizirani. Pove tudi, da so vsi podpisniki soglašali z vsebino zapisnika, kar 
potrjujejo z podpisi. 
Po predstavitvi zapisnika, ki je bil posredovan, kot delovno gradivo, ter glede na možnost 
razprave, slednje ni bilo, se posledično sprejme sklep. 
 

Sklep 3: Zapisnik ZU z dne 23.6.2021 se soglasno potrdi brez vzdržanih. 

 
Ad5. 

Poročilo predsednika IO in predsednikov komisij. 
 

Vsa poročila, ki sovpadajo v to točko dnevnega reda so predhodno poslana članstvu kot 
delovno gradivo, vendar kljub temu pa se prilaga poročilo predsednika IO, ki je povzetek 
celoletnih dogajanj, kot sledi. 
 

1.  Uvod 
V letu 2021 se je nadaljevalo okrnjeno življenje  zaradi pandemije Covid – 19, ki je vplivalo tudi na 
dogajanje  na lovskem področju, zato je bilo tudi manj druženja oz. sej I.O.. Izvedli smo ZU lovišč dne 
13.6.2021 v Hotedršici.   
2.  Aktivnosti povezane z delovanje OZUL – a ZVK LUO 
2.1. Pregled uplenjene divjadi in izgub 
V mesecu januarju je bila v skladu s predhodno določenim  razporedom opravljena ocena trofej 
uplenjene divjadi in izgub za vse članice OZUL-a, ki ga je pripravila komisija za pregled uplenjene 
divjadi in izgub.  Komisija je delo opravila vzorno. Potrebno je pohvaliti tudi vse interne družinske 
komisije, ki  so ocene organizirale tako, da je tekoče potekalo ocenjevanje OZUL-ske komisije. V 
decembru 2021 je potekel mandat komisiji za pregled in oceno odstrela in izgub zato smo z dopisom 
pozvali članice naj kadrujejo svoje člane v omenjeno komisijo. Prispelo je 14 kandidatur: 5 iz I. 
skupine, 3 iz II. skupine in 6. iz III. skupine. V komisiji pa mora biti zastopan tudi predstavnik ZGS. 
25.11.2021 smo na seji I.O. OZUL – a sprejeli sklep o predlogu nove komisije in jo poslali na 
ministrstvo v potrditev. Vse članice ste tudi dobile poimenski seznam novih članov, ki jih je imenoval 
minister. 
2.2. Letni, dvo letni in 10 letni LUN 
V letu 2021 smo prvič priča sprejetju dvoletnih lovskih načrtov, ki smo ga za OZUL prejeli 10.6.2021. 
Vse članice ste dobile kar nekaj dopisov na to temo,  kako se izdela letne načrte, ki morajo biti v 
skladu z dvoletnimi. Priložen je bil tudi praktični primer izračuna tako, da smo si lahko bolj praktično 
predstavljali, kako bomo morali izvajati oz. realizirati odvzem v prvem in nato v drugem letu. Menim, 
da imamo sedaj neko boljšo predstavo o tem. V 2021 so se nadaljevale aktivnosti v zvezi z obnovo 10 
letnih LUN. Samo informativno OZUL ZVK LUO je v decembru 2020 poslal na ZGS svoje pripombe. 
2.7.2021 je bila s strani ZGS OE Tolmin poslana anketa vsem LD o vrednotenju ciljev gospodarjenja z 
gozdovi oz. obnovo 10 letnih območnih lovsko upravljavskih načrtov. 12.7.2021 je bila izvedena  
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participativna delavnica na temo obnove 10 – letnega LUN za ZVK LUO. 24.9.2021 pa je bila izvedena 
delavnica kjer je bilo prikazano kas se je do takrat naredilo na prenovi 10 LUN 
2.3. Oddaja vzorcev lisic in  vzorcev krvi za divje prašiče 
V mesecu juniju 30.6.2021 je bila podpisana pogodba št.  C  2337 - 16 - 000040/14 z MKGP z  Upravo 
za varno hrano, veterinarstvo in  varstvo rastlin za oddajanje lisic in vzorcev krvi divjih prašičev v 
skladu s Pravilnikom o sistematičnem spremljanju stanja bolezni in cepljenj živali. Pri usklajevanju 
podatkov o številu oddanih vzorcev lisic je bilo ugotovljeno, da  za nekaj lisic nam niso priznali 
oddane vzorce. Za nekatere vzorce pa je bilo ugotovljeno, da niso bili oddani v skladu z navodili, ki so 
jih lovske družine prejele lansko leto.  
Lovskim družinam, ki so posredovale vzorce na pregled se bo poslal dopis kakšne račune naj izstavijo, 
da bodo dobile povrnjene stroške v zvezi  oddanih vzorcev lisic in vzorcev divjega prašiča .   
2.4. Izdelava kataloga izvzema divjadi in razstava 
Dne 24.2.2021 vam je strokovni tajnik poslal povezavo na katalog, ki ga je pripravila komisija za 
jelenjad in je zajemal samo  analizo izvzema jelenjadi v preteklem letu brez ostalih trofej v rangu 
medalji .  
Pohvalil bi komisijo za jelenjad na čelu s Miklavčič Emilom, ki je pripravila analizo izvzema jelenjadi 
ZVK LUO za leto 2020 ter strokovnega tajnika ZLD Idrija Lampe J. za grafično obdelavo kataloga. 
Lansko leto zaradi situacije - corona virusa ni bilo vsakoletne razstave jelenjadi in trofej  posameznih 
vrst divjadi v rangu medalje. Lovske družine ste same ocenile vse trofeje in bi komisija OZUL – a za 
kategorizacijo morala še enkrat samo tiste, ki so v rangu medalje, a se to ni zgodilo, temveč smo to 
prestavili na letošnje leto in tokrat  bomo podelili medalje upleniteljem za leto 2020 skupaj z letom 
2021. 
2.6. Prerazporeditve odstrela 
Zaradi dvoletnega lovsko  načrta prerazporeditev v 2021 ni bilo. Bo pa verjetno to aktualno v letu 
2022 in to do 10.decembra 2022. 
2.7. Afriška prašičja kuga 
Prvo obvestilo o začetku izvajanja nujnih ukrepov za preprečevanje in zgodnje odkrivanje APK pri 
divjih prašičih je bilo 25.1.2021. 
2.2.2021 je bila objava načrta ravnanja in osnove za izplačilo finančne spodbude, ki so jo LD morale 
pripraviti do 3.4.2021. 
9.2.2021 je od lovske inšpekcije prišel dopis oz. predlog za ukinitev privabljalnih krmišč na katerih v 
zadnjih dveh letih ni bilo izvršenega odstrela divjih prašičev in kot taka ne služijo svojemu namenu 
privabljanja,  temveč so kot zimska krmišča, ki so pa prepovedana. Podatek, da je bilo na privabljalnih 
krmiščih v 2019/20 odstreljenih le 21,8 % vseh izvzetih divjih prašičev v tem obdobju se ta krmišča 
podcenjuje. 
11.6.2021 je LZS poslala javni poziv za usposabljanje izvajalcev določenih nujnih ukrepov po potrditvi 
APK ( prijava do 23.6.2021 ) za aktivno iskanje poginujih divjih prašičev ter za izvajanje izrednega 
odstrela 
3. Upravljanje z velikimi zvermi  
Medved: Z 2.11.2020  je ARSO izdal  dovoljenje izvzema iz narave 220 medvedov, ki naj bi veljalo do 
30.9.2021.   Odločba je bila začasno ustavljena zaradi dveh pritožb: Primorskega LUO in društva za 
osvoboditev živali in njihove pravice. Pritožbi so 17.2.2021 zavrnili. Ponovno je bil dovoljen izvzem z 
24.2.2021. Upravno sodišče RS je z dne 18.3.2021 sprejelo sklep o odložitvi izvršitve dovoljenja za 
izvzem 220 medvedov , ki je bil vročen MOP dne 26.3.2021 in tako se je ponovno ustavil odstrel. 
V planu za ZVK LUO je bilo 7 medvedov, realizirali smo jih 5.Štetje medvedov se je odvijalo 21.5.2021 
ter 20.8.2021. Vse prevečkrat mora tajnik prositi LD , da oddajo obrazce o štetju in opažanju 
medveda , volka in risa. Poudariti moram, da se to jemlje premalo resno ker je od tega odvisen plan 
za prihodnja dovoljenja. 
MOP je dne 27.10.2021 poslalo dopis za vključitev stranskega udeleženca v upravni postopek v zadevi 
izdaje dovoljenja po 7. členu Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Predlog ZGS je bil 
izvzem 222 rjavih medvedov do 30.9.2022. Tak izvzem je mogoč ker: Je sprejemljiv iz razloga 
selektivnega in omejenega odvzema nekaterih živali iz narave pod strogo nadzorovanimi pogoji in 
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omejenem številu. Ne obstajajo druge možnosti, ki bi zadovoljivo nadomestile odstrel. Odstrel ne bo 
ogrozil ugodnega stanja populacije 
29.10.2021 smo se prijavili kot stranski udeleženec v postopku. Iz strokovnega mnenja  je bilo 
razvidno, da je Kozje stena izpadla iz bazena za odstrel medveda. Sama LD Kozje stena se je pritožila 
na MOP. 
17.11.2021 smo dobili kot stranski udeleženec vabilo na ustno obravnavo za 25.11.2021 kjer smo 
sprožili to, da je iz seznama bazena za odvzem medveda izpadla LD Kozje stena. Pojasnjeno nam je 
bilo, da je prišlo do napake in da bodo to popravili. 
Volk: 12.3.2021 je bila predstavitev in javno posvetovalna delavnica za prenovo strategije in 
akcijskega načrta za volka v RS. 31.5.2021 je bila izvedena druga delavnica na isto temo. 17. – 
25.8.2021 pa se je izvajal popis volkov z metodo izzivanja tuljenja v okviru spremljanja varstvenega 
stanja volkov v Sloveniji v sezoni 2020/21 
Ris: V nekaterih LD so nameščene kamere za spremljanje prisotnosti risa na našem področju. ZGS nas 
je o prisotnosti tudi obveščal. 
4. Zaključek 
V gradivu za Zbor upravljavcev je prikazana finančna realizacija poslovanja OZUL-a v letu 2021 v 
primerjavi s planom. Lahko rečem, da se držimo pravil, ki smo jih sprejeli v aktu finančnega 
poslovanja OZUL - a, da naj bodo odhodki in prihodki uravnoteženi. 
V gradivu je priložen tudi predlog finančnega načrta poslovanja OZUL-a za leto 2022.  Finančni načrt 
je sestavljen na enakih izhodiščih kot za prejšnje leto 2021. Višina prispevka za delovanje OZUL-a je 
sestavljena iz dveh delov. Fiksni del znaša 75 € za vsako lovišče enako, variabilni del pa znaša  0,02 € 
po ha površine lovišča.  Zboru upravljavcev predlagamo, da sprejme predlagani finančni načrt 
poslovanja za leto 2022. Ob zaključku poročila se v imenu članov IO in v lastnem imenu  zahvaljujem 
vsem lovskim družinam – članicam OZUL ZVK LUO za tvorno sodelovanje v preteklem letu pri 
izvajanju naših skupnih nalog – to je  pri upravljanju z divjadjo in lovišči. Naše skupno poslanstvo je, 
da delujemo v korist divjadi in seveda v korist in pomoč lovskim družinam. Zahvalo je potrebno izreči 
tudi vsem članom IO OZUL-a, članom komisij in njihovim predsednikom za aktivno delo in  vložen 
trud za usklajeno delovanje.   

 
V sklopu te točke dnevnega reda so še poročila komisije za srnjad , jelenjad, gamsa, muflona, 
divjega prašiča, malo divjad, velike zveri ter komisije za pregled in kategorizacijo, poleg 
izpisov spletne aplikacije Lisjak v zadevi številčnega izvzema velike divjadi, male divjadi, 
zavarovanih vrst in škod po divjadi na premoženju ljudi. 

 
Ad6. 

Razprava in sprejem poročil. 
 

Ker so bila vsa poročila pripravljena izčrpno so v zadevi teh gradiv prisotni predsedniki 
komisij po posameznih resorjih razen za jelenjad in divje prašiče, podali v par stavkih 
pomembnejše poudarke iz poročil, za opravičljivo odsotna pa strokovni tajnik.  
Razprava je bila tudi o odstrelu medveda z predlogi kako bi moral potekati, vendar je bila 
razprava na to temo prekinjena ker medved ni divjad, posledično je informacijo obširno 
posredoval član IO E. Vidmar. Glede na dopis predstavnika LD Nanos in odpiranje razprave v 
zadevi gospodarjenje z jelenom, pa bo komisija za jelenjad podala pismen odgovor zadevni 
upravljavki lovišča, ker je po izjavi predstavnika zapis stališče upravljavke. 
Ker ni bilo več vprašanj in razprave v tej točki dnevnega reda se je glasovalo o sprejemu 
poročil, ter sprejelo sklep. 
 

Sklep 4: Vsi navzoči na ZU se seznanijo z vsemi poročili in priloženimi gradivi, ter jih 
soglasno brez vzdržanih sprejmejo. 
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Ad7. 
Obravnava finančnega poročila za 2021 in poročilo nadzorne komisije 

 
Predsednik IO podrobno poda finančno poročilo po posameznih postavkah z komentarjem 
na posamezne konte, kot sledi v spodnji prilogi. 
Vrsta stroška Plan Realizacija

(v €) (v €)

Prevozni stroški na seje IO - do 7 sej letno 1.900,00 1.688,68

Dnevnice komisije za oceno odstrela in izgub 100,00 0,00

Stroški ZLD Idrija 600,00 600,00

Prevozni stroški komisije za oceno odstrela in izgub 1.300,00 1.024,15

Izdelava medalj za trofeje 0,00 0,00

Bančni stroški, pisarniški material , poštnina 400,00 176,15

Letni posvet gospodarjev in izdelava pregleda odstrela 0,00 0,00

Domena zvk-luo.si 0,00 0,00

Stroški reprezentance 400,00 187,00

Stroški priprave razstave jelenjad in izdelave kataloga 0,00 0,00

Zbor upravljavk OZUL 500,00 360,00

Nerazporejena sredstva 235,84 0,00

Plačilo vzorcev 1.168,00 1.168,00

Skupaj stroški OZUL 6.603,84 5.203,98

Vrsta prihodka Plan Realizacija

(v €) (v €)

Stanje na TRR na 31.12.2020 5.083,00

Stanje na TRR na 31.12.2021 5,787.97
Članarina 5.435,84 5.435,84

Proračun RS 1.168,00 1.168,00

Skupaj prihodki OZUL 6.603,84 6.603,84

Računi plačani v letu 2021 za leto 2020 ZAMUDNIKI 334,96

skupaj odhodki v letu 2021

skupaj prihodki v letu 2021

5.538,94

6.603,84  
 
V nadaljevanju te točke dnevnega reda poda svoje poročilo s komentarjem še predsednik NK 
Milan Fajdiga, kot sledi v zapisu pisnega poročila. 
 
Nadzorna Komisija Finančno poročilo o poslovanju v letu 2021  

Po podatkih, ki so nam bili posredovani 18.3.2022 je finančno poslovanje OZUL ZVK LUO sledeče:  

Stanje na TRR 31.12. 2020 : 5083,00 eur Stanje na TRR 31.12.2021: 5787,97 eur  

Prihodki 2021 :  
Članarina: 5435,84 eur. Proračun RS: 1168,00 eur  

Skupaj prihodki 2021: 6603,84 eur  

Odhodki 2021 :  
Obveznosti iz poslovanja: 5203,98 eur  

Plačani računi za leto 2020 (Zamudniki vzorci) 334,96 eur  

Skupaj odhodki: 5538,94 eur  

Finančni rezultat v letu 2021 prikazuje  več  prihodkov kot odhodkov. Razlika med prihodki in 

odhodki je 1064,90 eur .  

Stanje na TRR 31.12.2021 se sicer ne ujema z dejanskimi prihodki in odhodki (manjka 360 eur).  
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Vzrok za takšno stanje je dvakrat plačan račun za catering, kar pa je bilo ugotovljeno že pred našim 

pregledom. Denar je bil že nakazan na račun OZUL, ker pa je bila transakcija izvedena po 31.12.2021 

to ni razvidno v stanju na računu na datum 31.12.2021  

Precejšnja razlika  med prihodki in odhodki je predvsem posledica dejstva, da zaradi slabih 

epidemioloških razmer ni bila organizirana razstava trofej. Če bi bila razstava organizirana bi bili 

prihodki in odhodki skoraj uravnoteženi.  

Glede na dogovor IO, da naj ima OZUL približno enako odhodkov in prihodkov,  ocenjujemo 

poslovanje kot uspešno.  

Največji odhodki OZUL so prevozni stroški komisije za oceno odstrela in izgub 1024,15 eur in pa 

prevozni stroški na seje 1688,68eur.  

Finančno poslovanje OZUL je zelo pregledno in dobro urejeno. Poravnane so vse finančne obveznosti, 

prav tako za preteklo leto ni nobenega dolžnika.  

Nadzorna komisija: Kos Stanislav, Rupnik Slavko, Fajdiga Milan, predsednik.  

 
Ad8. 

Finančni plan za 2022 in višina prispevka za delovanje OZUL–a 
 

Predsedujoči ZU preda besedo predsedniku IO z možnostjo obrazložitve določenih finančnih 
postavk iz spodnje priloge, ki je bila sicer poslana predhodno vsem članicam kot delovno 
gradivo za zadevni zbor. 

Na koncu poročila poudari, da je prihodek za OZUL samo iz članskih prispevkov, ter, da po 
sklepu IO predlaga ZU sprejem oziroma potrditev višine članskih prispevkov za delovanje 
OZUL-a v enakem obsegu kot preteklo leto. 
Po zadevnih poročilih se predsedujoči ZU zahvali poročevalcem ter predlaga, da tematsko 
pričnemo z naslednjo točko iz dnevnega reda. 
 
 

Vrsta stroška Plan Realizacija 

  (v €) (v €) 

Prevozni stroški na seje IO, arhiv, LZS , …. 1.900,00   

Dnevnice komisije za oceno odstrela in izgub 100,00   

Stroški ZLD Idrija 600,00   

Prevozni stroški komisije za oceno odstrela in izgub 1.300,00   

Izdelava medalj za trofeje 500,00   

Bančni stroški, pisarniški material , poštnina 400,00   

Letni posvet gospodarjev in izdelava pregleda odstrela 500,00   

Stroški reprezentance 300,00   

Stroški priprave razstave jelenjad in izdelave kataloga 1.800,00   

Zbor upravljavk OZUL 500,00   

Nerazporejena sredstva 500,00   

Plačilo vzorcev 1.536,00   

      

Skupaj stroški OZUL 9.936,00 0,00 

Vrsta prihodka Plan Realizacija 

  (v €) (v €) 

Stanje na TRR na 31.12.2021 5.787,97   

      

Članarina  5.435,84   

Proračun RS  1.536,00   

Skupaj prihodki OZUL 12.759,81 0,00 
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Ad9. 
 

Razprava finančnega poročila in plana z prispevkom za OZUL. 
 

Kljub dani možnosti razprave v zadevi poročil in plana  iz predhodnih točk dnevnega reda ni 
nihče od prisotnih predstavnikov upravljavk lovišč izkazal zainteresiranosti za določena 
tolmačenja. Ker pa po določenem času ni bilo zainteresiranih za razpravo se predsedujoči ZU 
še enkrat zahvali poročevalcem za izčrpno poročilo in predlaga, da tematsko preidejo na 
naslednjo točko dnevnega reda, ter sprejmejo zavezujoče sklepe za poslovanje ZU v letu 
2022. 
 

Ad10. 
Potrditev finančnega poročila in plana ter višina prispevka za OZUL v letu 2021 

 
V zadevi točk iz dnevnega reda Ad7, Ad8 in Ad9 je predsedujoči dal na glasovanje in sprejem 
naslednje sklepe. 
 

Sklep 5: Vsi navzoči na ZU se seznanijo z finančnim poročilom za leto 2021 in poročilom 
nadzorne komisije ter jih soglasno potrdijo brez vzdržanih. 

 

Sklep 6: Vsi navzoči na ZU se seznanijo z finančnim načrtom za leto 2022 ter ga soglasno 
potrdijo brez vzdržanih. 

 

Sklep 7: Vsi navzoči na ZU soglasno potrdijo brez vzdržanih, da višina letnega prispevka za 
delovanje OZUL-a ostaja enaka kot preteklo leto. 

  
 
 

Ad 11. 
Predlogi in pobude. 

 

V začetku te točke dnevnega reda poroča tajnik, da je od 31 možnih predstavnikov 
upravljavk lovišča, prisotnih 22, poleg 1 člana IO ter 6 ostalih predstavnikov, med temi tudi 
predsedniki komisij za srnjad, gamsa, muflona malo divjad in zveri. Odsotni vabljeni so bili 
predstavniki lovišč: Gorica, Čaven, Čepovan, Grgar, Jelenk, Paljevo, Vrhnika, Trnovski gozd 
in Sabotin. Lista s podpisi je priloga zapisnika. 

 
Tajnik poroča o aktivnostih pri štetju medveda na stalnih števnih mestih in poročilu o 
opažanju medveda volka risa, ter opozori prisotne, da po predvidenem datumu za zadevno 
opravilo oddajo poročila po e-pošti na poslanih obrazcih v roku enega tedna po dosedanji 
ustaljeni praksi. 
Dalje poroča še, da po časovnem obdobju Občnih zborov po LD-jih, ki so zaključeni, ter 
posledično v nekaterih menjave vodstva, opozori na urgentno ažuriranje podatkov v spletni 
aplikaciji Lisjak v zavihku »organizacija«. Namreč v prihodnjih dneh bo na novo pripravil bazo 
podatkov e-naslovov za obveščanje upravljavk lovišč OZUL-a. Po dosedanji praksi se obvešča 
vse člane v organih OZUL-a, poleg tega še na tri naslove vodstvenih organov posamezne 
upravljavke lovišča. Pove tudi, da bodo glede na današnji sklep poslani računi za delovanje 
OZUL-a. 
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Predsednik IO poroča o odločbi za dovoljeni odvzem osebkov prosto živečih ptic kormorana, 
ki zajemajo lovišča ob vodotokih rek Soče Idrijce, Vipave in Ljubljanice v našem OZUL-u in 
sosednjih OZUL-ih. 
 
Predsednik IO poroča o pravdni zadevi, ki se vodi zoper preteklo malverzacijo z 
transakcijskim računom, ki se je uporabljal za poslovanje, oziroma nakazila članic upravljavk 
lovišča za delovanje OZUL-a. Pove, da je podpisal poravnavo iz mediacije, ki je bila za nas 
najbolj ugodna, ter, da mora biti zaključena do konca naslednjega meseca. 
   
Ker ni bilo več razprave se je udeležence povabilo na pogostitev ob prijetnem druženju ter 
zaključilo Zbor Upravljavcev ob 20:40 uri. 
 
 
Zapisnikar Primož Bone. primoz.bone@siol.net 
 
_______________________________  
  Predsednik delovnega predsedstva 

 Ciril Lampe.  ciril.lampe@gmail.com;  
    

 
 

___________________________ 
Overovatelja zapisnika:   
 
Pavel Treven. pavel.treven1@siol.net;     
 

 
______________________________ 
  
Darjo Vižintin darijo.vizintin@gmail.com;  
 
 
 
________________________________ 
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