
ZAPISNIK 
 

konstitutivne seje UO LD Čaven, ki potekala 21.4.2022 v prostorih lovske koče LD v 
Gojačah s pričetkom ob 18:30 uri z naslednji 

 
DNEVNIM REOM 
1. Primopredaja poslov 
2. Tekoče zadeve 

 
Prisotni: Batagelj Silvo, Brankovič Branko, Puhar Marjan, Rebek Jožko, Pišot Hinko, 

Darjo Vodopivec, Česnik Marko, Minkuž Rok,  Stojan Slejko,  in Jože 
Velikonja 

 
Odsotni: Rok Puhar in Vidmar Marjan 
 
 

Ad1: 
Starešina pozdravi prisotne. Ob tem pove, da je je dosedanji tajnik opraviči, ker se seje ne 
more udeležite. Zato bo primopredaja med tajnikoma opravljena kasneje. Pregleda se 
prenosni računalnik last LD. V kolikor ni več uporaben se ga predlaga za odpis. 
 
 

Ad2: 
 Gospodar Hinko poroča, da je za pavšaliste namenjeno 4 kom srnjadi in en gams. 

Prav tako je potrebno popravilo strehe na lovskem domu, ki zamaka ob kaminu, 
pri tem pa so trije trami tako dotrajani, da jih je potrebno zamenjati. 

 Starešina prisotne seznani z vlogo občine Ajdovščina, da bi dovolili pri starem 
zajetju vode nad lovsko kočo priključiti novemu uporabniku, ki pase živino v 
neposredni bližini. V razpravi je bilo ugotovljeno, da je izgradnja zahtevala velik 
vložek, zato se prošnji za priključek ugodi, ob tem pa naj občina refundira del 
vloženih sredstev v izgradnjo zajetja. 

 Revirni vodje poročajo o potrebi za popravilu prež na Studencih, Bajerju .. Po 
razpravi je bil sprejet sklep, da se popiše vse preže. Pripravi se popis potrebnega 
materiala za popravilo, ki se ga dostavi starešini, ta pa zatem odobri potrebna 
finančna sredstva. 

 Starešina prisotne seznani s težnjo nekaterih lovcev na skupščini, da bi vsi lovci 
imeli ključe od spodnjih prostorov lovske koče. O tem je tekla že razprava na 
skupščini, kjer je bilo izglasovano, da ključe imajo le funkcionarji LD kot do 
sedaj. Po razpravi v kateri si sodelovali prisotni je bilo ugotovljen, da nadzor nad 
uporabo spodnjih prostorov ni mogoč in režim ostane enak kot odsedaj. Za primer 
je bil navedena tudi hladilnica, ki je včasih pravi svinjak, saj nekateri za seboj ne 
očistijo. 

 Podan je bil predlog, da se nabavi tablice za preže z vsebino o prepovedanem 
vstopu. O izdelavi se povpraša Lozar Jerneja. 

 
Seja se je zaključila ob 20 uri in 30 minut 
 
 
 
zapisnikar        starešina 
Jože Velikonja       Silvo Batagelj 


