
 
 

ZAPIS 
 
 
jesenskega posveta LD Čaven, ki je potekal 8.10.2022 v prostorih lovske koče LD v Gojačah s 
pričetkom ob 18. uri z naslednji 
 
DNEVNIM REOM: 
 
1. otvoritev jesenskega posveta, 
2. poročilo gospodarja o opravljenem delu, odstrelu …, 
3. izvajanje lova na malo in visoko divjad ter sprejem razporeda skupnih lovov za leto 2022, 
4. podelitev nagrad za Miličev memorial, 
5. tekoče zadeve. 
 
 

Ad1 
Predsednik Silvo Batagelj nagovori prisotne in predlaga verifikacijsko komisijo v sestavi; Darjo 
Vodopivec, Joško Rebek in Marko Česnik. Prav tako v sprejem predlaga z vabilom poslan dnevni 
red. Ker ni bilo razprave, sta bila oba predloga dana na glasovanje in soglasno potrjena.  
 

Ad2 
Gospodar Hinko Pišot predstavi potek plana, opravljeno delo, težave pri evidentiranju izgub 
predvsem evidentiranje povozov, ki so nastali zaradi spremenjene zakonodaje, neevidentirana 
krmišča za divje prašiče, delo čuvajske službe itd. 
 
V primeri najdbe poginule divjadi se le to slika, obvesti gospodarja, ki izgubo zabeležil v lisjaki in 
priloži poslano sliko, enako je s šakalom in povozom, saj vse izgube gredo v letni plan. Če te 
evidence ni, izgube nastanejo, divjadi ni, plana ne dosegamo in imamo težave pri izvajanju 
odvzema po letnem planu. Vse tiste, ki imajo neevidentirana krmišča, pa prosi, da jih odstranijo 
sicer bo potrebno ukrepanje s strani LD. 
 
Rok za oddajo trofej in čeljusti je 15.11.2022 
 
Batagelj Silvo pa poročilo dopolni še z aktivnosti, ki potekajo okoli sprejema 10 letnega plana. 
 

Ad3 
V nadaljevanju gospodar predstavi plan skupni lovov. Po razpravi v kateri je sodelovala večina 
prisotnih je bil sprejet sklep, da gosti lahko uplenijo vso mulasto divjad pri jelenih, od trofejne pa 
le špicarje. Pri divjih prašičih omejitve ni. Potrjen je bil tudi plan skupnih lovov. 
Glede na ukinitev določenih ukrepov, ki so se nanašali na CIVID 19, se lahko po skupnih lovi 
lahko organizira tudi malico. Po razpravi je bil soglasno potrjen sklep, da skupina v kateri poteka 
nedeljski skupni lov pripravi tudi malico, katerega skupni strošek, ne bi presegel 50€. 
 

Ad4 
Tudi letos je potekal Miličev memorial, ki je bil razširjen še na streljanje z MK na tarčo srnjaka. 
Predsednik LD in komisije za strelstvo sta podelila medalje in sicer: 
TRAP člani      TRAP veterani 
1.mesto Batič Uroš     1.mesto Pišot Hinko 
2.mesto Budihna Mirko    2.mesto Rojc Franjo 



 
 
3.mesto Česnik Marko    3.mesto Puhar Marjan 
 
MK člani      MK veterani 
1.mesto Budihna Mirko    1.mesto Puhar Marjan 
2.mesto Vodopivec Darjo    2.mesto Vidmar Slavko 
3.mesto Bratina Robert    3.mesto Batagelj Silvo 
 
TRAP ekipno 
1.mesto ekipa Selo (Hinko P., Puhar M., Batagelj S.) 
2.mesto ekipa Batuje (Birsa D., Batič U., Fišar T.) 
3.mesto ekipa Zalošče (Puhar R., Slejko R., Velikonja S.) 
 
 

Ad3 
 Starešina prisotne seznani s sanacijo strehe, s prispelo prošnjo LD F. hrib za pomoč po požaru 

in sklepom UO, da LD odstopi stebre za izdelavo treh prež, ki so pred lovskim domom. 
 Silajdžič Blaž v nadaljevanju sprašuje kako je s ključi lovske koče-predvsem spodnjih 

prostorov, zakaj jih nimajo vsi lovci itd. V razpravi je bilo ugotovljeno, da težav s ključi ostali 
lovci nimajo in jih ne vidijo. Po razpravi v kateri je sodelovala večina prisotnih je bil sprejet 
sklep, da ključe spodnjih prostorov imajo poleg oskrbnika še člani UO in skupinovodje. Če kdo 
ključe potrebuje se obrne na skupinovodjo in mu ta ključe da. Tako bo zagotovljen  tudi red in 
čistoča v prostorih 

 
Seja je bila zaključena ob 20. uri 
 
 
 
Zapisnikar        Silvo Batagelj 
Jože Velikonja       starešina LD 


