
 
 

ZAPISNIK 
 
 

2.seje UO LD Čaven, ki potekala 23.8.2022 v prostorih lovske koče LD v Gojačah s pričetkom ob 
19. uri z naslednji 
 
DNEVNIM REOM: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje, 
2. Poročilo gospodarja (delo, odstrel, lovsko čuvajska služba....), 
3. Pregled prejetih ponudb za popravilo strehe lovskega doma, 
4. Priprava na jesenski posvet in Miličev memorial, 
5. Pregled prispele pošte in tekoče zadeve. 
 
 
Prisotni: Batagelj Silvo, Stojan Slejko, Jože Velikonja, Česnik Marko, Zdravko Doplihar, Minkuž 

Rok, Darjo Vodopivec, Rebek Jožko, Slavko Vidmar in Dušan Štucin  
 
Odsotni: Pišot Hinko, Rojc Franc in Vidmar Marjan 
 

Ad1 
Pregledan je bil zapisnik seje, kjer je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani. 
Sklep UO št. 2/1-2022: zapisnik soglasno potrjen 
 

Ad2 
Gospodar, ki se je opravičil zaradi odsotnosti na današnji seji, je pripravil pisno poročilo, ki se ga 
razdeli med prisotne. V nadelavanju lovska čuvaja poročata, da ne beležita negativnih pojavov in 
nepravilnosti. Prav tako vodje skupin poročajo, da je bilo delo v pretežni meri opravljeno, 
primanjkuje pa zaščitnih sredstva za odvračanje divjadi. Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi 
prisotni je bil sprejet naslednji sklep 
Sklep UO št. 2/2-2022: naroči se še dodatne količine zaščitnih sredstev 
Sklep UO št. 2/3-2022: vodje skupin na naslednji seji poročajo o opravljenih urah po 
posamezniku. 
Sklep UO št. 2/4-2022: pri lovcih se spodbudi k odstrel lanščakov 
 

Ad3 
Starešina prisotne seznani s prispelo ponudbo za sanacijo strehe. V razpravi je bilo ugotovljeno, 
da bo potrebno razmišljati in pripraviti načrte za sanacijo celotne strehe. Nujno pa je potrebno 
opraviti sanacijo poškodovanega dela. 
Sklep UO št. 2/5-2022: ponudnika se obvesti o izboru in čimprejšnji sanaciji poškodovanega dela 
strehe. 
 

Ad4 
Glede na bližajočo se jesen je potekala razprava o jesenskem posvetu in Miličevem memorialu. V 
razpravi je bil podan predlog, da bi komisija za strelstvo na Miličevem memorialu pripravila tudi 
tekmovanje v streljanju na tarčo srnjaka z malokalibrsko puško. 
Sklep UO št. 2/6-2022: jesenski posvet in Miličev memorial bo 8. oktobra 2022. Komisiji za 
strelstvo se predlaga dodatno posamično tekmovanje z malokalibrsko puško 



 
 
 

Ad5 
- tajnik prisotnim predstavi in seznani s spretno stranjo za LD, ki deluje na strežniku ZLD. 

Prisotnim tudi razdeli gesla. 
Sklep UO št. 2/7-2022: vodje skupin o tem seznanijo svoje lovce in do naslednje seje 
pripravijo morebitne pripombe in predloge  

- tajnik prisotne seznani s aplikacijo I-Trophy, ki je namenjena kot pomočnik pri oceni 
trofej. Omenjena aplikacija je plačljiva. LD ima le en preoblačen premium paket. Geslo in 
uporabniško ime, bo imel predsednik komisije za oceno trofej. 

- Starešina prisotne seznani  s prošnjo LD F. hrib za pomoč po požaru. Po razpravi je bil 
sprejet sklep. Sklep UO št. 2/8-2022: LD Fajti Hrib se obvesti, da LD Čaven odstopi 
stebre za izdelavo treh prež, ki so pred lovskim domom. 

- Starešina prisotne seznani s predlogom 10 letnega LUN in predlaganimi pobudami za 
spremembo, ki ga je pripravila pravna komisija ZLD. Sklep UO št. 2/1-2022: UO 
pooblašča starešino, da pripombe in predloge, ki jih je na 10 letni LUN pripravila pravna 
komisija ZLD podpiše in pošlje načrtovalcu. 

 
Seja je bila zaključena ob 21. uri 
 
 
 
Zapisnikar        Silvo Batagelj 
Jože Velikonja       starešina LD 


