
 
 

ZAPISNIK 
 
 

4.seje UO LD Čaven, ki potekala 9.12.2022 v prostorih lovske koče LD v Gojačah s pričetkom ob 
18. uri z naslednji 
 
DNEVNIM REOM: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje, 
2. Poročilo gospodarja (delo, odstrel,….), 
3. Finančne zadeve in določitev akontacije članarine za leto 2023, 
4. Pregled prispele pošte in tekoče zadeve. 

 
 
Prisotni: Batagelj Silvo, Pišot Hinko, Stojan Slejko, Jože Velikonja, Česnik Marko, Minkuž Rok, 

Darjo Vodopivec, Rebek Jožko in Zdravko Doplihar 
 
Odsotni:, Rojc Franc, Vidmar Marjan 
 

Ad1 
Pregledan je bil zapisnik 3. seje, kjer je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani. Starešina poroča, 
da je streha na lovskem domu sanirana. Stroški sanacije znašajo 3.900,00€. 
Sklep UO št. 4/1-2022: zapisnik soglasno potrjen 
 

Ad2 
Vodje skupin poročajo o opravljenem delu. Delo je opravljeno. Brecelj Janko, Jožko in Blaž 
opravljajo še določena dela, ki bodo zaključena do konca leta 2022. Nekateri vodje skupin 
poročajo, da so določeni člani dostavili zdravniško potrdilo o nezmožnosti dela v lovišču, potem 
pa se na družabnih omrežjih še hvalijo in slikajo, kaj delajo, nosijo vreče itd. 
Gospodar, prisotnim poroča o poteku odstrela. Plan odstrela v večini poteka po planu. Nekoliko 
slabši je pri mladičih srnjadi in mladičih gamsa. Pri srnjadi dosegamo 82% odstrel pri gamsih pa 
le 70%, vse na račun mladičev. Da še vedno ne teče evidenca povoza in tu imamo izgubljenih vsaj 
15 kom srnjadi. Če bi evidenca tekla bi bili pri srnjadi v okviru letnega odvzema iz lovišča. Pri 
jelenjadi in divjih prašičih ni težav. Škoda je poravnana, razen zadnjih dveh prijav, ki še nista 
zaključena. Prav tako se po lovišču opaža pojav črnih krmišč. Po razpravi je bil sprejet 
Sklep UO št. 4/2-2022: Na skupnih in skupinskih lovih se dovoli odstrel gamsov do 1+. 
Sklep UO št. 4/3-2022: Gospodar sestavi dopis s katerim se obvesti članstvo, da morajo vsi tisti 
ki imajo črna krmišča do 31.12.2022 te odstranit. V koliko to ne bo izvedeno bo UO zoper lovce, 
ki imajo črna krmišča uvedel disciplinske postopke in črna krmišča odstranil na stroške lovca, ki 
ga je imel. 
 

Ad3 
Blagajnik poroča o finančnem stanju v LD in predlaga akontacijo članarine za leto 2023 v 
višini110€. Po razpravi je bil sprejet 
Sklep UO št. 4/4-2022: akontacija članarine za leto 2023 znaša 110€ z rokom plačila 30.12.2022.  
 
 
 



 
 

Ad4 
- Gospodar predlaga nabavo koruze. Sklep UO št. 4/5-2022: nabavi se 2 tone koruze. 
- Starešine prisotne neznani, da je upravnik doma zaradi bolezni trenutno odsoten in ga je prosil, 
če bi ga v tem času nadomeščal. Potrebno pa je nabaviti kurilno olje za ogrevanje. Sklep UO št. 
4/6-2022: Za potrebe ogrevanja lovskega doma se nabavi  kurilno olje. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 19 uri in 30minut 
 
 
 
Zapisnikar        Silvo Batagelj 
Jože Velikonja       starešina LD 


