
 
 

ZAPISNIK 
 
 

3.seje UO LD Čaven, ki potekala 21.9.2022 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, ....), 
3. Priprava na jesenski posvet in Miličev memorial, 
5. Pregled prispele pošte in tekoče zadeve. 
 
 
Prisotni: Batagelj Silvo, Pišot Hinko, Stojan Slejko, Jože Velikonja, Česnik Marko, Minkuž Rok, 

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

Ad1 
Pregledan je bil zapisnik seje, kjer je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani. 
Sklep UO št. 3/1-2022: zapisnik soglasno potrjen 
 

Ad2 
Gospodar, prisotnim poroča o poteku odstrela. Plan odstrela trenutno poteka po načrtu, je pa še 
kar nekaj mesecev do konca leta in tudi časa za realizacijo. V nadaljevanju vodje skupin poročajo 
v opravljenem delu v lovišču. Večjih težav pri izvajanju dela ni. Vitjan Valič in Purger Benjamin, 
sta poškodovana, zato nista opravila vseh potrebnih ur. Oba imata zdravniško spričevalo. Valič je 
tudi zatrdil, da bo ure opravil takoj ko mu bo zdravje dopuščalo. Ob dejstvu, da je Valič redno 
opravljal svoje delovne obveznosti (včasih še več kot je potrebno) ni bojazni da tega ne bo opravil. 
Batagelj pove, da v kolikor Vitjanu zdravje ne bo dopuščalo, da delo opravi v roku, mu svoje ure 
podari. Tudi nekaterim lovcem manjka še po nekaj ur, vendar bodo do roka te ure opravili. Večja 
težava je pri lovskemu pripravniku Nemcu, ki nima dovolj ur. Manjka mu jih še 100. Pripravniku 
je bilo zaradi neaktivnosti in neopravljenega dela za eno leto že podaljšan pripravniški staž. Vodja 
skupine poroča, da ga je večkrat klical se z njim pogovarjal, kjer mu je vse obljudil. A od obljub 
ni bilo nič. 
Sklep UO št. 3/2-2022: Vsem lovcem, ki do roka ne bodo opravili ur se jim pošlje račun 
Sklep UO št. 3/3-2022: V kolikor pripravnik ne bo imel opravljenega dela in obveznosti, ki jih 
mora kot lovski pripravnik opraviti, se ga črta iz članstva 
 

Ad3 
Gospodar predstavi letošnji plan oziroma razpored skupnih lovov. Po razpravi je bil sprejet 
Sklep UO št. 3/4-2022: plan razporeda skupnih lovov, ki ga je pripravil gospodar se pošlje v 
potrditev občnemu zboru.  
 

Ad4 
Glede na bližajočo se jesen je potekala razprava o jesenskem posvetu in Miličevem memorialu. 
Na to temo se je sestala tudi komisija za strelstvo, ki je že opravila nabavo streliva in tarč, ter 



 
 
propozicije za streljanja na tarčo srnjaka z MK. Uradni trening je 1. oktobra. Vse ostalo je enako 
kot prejšnja leta. Po razpravi je bil sprejet. 
Sklep UO št. 3/5-2022: strelivo za trening 1. oktobra si lovci priskrbijo sami, oziroma ga lahko 
priti plačilu prevzamejo na strelišču. Na dan tekme pa ta strošek krije LD. 
 

Ad5 
- Predsednik poroča o neljubem dogodku, ko je domačinka iz Malovš bila ogorčena nad 

streljanjem pri Slejku. Ob tem pove, da je ta dan bilo preizkušeno orožje na novo strelivo. 
Domačinka iz Malovš sicer trdi, da so krogle letele vse naokrog. Ker smo na tem mestu že 
večkrat opravljali tovrstne preizkuse lovskega orožja je bil po razpravi sprejet Sklep UO 
št. 3/6-2022: Za nekaj časa, dokler se zadeve ne pomirijo se lovcem predlaga, da tu ne 
opravljajo preizkusa lovskega orožja. O tem se obvesti tudi Slejka. 

 
Seja je bila zaključena ob 20 uri in 15minut 
 
 
 
Zapisnikar        Silvo Batagelj 
Jože Velikonja       starešina LD 


