
 
 

ZAPISNIK 
 
 

5.seje UO LD Čaven, ki potekala 16.1.2023 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, obravnava 10 in 2 letnih planov….), 
3. Poročilo o plačilu akontacije članarine za leto 2023, 
4. Obravnava sprememb pravil LZS 
5. Obravnava prispelih prošenj za sprejem v članstvo 
6. Volitve v organe ZLD Gorica 
7. 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 4. seje, kjer je bilo ugotovljeno, da so sklepi realizirani. Starešina poroča, 
da je bila koruza nabavljena. Ker bo upravnik lovskega doma dalj časa odsoten, ga po poleg njega 
nadomeščal še Rebek Jožko. 
Sklep UO št. 5/1-2023: zapisnik soglasno potrjen 
 

Ad2 
Gospodar, prisotnim poroča o poteku odstrela v letu 2022. Najslabši odstrel imamo pri gamsih. 
Kategorizacija je potekala brez zapletov. Nekaj popravkov je bilo pri divjih prašičih. V pripravi je 
tudi 10 letni in dvoletni plan odvzema. Pri dvoletnih planih predlaga, da se zaradi nedoseganja 
odstrela v zadnjih dveh letih plan zniža za 30%. V nadaljevanju starešina in gospodar predstavita 
pripombe, ki so bile poslane na predloge o 10 letnih planih. Pri planiranju dela predlagajo, da se 
več posveča v popravilo starih lovskih prež in ne novih, ter čiščenju stez. V nadaljevanju je bil 
obravnavan še pripravljen dopis oziroma obvestilo lovcem o črnih krmiščih. Trenutno so zaznana 
črna krmišča, ki so na  Mlacu (Purger Benjamin), Brnadavc (Kavčič Aleš),  Poljane (ni član LD), 
Rodne (Purger). Zadnji dve trenutno nista oskrbovani. V nadaljevanju so bili člani seznanjeni z 
blatenjem LD in članov LD s strani Purger Benjamina po družbenih omrežjih. Predsednik 
komisije za kinologijo članom poroča o številu psov v LD. Prav tako poda analizo in prisotnost 
naših psov in psov vabljenih gostov na skupnih lovih. Od naših vodnikov je udeležba naslednja; 
Vodopivec Darjo (43), Batagelj Silvo (22) Bratina Robert (21), Pišot Hinko (18), Silajdžić Blaž 
(12), Cigoj (8), Cingerle in Purger po 1x. Ob tem izpostavi problem psov v lasti Silajdžič Blaža. 
Omenjena psa sta na skupnem lovu 27.11 v Brdu, 26.12 v Taboru in 28.12 v Zamlacu poškodovali 
divjad. Psa sta vzpostavila svoj trop in tako tudi lovita. Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 
Sklep UO št. 5/2-2023: Potrdi se pripombe na 10 letne plane in predlog odvzema divjadi za 
naslednje dve leti. 
 



 
 
 
Sklep UO št. 5/3-2023: Vodje skupin vsakemu lovcu proti podpisu vročijo obvestilo o črnih 
krmiščih in sankcijah. 
Sklep UO št. 5/4-2023: Zbere se podatke o kršitvah Benjamina Purgerja in se zoper njega uvede 
disciplinski postopek 
Sklep UO št. 5/5-2023: Opravi se razgovor z Silajdžičem, kjer se predlaga, da psa socializira do 
te mere, da ne bosta več povzročala mučenja in škode na divjadi. Povzročeno škoda s strani psov 
mora Silajdžič poravnati. 
Sklep UO št. 5/6-2023: Za potreba vzdrževanja krmišč se nabavi 4 avtomatske krmilnice 
 

Ad3 
Blagajnik poroča o finančnem stanju v LD. Članarine do danes še ni poravnal Vodopivec Bogdan  
Sklep UO št. 5/7-2023: prisotni člani se seznanijo s finančni stanjem  LD in poravnavo članarino. 
 

Ad4 
Starešina prisotne seznani s predlaganimi spremembami pravil LZS in pripombami na predlagane 
spremembe. Sklep UO št. 5/8-2023: starešino se pooblasti, da skupaj z ostalimi LD pripravijo 
pripombe na spremembe in jih posredujejo na LZS. 
 

Ad5 
Tajnik poroča, da sta pravočasno prispeli dve prošnji za sprejem in sicer je prošnjo oddala 
Budihna Neja in Budihnov 10/a in Blaž Ušaj iz Batuj. Leban Andrej, ki je v lanskem letu zamudil 
rok za oddajo prošnje, je bil pozvan, da nam sporoči ali je prošnja še vedno aktualna. Leban nam 
je odgovoril, da prošnja ni več aktualna in se nam zahvalil za skrb. Sklep UO št. 5/9-2023: 
Budihna Nejo in Blaža Ušaja se sprejme v članstvo. Nejo se razporedi v skupino Črniče, Ušaja pa 
v Batuje. Predlaga se sklic komisije za izobraževanje na katero se povabi tudi nova člana in dodeli 
mentorje. 
 

Ad6 
Predsednik prisotne seznani z razpisom in poteku volitev v organe ZLD. Po razpravi je bil sprejet 
Sklep UO št. 5/10-2023: Za predsednika ZLD se predlaga Silva Batagelja, za člana UO Pišot 
Hinka in za člana NO Brankovič Branka 
 

Ad7 
- Predsednik člane seznani, da v zadnjem času ni bilo predlogov za odlikovanja in priznanja. 

Po razpravi je bil sprejet Sklep UO št. 5/11-2023: za zlati znak LZS se predlaga: Slejko 
Zorana, Slejko Stojana, Vidmar Marjana, Roj Franca in Bratina Ivana. 
Za bronasti znak LZS se predlaga: Cingerle Branka, Jež Izidorja, Slejko Roberta, 
Vodopivec Franca in Rojc Aleša. 
Za priznanje OLZ-ZLD Gorica se predlaga: Doplihar Zdravka, Fišar Tadeja, Raspor 
Jožeta in Rebek Jožkota. 
Za kinološke zasluge se predlaga: Hinka Pišot, Vodopivec Darja in Silva Batagelja. 

- Skupina Črniče podaja predlog, da se Velikonja Stojana predlaga za častnega člana: Sklep 
UO št. 5/12-2023: UO občnemu zboru predlaga, da se Velikonja Stojanu podeli naziv 
častnega člana 

 
 



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


