
 

 

LOVSKA DRUŽINA GORICA 

VOLČJA  DRAGA 17 L 
 

Številka :25/2022 

Datum : 29.09.2022 

 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

27. redne seje UO LD GORICA  z dne 29.09.2022 s pričetkom ob 18:00 uri na sedežu LD 

GORICA  Volčja draga 17 L. 

PRISOTNI ČLANI  UO:  Zadravec Igor starešina, Tribušon Marko gospodar, Kuzmin 

Zdenko pomočnik gospodarja, Brankovič Marko tajnik, Krstič Veljko lovski čuvaj, Lavrenčič 

Zvonka blagajnik. 

 

ODSOTNI ČLANI UO: Fratnik Jožef 

 

PRISOTNI ČLANI NO: brez prisotnega člana 

 

Starešina  Zadravec Igor je prisotne pozdravil ter prebral dnevni red. Na dnevni red ni bilo 

pripomb in dopolnitev. 

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet. 

 

 

DNEVNI RED 

  1. Pregled zapisnika 26. redne seje UO LD Gorica 

        2. Družinski in skupinski lovi v letu 2022 

        3. Vpisovanje podatkov v knjige javke 

        4. Pregled plačil članarine 

        5. Razno 

         

         

     

 

Ad.1 

Pri pregledu zapisnika 26. redne seje UO je bilo ugotovljeno, da so vsi sklepi realizirani. Pri 

točki 9. odprte terjatve, se je dolžnikom posredovalo opomine. Blagajnik Zvonka Lavrenčič 

poda informacijo da so vsi poravnali obveznosti do LD. UO LD Gorica je sprejel odločitev da 

se kljub poravnanim obveznostim 7 članov LD Gorica poda na disciplinsko razsodišče kot je 

to bilo že v preteklost. 

 

 

 



 

SKLEP št.209 

Za vse člane (glej zapisnik 26. redne seje UO LD Gorica pod točko 9) kateri so v letu 2022 

zamujali s plačilom članarine UO LD Gorica posreduje predlog na disciplinsko komisijo za 

izvedbo disciplinskega postopka. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

Ob tej razpravi in sprejetem sklepu se je obdelala točka dnevnega reda Ad. 4 pregled plačil 

članarine. 

 

V nadaljnjem pregledu zapisnika je pod točko 12. v kateri je bil predstavljen dopis LD Fajti 

hrib, starešina Zadravec Igor povedal da jim je ZLD Gorica za prihodnje leto oprostila plačilo 

članarine. V sklopu pomoči predlaga, da bi LD Gorica sosednji družini Fajti hrib omogočila 

udeleževanja na skupnih in skupinskih lovih do 5 oseb. 

 

SKLEP št.210 

UO LD Gorica je sprejel sklep da se na skupne in skupinske love na visoko divjad posreduje 5 

vabil (za 5 članov) LD Fajti hrib. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

SKLEP št.211 

Zapisnik 26. redne seje UO LD Gorica je bil sprejt brez popravkov in dopolnitev . 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

 

 

Ad. 2 

Gospodar Tribušon Marko poda plan skupnih in skupinskih lovov na visoko divjad ter lovov 

na malo divjad. 

 

SKLEP št.212 

Lovi na malo divjad se začnejo z 2 oktobrom ob Nedeljah in praznikih, lovci se zberejo pri 

javkah ob 08:00 uri kot je bilo v praksi do sedaj. Fazana se sme loviti šele od 30 novembra 

dalja zaradi poznega vlaganja v lovišče. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

Gospodar pove da ga je kontaktiral lovec Juretič Vasja kateri potrebuje fazana za učenje 

mladega psa. Razprava je potekala kako zagotoviti malo divjad lovcu katermu velja 

disciplinski postopek prepovedi lova. 

 

SKLEP št.213 

Juretič Vasji se izroči po en kos zajec, raca ter fazan za šolanje psa. Za izvedbo izlova se 

zadolži gospodarja LD Gorica Tribušon Marko. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

Skupinski ter skupni lovi na veliko divjad se začnejo 6. novembra, lovi so ob nedeljah in 

praznikih. LD Gorica organizira 3 družinske love, v primeru slabega vremena lov odpade in 

se ga ne nadomesti z drugim datumom. Na zbornem mestu se lovci dobimo ob 08:00 uri. Za 

družinske love zborna mesta ostajajo enaka. 

 



DRUŽINSKI LOVI 

6. november Biljenski griči 08:00 ura zborno mesto pri silosih v Biljenskih gričih 

4. december Mandrija 08:00 ura zborno mesto na Mandriji. 

26. december tradicionalni lov na Škabrijelu 08:00 uri zborno mesto pri Oddihu 

 

Zbor lovcev za  skupinske love na visoko divjad ne bo pri javkah kot do sedaj. Določeni dve 

zborni mesti: v Kromberku na parkirišču pri Kromberškem gradu ter v Rožni Dolini pri 

gozdarski hiši. Gospodar že v naprej določi lovovodje in organizacijo lova. V primeru da bo 

na enem zbornem mestu premalo članov za izvajanje skupnega lova se lovovodji posvetujeta 

kje je najbolše izvesti lov. Za ugotavljanje števila prisotnih na samih lovih bo narejen obrazec 

v katerega se bo vsak lovec vpisal. Na dan izvajanja organiziranih skupinskih lovov se drugih 

skupinskih lovov ne izvaja. Ker je pri skupnih lovih na visoko divjad kar nekaj novosti je UO 

LD Gorica sprejel naslednje sklepe. 

 

SKLEP št.214 

Za izvajanje skupinskih in skupnih lovov na visoko divjad sta samo dve zborni mesti in sicer 

Kromberk na parkirišču pri Kromberškem gradu ter Rožna Dolina pri gozdarski hiši ostalih 

zbornih mest ni. Na zbornem mestu se lovci zberejo ob 08:00 uri, ter vpišejo v obrazec o 

skupnih lovih. 

 

SKLEP št.215 

Za organizacijo skupnih in skupinskih lovov na visoko divjad je zadolžen gospodar LD 

Gorica kateri že pred skupnim lovom določi lovovodje ter kraje kjer se bo lov izvedel. 

 

SKLEP št.216 

V primeru ko je na zbornem mestu zbrano premalo število lovcev za izvedbo skupinskega 

lova se lovovodji med seboj koordinirata kje se tisti dan izvede skupinski lov. 

Na dan izvajanja organiziranih skupnih in skupinskih lovov se drugih skupinskih lovov ne 

izvaja. 

 

Vsi trije podani sklepi so bili sprejeti v paketu s 6 glasovi za 

 

 

  

Ad. 3 

Gospodar poda informacijo kako bo po novem z vpisovanjem v knjigo javke. Pove da bo le 

ena knjiga za vpisovanje visoke divjadi, katera bo v javki pri koči v Volčji Dragi v to knjigo 

se bo vpisovalo vso visoko divjad ne glede na kraj odstrela v LD Gorica, ko se divjad odstreli 

se jo pripelje v hladilnico in tam vpiše v knjigo. V ostale knjige na javkah se bo vpisovalo 

zveri in malo divjad ter zgrešene strele, ter posledično iskanja s psom. V kolikor je iskanje s 

psom uspešno se divjad odda v hladilnico in jo zabeleži v knjigi v Volčji Dragi. 

 

SKLEP št.217 

Uplenjeno visoko divjad se vpisuje samo v eno vpisno knjigo katera se nahaja v javki pred 

hladilnico v Volčji Dragi. Zveri, malo divjad, zgrešene strele ter posledično iskanja zastreljene 

divjadi se vpisuje v knjige katere so v obstoječih javkah. Sklep začne veljati s 1 novembrom.   

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

 

Ad. 4 



Točka Ad. 4 je bila obravnavana že pri pregledu zapisnika 26. redne seje UO. 

 

 

Ad. 5 

Vodja lovsko čuvajske službe Krstič Veljko poda informacijo da se je v soboto 24. septembra 

v LD Gorica izvedlo tradicionalno strelsko tekmovanje Vižinov memorial. Pove da je 

organizacija potekala zelo dobro ter da je bilo druženje z ostalimi člani LD zelo prijetno. 

Edina stvar katera ni bila na nivoju je neudeležba članov na tekmovanju. 

 

SKLEP št.218 

Za potrebe LD se pri trgovcu nabavi en električni pastir, ter potrošni material taloni za 

uplenjeno divjad ter vpisne knjige za javke. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

SKLEP št.219 

S 1 oktobrom 2022 se sprosti odstrel trofejnega srnjaka 2+ za vse člane LD Gorica ne glede 

na kritje in odstrel le tega do konca lovne dobe oziroma realizacije plana. 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za 

 

 

 

Ker ni bilo več vprašanj se  je seja zaključila ob 20:45 uri. 

 

 

Zapisnikar :                                                                                               Starešina:             

Brankovič Marko                                                                               l.r Zadravec Igor 

 

Zapisnik dobijo: 

Člani UO, NO, Arhiv in 

Oglasna deska 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


