
ZAPISNIK 5. REDNE SEJE UO LD GRGAR 
Lovski dom LD Grgar 8. 9. 2022 ob 19:00 

Prisotni: Širca Aleš, Cej Sandi, Djogić Andrej, Juretič Roman, Jurij Čeferin, Okroglič Vojko in Anton Terčič. 

Nadzorni odbor: Gregorič Bogdan.  

 

 

 1.    Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 2. 8. 2022 

Starešina Aleš Širca prisotnim prebere zapisnik 4. redne seje UO LD Grgar z dne 2. 8. 2022 ter v zvezi 
slednjega sprejete sklepe. Prisotni nimajo pripomb na zapisnik ter vsi potrdijo zapisnik ( VSI ZA).  

2.    Škoda po divjadi – Škrlj Andrej 

Jurij Čeferin prisotnim predstavi zadevo v zvezi Škrlj Andreja in sicer cenitve škode po divjadi. Pri tem 
predstavi do sedaj že ocenjene škode ter cenitve škod s katerimi se Škrlj Andrej ne strinja z izplačilom. 
V zvezi slednjega se upravni odbor LD Grgar seznani z dopisom odventika, katerega je v imenu Andreja 
Škrlja naslovil na LD Grgar. Upravni odbor v zvezi Škrlj Andreja sprejme sklep, ki se glasi:  

- SKLEP 2. 1: Škrlj Andreju se ponovno ponudi izplačilo v višini 5 centov po metru, kot vsem 
ostalim, ker so izračuni ministrstva informativne narave. Odvetniku ter Škrlj Andreju se pošlje 
dopis z vsebino tega sprejetega sklepa.  

 

              3. Poročila 

- Starešina  

Starešina Aleš Širca ostalim predstavi, da se je udeležil razgovora z določenimi člani LD glede dovoza 
do lovskega doma. Izpostavi zadevo glede cisterne ozrioma premika greznice ter vseh dovoljenj 
povezanih s tem. Širca pove, da bo Kerševan Dragomil kontaktiral člana Šabec Milana, da ponovno 
pregledajo dovoljenja ter predlaga, da se počaka še nekaj dni, da bi zadevo razčiastili in za tem 
nadaljevali načrtovana dela. Pove še, da bi lahko v zvezi del zaprosili za donacijo za beton.  

Širca pove, da se je z gospodarjem Juretičem udeležil sestanka o razgrnitvi 10 letnega plana. Pri tem 
izpostavi problem, ki so ga izpostavili glede jelenjadi oziroma povročene škode po jelenjadi. Pove, da 
se bo lahko z 2 letnimi plani lahko marsikaj koregiralo. Glede izpitov lovskih čuvajev pove, da je LZS za 
tečajno območje izbral Postojnsko – Bitriško regijo ter Ljubljansko. 

 

- Blagajnik 

Sandi Cej pove, da je stanje na računu na dan 7. 9. 2022 – 13.084,52 eur. Od tega pove, da bo šlo še v 
izplačilo za stroške in pri tem ostalo 12.185 eur.  

 

 

 



- Cenitev škod 

Jurij Čeferin pove, da je obravnaval 17 škod in so vse sporazumne razen Škrlj Andreja. Pove, da je do 
sedaj skupna vrednost izplačane škode 2639, 18 eura. Od tega zneska ni še izplačano 86,25 eura, ker 
se Škrlj Andrej z zneskom ne strinja.  

- Blagajnik 

Roman Juretič v zvezi del izpostavi košnjo v okolici lovskega doma in sicer, da delo še ni v celoti 
dokončano. Pove še, da bo potrebno opraviti nakup stebrov za lovske preže. 

- Tajnik 

Andrej Djogić prisotnim prebere ter predstavi prejeto pošto. Pri tem ni bilo posebnosti.  

 

              4. Prošnja LD Fajti hrib 

Aleš Širca prebere dopis oziroma prošnjo za donacijo s strani lovske družine Fajti hrib. V zvezi slednjega 
UO LD Grgar sprejme sklepa, ki se glasita:  

- SKLEP 4.1: Lovski družini Fajti hrib se pošlje dopis na njihov UO, da so vabljeni na skupne love 
v LD Grgar in sicer v maksimalnem številu 5 lovcev na lov.  
 

- SKLEP 4.2: Za donacijo lovski družini Fajti hrib se jim donira 1 m3 smrekovih desk za morebitno 
izgradno lovske preže.  
 

             5. Razno 

Pod točko razno Sandi Cej pove glede povzročene škode v Podgozdu s strani divjega prašiča. Pri tem 
opozori, da električni pastir ne deluje in v zvezi tega predlaga, da se Ljubotu naslovi dopis oziroma, da 
se ga obvesti o nedelujočem električnem pastirju.  

Aleš Širca pove, da je član Dušan Čubej opravil izpit za lovskega čuvaja. Prav tako pove, da je 
videonadzor v hladilnici vzpostavljen in predlaga, da se zaprosi člana Kerševana Dragomila za nadzor 
nad video posnetki. Upravni odbor v zvezi upravičenecev do povračila stroškov sprejme sklep, ki se 
glasi:  

- SKLEP 5.1:  
- Denar od pobranih vzorcev gre uplemnitelju;  
- Krvosledcem se plača 18 eur za vsako iskanje; 
- Za praporščaka se določi člana Ivana Bremca ter Milana Rožiča Manfreda za namestnika;  
- Kilometrina se izplača krvosledcem, ocenjevalcem škod, preglednikom, pobiralcem kadavrov, 
lovskim čuvajem in praporščakom. Plača se tudi kilometrina za izredne prevoze za potrebe LD 
( sestanki OZUL, UO, LZS, ZLD in ocene trofej v Idriji).  ( VSI ZA ).  
 

Aleš Širca nato prebere predlog člana Ivana Bremca glede najemnine lovskega doma. Bremec pri tem 
predlaga, da se najemnina za lovski dom dvigne na 150 eur. V zvezi slednjega upravni odbor LD Grgar, 
sprejme sklep, ki se glasi:  

 



- SKLEP 5.2: Najmenina lovskega doma znaša 150 eur. ( VSI ZA ). 

 

Širca nato pove, da smo še letos plačali stroške LKD Gorica. Glede dnevničarjev za lov se sprejme sklep, 
ki se glasi:  

- SKLEP 5. 3: Cena dnevnice za dnevničarje znaša 50 eur. Odkup divjega prašiča je po ceni 2, 5 
eur po kg in ostala divjad pa po ceni nimroda. ( VSI ZA ).  

Širca v nadaljevanju prebere do sedaj sprejete sklepe in realizacijo le teh. Jurij Čeferin predlaga, da je 
potrebno poslati dopis lastniku parcele v Lanišču glede neomogočanja izvajanja lova v omenjenem delu 
lovišča. V zvezi slednjega upravni odbor LD Grgar sprejme skle, ki se glasi:  

- SKLEP 5. 4: Lastnikom parcel v Lanišču se pošlje dopis, da omogočijo uporabo ceste za izvajanje 
lova. ( VSI ZA ).  

 

Seja upravnega odbora se zaključi ob 20. 30 uri.  

  

 

 

                                                                                                                                 Tajnik:  

                                                                                                                                 Djogić Andrej  

                                                                                                                 

                                                        

 


