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Zapisnik rednega občnega zbora LD Bučka v letu 2023 

 
Občni zbor je bil 26.2.2023 ob 9.00 uri v lovskem domu LD Bučka. Prisotnih je bilo 24 članov.  
 
Dnevni red:  
1. Otvoritev in pozdrav, izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika in 

verifikacijske komisije 
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Poročila  
4. Razprava o poročilih in sprejem poročil 
5. Potrditev predloga finančnega načrta za leto 2023 
6. Potrditev predloga Letnega načrta lovišča za leto 2023 
7. Potrditev števila delovnih ur 
8. Razno 
 
Ad 1 Starešina je pozdravil člane.  
 Člani so z dvigom rok potrdili predlog, da skupščino vodi starešina. 

Izvoljeni so bili organi skupščine: 
 Predsednik skupščine:   Kovačič Anton 
 Člana predsedstva skupščine:    Hočevar Franc in Pirman Mitko 
 Zapisnikar:     Rodič Robert 
 Verifikacijska komisija:   Grčar Aleš in Pirman Mitja 
 Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 24  članov od 42-ih, oz. da je zbor sklepčen. 
 
Ad 2 Člani so z dvigom rok potrdili dnevni red. 
 
Ad 3 Člani UO, referenti in predsednik NO so prebrali svoja poročila.   

Ad 4  Sledila je razprava o poročilih,  na kratko iz te razprave: 

- lovskih psov imamo premalo,  nekateri vodniki niso aktivni glede šolanja oz. dela s psom.   

- Članarine za leto 2022 ni plačalo še 6 članov, blagajnik jih je tudi naštel poimensko.  

Člani so z dvigom rok sprejeli poročila in zaključni račun za l. 2022. 

Ad 5 Blagajnik je podal finančni načrt za leto 2023, člani so ga potrdili z dvigom rok. 

Ad 6 Starešina je podal predlog letnega načrta za l. 2023, katerega so člani tudi potrdili. 



Ad 7 Člani so z dvigom rok potrdili še predlog števila obveznih delovnih ur za leto 2023 in sicer:  
20 ur v lovišču ter 10 ur pri domu.  
 

Ad 8 Pod točko Razno je starešina navedel: 
- notranjost lovskega doma  je letos potrebno prebeliti, s poudarkom na odpravi plesni na stenah 
- čimprej je potrebno obnoviti streho lovskega doma, ker ponekod že zamaka ostrešje 

Ta planirana dela so prisotni člani enoglasno odobrili. 
 
Občni zbor je bil zaključen ob   10:20 h .  
 
P.S.:  Po zboru, v neuradnem delu, je Jože Režek dal pobudo, da bi člani LD prostovoljno prispevali po 100€ 
za obnovo strehe lovskega doma. Pobuda je bila pozitivno sprejeta, nekateri prisotni člani so že takoj dali 
ta prispevek blagajniku.  
Ostali, ki ste pripravljeni prispevati po 100€ za ta namen, se obrnite na blagajnika in se z njim dogovorite 
za način donacije. 
 
 
 
Bučka, 26.2.2023         
         Predsednik skupščine:    
         Kovačič Anton  
 
 
  

 
 

        Zapisnikar:  
         Rodič Robert  


