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Zadeva:  Zapisnik 3. seje UO LD Bučka    

Seja je bila sklicana 26.9.2021 ob 19h v lovskem domu. 
Prisotni:  Kovačič A., Lisec A., Rodič R., Hočevar Mirko, Hočevar Mitja, Gomboc A., Pungeršič D. in Vrščaj A. iz NO. 
 
Dnevni red: 

1.  Razpored skupnih lovov 2021 
2.  Realizacija letnega načrta 
3.  Pomoč pri nabavi lovskega psa 
4.  Škoda od divjadi  

 
Ad1    V prilogi je razpored skupnih lovov v letu 2021. Pred 1. skupnim lovom, t.j. 24.10., bo pri lovskem domu še krajši 
posvet, udeležba obvezna. 
 
Ad2    Nekatera dela v lovišču še niso izvedena, vodje skupin, poskrbite za realizacijo čimprej.  Srnjak 1+ je zaključen, 
srnjak 2+ je zaključen. Kdor je dolžan pokrivat srnjaka 2+  s srno in mladičem, naj to stori čimprej. Jelen 2+ je bil uplenjen, 
zdaj smo dolžni upleniti še 3 kose mulaste jelenjadi, od tega obvezno ena košuta 2+.  
Za odstrel trofejnega damjaka 2+ je obvezen predhodni odstrel  košute 2+.  Vse ostalo od damjaka – mulasto in jelenček 
špicar, se lahko lovi neomejeno. 
Pri odstrelu divjih prašičev smo bili letos izredno uspešni, saj smo zaradi grožnje APK in angažiranja pri odstrelu dosegli 
skoraj 200% realizacijo. 
    
Ad3      Letos je Adi Gomboc nabavil lovskega psa, srbskega goniča. Po sklepu UO je upravičen do donacije s strani LD v  
višini 200€, vendar se je donaciji odpovedal v korist lovske družine. 

 
Ad4    Letos je bila povzročena škoda od divjih prašičev na koruzi Gradišar Mirka, vendar primer še ni rešen. 
 
 
Lovski zdravo!            Za UO LD Bučka 
Bučka, 26.9.2021  Robert Rodič - tajnik 
                
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 
 
Razpored skupnih lovov 2021/22 
 

Datum Zborno mesto (smer pogona) Lovovodja Vodja pogona 

24.10.2021 Lovski dom - (Čolnišče) Po dogovoru Po dogovoru 

31.10.2021 Hočevar, Laze – (Strmi breg) Hočevar Franc Hočevar Mitja 

7.11.2021 Lovski dom – (G. Radulje - Primož) Pungeršič Darko Kovačič Anton 

14.11.2021 Sela, Pirman M. - (Čermešelj - Osredek) Pirman Mitja Kos Klemen 

21.11.2021 Dolenje Radulje – Hočevar - (Osredek) Hočevar Mirko Lisec Andrej 

28.11.2021 Vejer - (Viševec) Pungeršič Jože Marušič Martin 

5.12.2021 Lovski dom - (Hubajnica) Režek Jože  Krnc Miro 

12.12.2021 Vejer - (Štrit) Rodič Robert Tršinar Tomaž 

19.12.2021 Lovski dom – (Žegnanca) Omerza Franc Žiberna Jernej 

26.12.2021 Lovski dom – (Strmi breg) Čarman Roman Sotlar Slavko 

2.1.2022 Gomboc A., Sleme – (Po dogovoru) Gomboc Adam Kovačič Anton 

23.1.2022 Lovski dom - (Čolnišče) Pungeršič Darko Blatnik Milan 

    

    

 

Zbor je vedno ob 8.00 uri !  

V nedeljo, 24.10., tj. bo  pred prvim skupnim lovom  posvet, udeležba je obvezna.  

Smer pogona se lahko zjutraj po  dogovoru tudi spremeni zaradi vremenskih pogojev ali prisotnosti divjadi. 

Lovovodja je dolžan ob koncu lova gospodarju podati poročilo o poteku lova, seznam  

udeleženih lovcev, lovskih psov in uplenjene divjadi. 

Uporaba varnostnih jopičev (pogon), ali vsaj varnostnih trakov (stojišča) JE OBVEZNA!! 

Pri lovih ob cesti:  lovovodje poskrbijo za postavitev opozorilnih  znakov – »Izvajanje lova«! 

Na lovu bodimo previdni in pazimo tako na svojo varnost kot tudi varnost vseh ostalih! 

                                                                                                                                   UO LD Bučka 

 
  


