BUČKA 3a, 8276 BUČKA
Z 4.S. 2022
e-mail: mi.smo.lovci@gmail.com

Zadeva: Zapisnik 4. seje UO LD Bučka
Seja je bila sklicana 24.9.2022 ob 19h v lovskem domu.
Prisotni: Kovačič A., Lisec A., Rodič R., Gomboc A., Pungeršič D. in Vrščaj A. iz NO.
Dnevni red:
1. Realizacija letnega načrta
2. Razpored skupnih lovov 2022
3. Srečanje petih lovskih družin na Primožu
4. Donacija lovski družini Fajti Hrib Renče
Ad1 Od srnjadi je srnjak 1+ (gumbar, špicar) zaključen, ostale kategorije so še vse odprte. Srnjak 2+ je zdaj odprt za vse
zainteresirane. Zaželeno je, da bi bila realizacija odstrela srnjadi zaključena do začetka skupnih lovov. Od jelenjadi smo
dolžni še 2 kosa mulaste, lovi se lahko špicar, junica ali tele. Od divjega prašiča se lovi vse.
Nekatera planirana dela še vedno niso zaključena, vodje skupin naj čimprej poskrbijo za realizacijo.
Ad2 V prilogi je razpored skupnih lovov za sezono 2022/23. V nedeljo, 16.10., bo posvet pred skupnimi lovi in delovna
akcija, udeležba je obvezna. Po zaključku delovne akcije bo naš Andrej poskrbel za malico, ker je letos praznoval
Abrahama.
Ad3 Letos je LD Bučka organizator tradicionalnega srečanja petih lovskih družin na Primožu. Za prevoz klopi in ogenj
poskrbijo Tomaž Marjetič, Marušič Martin, Hočevar Mitja in Blatnik Milan. Cena za gosta zaenkrat še ni določena,
verjetno bo letos nekoliko višja kot lani.
Ad4 Lovska družina Fajti Hrib Renče, ki je imela največ škode v letošnjem požaru na Krasu, je zaprosila slovenske LD za
pomoč. UO je soglasno sprejel sklep, da se jim nakaže 50€.

Lovski zdravo!
Bučka, 24.9.2022

Za UO LD Bučka
Robert Rodič - tajnik

Razpored skupnih lovov 2022/23

Datum

Zborno mesto (smer pogona)

Lovovodja

Vodja pogona

23.10.2022

Lovski dom - (Resa-Čolnišče)

Salmič Slavko

Tršinar Tomaž

30.10.2022

Hočevar- Laze – (Strmi breg)

Hočevar Franc

Hočevar Mitja

6.11.2022

Lovski dom – (G. Radulje - Primož)

Pungeršič Darko

Kovačič Anton

13.11.2022

Sela - Pirman M. - (Čermešelj - Osredek)

Pirman Mitja

Pirman Mitko

20.11.2022

Dol. Radulje – Hočevar - (Osredek)

Lisec Andrej

Hočevar Mirko

27.11.2022

Vejer - (Viševec)

Pungeršič Jože

Marušič Martin

4.12.2022

Lovski dom - (Zajčja gora-Hubajnica)

Režek Jože

Krnc Miro

11.12.2022

Lovski dom (Vejer - Štrit)

Rodič Robert

Marjetič Tomaž

18.12.2023

Lovski dom – (Žegnanca)

Omerza Franc

Grčar Aleš

26.12.2022

Lovski dom – (Strmi breg)

Kos Klemen

Čarman Roman

8.1.2023

Sleme-Kovačič – (Po dogovoru)

Kovačič Anton

Gomboc Adam

15.1.2023

Lovski dom - (Po dogovoru)

Krašovec Jože

Sotlar Slavko

22.1.2023

Lovski dom - (Po dogovoru)

po dogovoru

po dogovoru

29.1.2023

Lovski dom - (Po dogovoru)

Pungeršič Darko

Blatnik Milan

Zbor je vedno ob 8.00 uri !
V nedeljo, 16.10., bo posvet pred skupnimi lovi in delovna akcija, udeležba je obvezna. Po zaključku delovne akcije bo
naš Andrej dal za malico, ker je letos praznoval Abrahama.
Smer pogona se lahko zjutraj po dogovoru tudi spremeni zaradi vremenskih pogojev ali prisotnosti divjadi.
Lovovodja je dolžan ob koncu lova podati poročilo gospodarju 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

