BUČKA 3a, 8276 BUČKA
Z OZ 2021

Zapisnik rednega občnega zbora LD Bučka v letu 2021

Občni zbor je bil 20.6.2021 ob 9.00 uri zunaj na terasi lovskega doma LD Bučka. Prisotnih je bilo 21 članov.
Dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev in verifikacijske komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročila
5. Razprava o poročilih in sprejem poročil
6. Potrditev predloga finančnega načrta za leto 2021
7. Potrditev predloga Letnega načrta lovišča za leto 2021
8. Potrditev števila delovnih ur
9. Razno
Ad 1

Starešina je pozdravil člane.

Ad 2

Člani so z dvigom rok potrdili predlog, da skupščino vodi starešina.
Izvoljeni so bili organi skupščine:
Predsednik skupščine:
Kovačič Anton
Člana predsedstva skupščine: Grčar Mihael in Hočevar Franc
Zapisnikar:
Rodič Robert
Verifikacijska komisija:
Pirman Mitja in
Mitja Hočevar
Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 21 članov od 41-ih, ter da je zbor sklepčen.

Ad 3

Člani so z dvigom rok potrdili dnevni red.

Ad 4

Člani UO, referenti in predsednik NO so prebrali svoja poročila. Starešina in gospodar sta v svojih
poročilih obširneje razložila tudi situacijo glede APK, potrebne higienske ukrepe pri izvajanju lova
in načrt ravnanja v primeru pojava APK.

Ad 5

Razprave o poročilih ni bilo. Z dvigom rok so člani sprejeli poročila in zaključni račun za l. 2020.

Ad 6

Blagajnik je podal finančni načrt za leto 2021. Člani so finančni načrt potrdili z dvigom rok.

Ad 7

Starešina je podal predlog letnega načrta za l. 2021, katerega so člani tudi potrdili.

Ad 8

Člani so z dvigom rok potrdili predlog števila obveznih delovnih ur za leto 2021 in sicer:
20 ur v lovišču ter 10 ur pri domu. Glede tega je bilo povedano, da nekateri člani ne opravijo
nobenih obveznih delovnih ur, nekateri pa spet naredijo veliko več. Podan je bil skupni predlog, da
se v prihodnosti na občnih zborih poroča o opravljenih delovnih urah, kdo jih je opravil in kdo ne.
UO apelira na vse vodje skupin, da se dela izvedejo, o opravljenih urah pa se obvezno poroča
gospodarju. V kolikor to ne bo pomagalo, bomo morali v LD sprejeti določene ukrepe.

Ad 9

Pod točko Razno je starešina povedal, da je naslednje leto volilno leto in da naj člani razmislijo o
možnem kandidatu za starešino, ki bo vodil UO od leta 2022 dalje.

Občni zbor je bil zaključen ob 10:40 h .

Bučka, 20.6.2021
Predsednik skupščine:
Kovačič Anton

Zapisnikar:
Robert Rodič

