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Zapisnik rednega občnega zbora LD Bučka v letu 2022 
 
 
Občni zbor je bil 6.3.2022 ob 9.00 uri v lovskem domu LD Bučka. Prisotnih je bilo 24 članov.  
 
Dnevni red:  
1. Otvoritev in pozdrav 
2. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev in verifikacijske komisije 
3. Potrditev dnevnega reda 
4. Poročila, razprava o poročilih in sprejem poročil 
5. Potrditev predloga finančnega načrta za leto 2022 
6. Potrditev predloga Letnega načrta lovišča za leto 2022 
7. Potrditev števila delovnih ur   
8. Ustanovitev volilne komisije 
9. Razrešitev UO, NO in vseh komisij 
10. Volitve  
11. Odločanje o sprejemu v članstvo LD Bučka 
12. Razno 
 
Ad 1 Starešina Kovačič Anton 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:     Pirman Mitko  in Sotlar Slavko   
 Zapisnikar:    Rodič Robert 
 Verifikacijska komisija:  Pirman Mitja 
     Hočevar Mitja 
 

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 24 članov od vseh 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.  Z dvigom rok so člani sprejeli 

poročila in zaključni račun za leto 2021. 



Ad 5  Člani so z dvigom rok potrdili finančni načrt za l. 2022. 

Ad 6 Člani so z dvigom rok potrdili predlog letnega načrta lovišča za leto 2022. 

Ad 7 Člani so z dvigom rok potrdili predlog števila obveznih delovnih ur za leto 2022 in sicer:  20 ur v 

lovišču ter 10 ur pri domu.  

 
Ad 8 Ustanovljena je bila volilna komisija v sestavi:  Pirman Mitja (predsednik), Grčar Aleš  (član) in     

Pungeršič Jože (član). 
Člani so z dvigom rok potrdili razrešnico za pretekli 4-letni mandat  upravnemu in nadzornemu 

odboru in vsem komisijam. 

 

Ad 9 Člani so z dvigom rok potrdili, da bo naslednji 4-letni mandat lovsko družino vodil Anton Kovačič,  

ter potrdili od njega predlagani upravni odbor, referente in komisije naslednji sestavi:  Lisec Andrej -  

gospodar,  Hočevar Mirko – blagajnik, Rodič Robert – tajnik, Čarman Roman – strelski referent, Rodič 

Robert – pomočnik strelskega referenta,  Pungeršič Darko – kinološki referent, Hočevar Mitja – upravnik 

objekta, Gomboc Adam – upravnik objekta . Disciplinska komisija:  Pirman Mitja  (predsednik) ter 

Hočevar Mirko in Roman Čarman (člana).  Komisija  za ocenjevanj škod:   Gomboc Adam (predsednik) ter 

Pungeršič Jože in Kovačič Anton (člana).  Praporščaka: Pungeršič Darko in Tršinar Tomaž.  Nadzorni 

odbor: Vrščaj Alojz (predsednik) ter Hočevar Franc  in  Salmič Slavko   (člana). 

                
Ad 10 Sledilo je glasovanje o sprejemu novih članov. Prošnjo za članstvo sta podala Marjetič Tomaž in 

Hočevar Tilen. Člani so z dvigom rok sprejeli oba kandidata v članstvo. 
 

Ad 9 Pod točko Razno ni bilo razprave. 
 
Občni zbor je bil zaključen ob 10:20  uri.  
 
 
Bučka, 6.3.2022         
         Predsednik skupščine:    
         Kovačič Anton  
  

        
  

 
 

        Zapisnikar:  
         Robert Rodič   


