
ZAP IS NIK ZBORA Č LANOV LOVSKO K I NOLOŠK EGA DRUŠTVA 
G ORICA-NOVA GORIC A  DNE 05.06.2021  

 
 

Zbor je potekal v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini, Trg 1. slovenske vlade 1,                                                                                                                                                                                     
s pričetkom ob 17 uri. 

Predlagam naslednji dnevni red  
 

1. Pozdrav predsednika in otvoritev zbora članov  
2. Predstavitev analize iskanja zastreljene divjadi v  letu 2020  
3. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske in volilne 

komisije  
4. Poročila o delu  organov društva za leto 2020 

- upravni odbor- predsednik LKD  
- strokovna komisija 
- nadzorni odbor 
- disciplinska  komisija  

5. Razprava o poročilih  in   potrditev poročil 
6. Finančno poročilo  za leto 2020- predstavitev, razprava in potrditev 
7. Potrditev članarine in prispevka LD za leto 2021 
8. Finančni načrt  za leto 2021-predstavitev, razprava in potrditev 
9. Podelitev priznanj zaslužnim članom LKD Gorica Nova - Gorica.  
10. Razrešitev predsednik in  članov ostalih organov LKD  
11. Volitve  predsednika in organov LKD 
12. Razno  

 
Ad. 1. Pozdrav predsednika in otvoritev zbora članov 

 Predsednik  LKD Gorica –Nova Gorica g. Angel Vidmar pozdravi vse navzoče in se zahvali za njihovo 
udeležbo. Ker ugotavlja , da v dvorani  ni prisotnih dovolj članov za nadaljevanje zbora, pričetek zbora 
premakne na 17:15.  Med 15 minutnim čakanjem  , ki ga določa statut LKD Angel Vidmar predstavi 
analizo iskanja zastreljene divjadi. 

Ad. 2. Predstavitev analize iskanja zastreljene divjadi v letu 2020 

 Poudari na težave ,ki smo jih imeli s pridobivanjem podatkov  za izdelavo analize s strani LZS. V letu 
2020 je bilo opravljenih 261 iskanj od tega uspešnih 116 in neuspešnih 145, sem sodijo predvsem 
zgrešeni streli  in nato kontrolno iskanje.   Zahvali se Petru  Razpet za izdelavo analize in vse prisotne 
pozove, da si lahko analizo zastreljene divjadi ogledajo na spletni strani LKD.  

Ad. 3. Izvolitev organov zbora članov: delovnega predsedstva, zapisnikarja, verifikacijske komisije 
in volilne komisije 

 Predsednik LKD pozove člane, da podajo   predloge članov za: 

Delovno predsedstvo zbora:  
- Angel Vidmar (predsednik) 
- člana Mitja Polanc in Oton Zabreščak 
 
Verifikacijska komisija: 
- Romina Vidmar Dolgan,   Miloš Ambrožič, Ivan Krapež 



Volilna komisija:  
-Ivan Leban, Danilo Štekar, Jana Petrovčič.  
 
Zapisnikar: 
-Jožko Vidmar 

Potrditev delovnih teles je bila soglasno sprejeta. 

Prav tako  je bil soglasno sprejet predlagani dnevni red. 

Verifikacijska komisija potrdi prisotnost 56. članov  

Ad 4. Poročila o delu organov društva za leto 2020. 

- Upravni odbor – predsednik 

Predsednik LKD  poda poročilo o delu v letu 2020 Poudari, da smo kljub omejitvam zaradi Covid 19 
izpeljali vse predvidene prireditve nekatere v drugačni obliki. Odpovedati smo bili primorani le zadnjo 
jesensko prireditev goničev in brak jazbečarjev v LD VIDEŽ Kozina. Obrazloži uspešno zaključen spor 
in tožbo proti KZS z poravnavo. Za kar od navzočih prejme aplavz. Poudari uspešno sodelovanje z 34. 
LD in zahvalo za zaupanje . Podrobno poročilo je priloga tega zapisnika. 

- Strokovna komisija 

Zaradi odsotnosti predsednice strokovne komisije, predsednik poudari dobro in skupno delo UO in 
SK.  

 

- Nadzorni odbor 

Predsednik Nadzornega odbora LKD Primož Bone poda poročilo .Kot predsednik NO je bil prisoten na 
vseh sejah UO in SK. Prisoten je bil tudi dogovorih o poravnavi s KZS. Po pregledu financ ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti, vse transakcije potekajo preko T.R.R. in Taxse.  Nadzorni odbor predlaga 
občnemu zboru sprejetje vseh poročil vodstvenih organov, ter finančno poročilo za leto 2020 in načrt 
za leto 2021, ter zahvalo vsem organom za vestno in uspešno opravljeno delo. Podrobno poročilo je 
priloga tega zapisnika. 

Ad. 5. Razprava o poročilih in potrditev poročil  

Razprave na podana poročila ni bilo. 

          Poročila so bila soglasno sprejeta. 

Ad. 6. Finančno poročilo za leto 2020- predstavitev , razprava in potrditev  

Tajnik Jožko Vidmar predstavi finančno poročilo za leto 2020, poudari, da je finančno stanje stabilno.       
Ker pa je bilo finančno poročilo skupaj z vabilom poslano vsem članom ni bilo dodatnih vprašanj in 
razprave. Finančno poročilo je priloga tega zapisnika. 

Zbor članov soglasno potrdi finančno poročilo za leto 2020 

Ad. 7. Potrditev članarine in prispevka LD za leto 2020 

Članarina  za leto 2021 ostaja enaka kot že vrsto let 15€, prispevek LD, ki sofinancirajo strokovni del, 
pa za leto 2021 znaša 1€ po članu. Predvsem zaradi sredstev, ki smo jih pridobili s poravnavo z KZS. 



          Potrditev višine članarine in prispevka LD je bi soglasno sprejet. 

Ad. 8.  Finančni načrt za leto 2021, predstavitev, razprava in potrditev  

Priložen finančni načrt za leto 2021 predstavlja prejeta sredstva iz naslova članarin članov in prispevka 
LD. Finančni načrt za leto 2021 je priloga tega dopisnika 

         Finančni načrt za leto 2021 je bil soglasno sprejet 

Ad. 9. Podelitev priznanj zaslužnim članom LKD Gorica Nova - Gorica.  
Nekaterim zaslužnim članom LKD Gorica so bila podeljena  priznanja KZS.  

 
Seznam dobitnikov priznanj je priloga tega zapisnika. 

Ad. 10. Razrešitev predsednik in  članov ostalih organov LKD  
Razrešitev predsednika in članov ostalih organov LKD je bila soglasno sprejeta. 

Ad.11. Volitve 

                                                                          a. 

Predsednik kandidacijske komisije pove da je bila na 13 seji UO  dne 29.1.2021 imenovana 
kandidacijska komisija v sestavi: Jožko Vidmar, Oton Zabreščak in Mitjan Vidmar. Razpis volitev je bil 
razpisan 1.2.2021 do 2.3.2021. Kandidacijska komisije se je trudila spodbuditi člane, da kandidirajo 
tako za predsednika LKD kot tudi za druge funkcije v delovnih telesih. 

Kandidaturo za predsednika in vizijo delovanja društva je vložil Primož Bone.   

Prav tako so podali soglasja za druge funkcije v organih naslednji člani LKD: 

 NADZORNI ODBOR 

2021-2025  
Angel Vidmar član 
Debenjak Boštjan član 
Milan Ivančič član 

 

 

 DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE 

2021-2025  
ISKRA ANTON predsednik 
AMBROŽOČ MIHA član 
MUŽIČ BORUT član 
PELJHAN MARIJAN nam.predsednika 
PURGAR BENJAMIN nam. člana 
SPAČAL DARJO nam. člana 

 

 



                                                                               b. 

 Kandidat za predsednika LKD predstavi vizijo delovanja LKD v prihodnjem mandatnem obdobju 
2021-2025. Najprej se članom predstavi, kot dolgoletni član LD Hubelj kot tudi LKD Gorica. Navede 
svoje izkušnje z vodenjem in funkcije ki jih opravlja. 

  
 V zadevi vizije delovanja LKD za prihodnje mandatno obdobje se bo posvečal vsem tistim 
dejavnostim, ki so pomembne za uspešno poslovanje društva, ter sodelovanje z članicami in člani, ki 
bodo v korist in napredek lovske kinologije. Skratka v mandatnem obdobju žel LKD voditi strokovno 
po zakonodaji in aktih ter ga predati naslednjemu vodstvu z najmanj enakimi referencami, kot  jih je 
prevzel. 

 Celotna vizija delovanja LKD za obdobje 2021-2025 je priloga tega zapisnika. 

                                                                            c. 

 Predsednik zbor članov Angel Vidmar predstavi možnosti, ki jih dopušča statut LKD. 

- tajne volitve 

-javne volitve- glede na to da so liste zaprte. 

           Soglasno je bil potrjen predlog za javne volitve. 

 Še enkrat so bili prestavljeni kandidati tako za predsednika kot tudi NO in disciplinsko razsodišče. 

          Zaprta lista kandidatov je bila soglasno potrjena. 

                                                                      č. 

Novo izvoljeni predsednik LKD Gorica-Nova Gorica Primož Bone se zahvali za zaupanje in predstavi 
člane UO LKD od katerih pričakuje pomoč, za  uresničitev zastavljenih ciljev: 

  UPRAVNI ODBOR 

2021-2025  
PRIMOŽ BONE predsednik 
Jožko Vidmar   
Erik Golob  
Igor Koren  
Jure Kravanja  
Jani Sirk   
Tadej  Hrovat  
Robert Peras  
Marjan Palk  
Darko Miklavčič  
Predsednik/ca SK  
  

 



Ad. 12. Razno  
Pod točko se Janez Jelarčič v imenu prisotnih članov zahvalil bivšemu vodstvu, še posebej 
dolgoletnemu predsedniku Angel Vidmarju za uspešno delo in vodenje LKD Gorica- Nova Gorica . 
 
Zbor članov 2021 je bil zaključen ob 18.50. 
 
 
Zapisnik sestavil: Predsednik delovnega predsedstva 
Jožko Vidmar                                                                                                      Angel vidmar 
  
 
 


