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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 

 

24. seje Upravnega odbora in gospodarske komisije Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih 
ribiškega doma v Dravogradu dne 26.11.2018 ob 18.00 uri. 
 
Prisotni: Paradiž Tadej, Robert Preglau, Peter Mravljak, Mirko Preglau, Ajd Darko, Blatnik Vlado, Alojz 
Šuštaršič, Novak Dušan, Kašnik Vili, Vladimir Zupančič. 
 
Odsotni:Hirtl Milko, Valentan Valter st.. 
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 23. seje Upravnega odbora; 
2. Priprave na volitve in imenovanje volilne komisije; 
3. Imenovanje komisije za odlikovanja; 
4. Imenovanje inventurne komisije; 
5. Problematika na valilnici. 
6. Razno. 
 

Ad ) 1 
Tadej Paradiž je pozdravil vse prisotne in podal dnevni red, dodal je točko 5. Problematika valilnice. 
Dnevni red je bil potrjen.  
Tadej je podal tudi pregled zapisnika. Povedal je, da so bili sklepi realizirani. Zapisnik je bil soglasno 
potrjen. Povedal je, da je dobro potekalo tudi delo z mladimi na ribniku, Skrbiš pa je izpostavil problem, 
da ni dovolj mentorjev, predvsem tistih, ki so se udeležili izobraževanja za mentorje. Dejstvo je, da bo 
potrebno po aktivih zagotoviti dovolj mentorjev.  
 

Ad) 2 
Tadej je povedal, da so volitve pred vrati, v sklopu zbora članov bi organizirali tudi 65 let delovanja 
KRD. Kar pomeni, da bomo morali pripraviti tudi predloge za odlikovanja.  
UO predlaga v volilno komisijo Ajd Darka, Novak Dušana, Mravljak Petra.  
 
Ad) 3 
Predlog je, da predsedniki predlagajo zaslužne za priznanja z obrazložitvami. Tajnik pošlje Pravilnik RZS 
ter seznam aktivnih članov z že dobljenimi priznanji.  
 
Ad) 4 
Inventurna komisija ostane v sestavi Robert Preglau, Ajd Darko in Pečovnik Jože.  
 
Ad) 5 
Problematika valilnice. Tadej je povedal, da so na valilnici nastale težave, saj je Čapelnik, ki je prevzel 
delo Orlača povedal, da tega dela več ne zmore opravljati. Povedal je, da je Tadej povedal, da mora 
Čapelnik do konca leta oddelati svoje delo na valilnici. Prvo smukanje se je opravilo in dalo 12.000 iker. 
Čapelnik je povedal, da kar se tiče svetovanja bo še pomagal. Povedal je, da sicer imamo že alternative za 
200 € letno več, kot je bilo sedaj. Tadej je povedal, da se je dogovoril, da se smukanje opravi do konca. 
Če bo premalo iker manj kot 60.000 se delo na valilnici ne splača.  
Blatnik Vlado je povedal, da je pripravljen delati Knez Viktor. Prav bi bilo, da se poskuša nadaljevati z 
delom potem pa se bo izkazalo kako in kaj.  
Mirko je povedal, da je govoril z Orlačem in je le ta povedal, da ga ni nihče po njegovem odhodu vprašal 
kako in kaj in nihče ni potreboval kakšnih informacij, delal je z dušo in srcem in zato se da delati le na tak 
način.  
Mirko je povedal, da je dela veliko ni pa velike razlike med 50.000 in 100.000 pri delu.  
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Vili je povedal, da se je precej denarja vložilo v našo valilnico, zato, da bi obdržali našo avtohtono 
potočno postrv in, da bi lahko naredili nadgradnjo z ribogojnico. Povedal je, da, če bomo zarod dobivali 
od drugod ne bomo imeli več avtohtone potočne postrvi. Če se finančno ne izide in ni kadra, potem 
moramo tako zapreti valilnico. Vsekakor se bo potrebno vprašati kako je s kadrom in ali ga lahko kje 
dobimo. Potegniti je potrebno stroške enoletnega obratovanja valilnice ter dati stroške na vago.  
Povedal je še, da prosi predsednika in gospodarja aktiva, da najdejo vse možne variante, da bi kdo delal 
na valilnici.  
Robert Preglau je povedal, da manjka kar nekaj dovoljenj za izvajanje dejavnosti na valilnici in na 
ribniku. Le ta bomo pridobili v najkrajšem možnem času. 
 
Ad) 6 
Zaključek leta z razširjeno sejo bo 14. decembra ob 17.00 uri. Tadej je povedal, da so okoli zaključka 
vedno težave z najemnikom in želi, da enkrat teh težav ne bo več.  
Ajd Darko je predlagal, da bi obnovili prapor. Tadej je povedal, da bi prapor res morali obnoviti saj je 
sedanji zelo star. Povedal je, da obnova stane skoraj toliko kot nov.  
Vili je povedal, da se nov prapor razvije ob obletnici, za prapor se pa dobijo sponzorji. Za prapor je 
potrebno dobiti predračune in potem iti v akcijo za sponzorje.  
Mirko je povedal, da bomo morali doplačati za izpite pripravnikov, če jih ne bo na izpitu vsaj 18. 
Tadej je glede ribnika povedal, da ribnik dela dobro, Skrbiš dela odlično, vestno odganja tudi kormorane 
ter nadzira pretok vode.    
Novak je vprašal, če je glede ribnika za zimski čas dogovorjeno. Tadej je povedal, da je z Valterjem 
Valentanom ml. dogovorjen za razbijanje ledu. Vprašal je še glede Meže ali se bo dala v Mežo kakšna 
samica.  
Vili je povedal, da bo preveril kaj je v projektu in, če so predvidene, potem se bo to uredilo.  
 

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri. 
 
Dravograd, 26.11.2018 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


