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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 
2. seje Upravnega odbora in gospodarske komisije Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih 
ribiškega doma v Dravogradu dne 8.5.2019 ob 18.00 uri. 
 
Prisotni: Robert Preglau, Peter Mravljak, Blatnik Vlado, Mirko Preglau, Ajd Darko, Paradiž Tadej, 
Jamnik Matjaž, Kašnik Vili, Cokan Blaž, Čebul Robert, Blatnik Jože, Jazbec Miha, Novak Dušan, 
Vladimir Zupančič 
 
Odsotni: Pačnik Janez;  
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 1. seje Upravnega odbora KRD in pregled zapisnika zadnje seje gospodarske 
komisije; 

2. Pregled tekočih zadev gospodarske komisije in čistilna akcija trofejca; 
3. Potrditev sklepov gospodarske komisije; 
4. Zemljišče na Brdinjah; 
5. Tekmovanja na Brdinjah; 
6. Razno. 
 
 

Ad ) 1 
Tadej je podal vsebino zapisnika. Z zapisnikom so se vsi strinjali. 
Vili je povedal, da se lahko tudi delo, ki ni čistilna akcija pa je opravljeno v dobrobit ribiške družine se 
prizna kot delovne ure. Potekala je debata o delovnih urah in čistilni akciji. Čistilna akcija bi morala biti 
obvezna za vse. 
Sklep: Zapisnik 1. seje UO in zadnje gospodarske seje je soglasno potrjen.  
Sklep: Imetniki salmonidnih revirjev ne bodo imeli več salmonidnih revirjev, če se ne udeležijo 
čistilne akcije. V tem primeru se jim odvzame salmonidni revir. Tisti, ki ne bodo imeli opravljenih 
delovnih ur jih bodo morali plačati brez izjeme. Muharje bo obvestil predsednik muharske sekcije 
o naslednji čistilni akciji.  
 
Ad) 2 
Vili je izpostavil vprašanje ali Skrbiš utegne vse urejati okoli ribiškega doma in še na ribniku. Predlaga, 
da bi se urejanje okolice Ribiškega doma uredilo nekako drugače. Tadej se strinja, da moramo nekoga 
najti, ki bo pomagal urejati okolico ribiškega doma, da ne bo vse ostalo na plečih Skrbiša. 
Vili je povedal, da imamo v valilnici zopet težave z zarodom, kar je izvedel tik pred sejo. Blatnik Jože je 
povedal, da je v zadnjih 4 dneh poginilo okoli 15.000 zaroda. Kaj se bo zgodilo se ne ve. Pa še vložit ga 
ne smemo, ker nimamo dovoljenja za poribljavanje. V zunanjih bazenih, kjer gre za dotok iste vode pa ni 
težav. Vprašanje je, kaj je vzrok pogina. To se je zgodilo prvič v 20 letih. Čim prej bo potrebno odkriti 
vzrok pogina. Problem pa je, ker smo ostali brez zaroda za vložek. V valilnici ga zagotovo ne bo, ker, če 
ga bo kaj ostalo, se bo vzrejal naprej v valilnici. Okrog 11.000 imamo še enoletnic, kar je dobro za enkrat, 
vendar bomo zarod morali nekje dobiti. Možnost je, da bi kupili 20.000 zaroda in ga dali v valilnico ali pa 
kupimo nekaj zaroda in ga vložimo direktno v vode, vendar tam ne bomo vedeli ali bo preživel.  
Mirko pravi, da strokovnjaki pravijo, da je bolje zarod direktno vlagati v gojitvene potoke.  
Blaž predlaga, da se čim prej vzamejo vzorci vode, da ugotovimo ali je kriva bolezen ali pa je vzrok kaj 
drugega.  
Vili predlaga, da se v spodnje revirje vlaga sterilna šarenka. Zarod pa se kupi. Povedal je, da imamo 
sprejet sklep za obnovo valilnice in, da se moramo lotiti obnove.  Prav bi bilo, da se gre prej kam 
pogledat kakšno novejšo valilnico in se potem lotimo obnove.   
Blaž Cokan je povedal, da je Suhodolnica polna mladic v zgornjem delu in bo kar nekaj dala sama. Vili je 
povedal, da že dolgo ni bila izlovljena in, da je zato verjetno več rib v njej kot drugje.  



 2 

Blaž je povedal, da tudi če kupimo nek zarod rešujemo stvari samo na kratek rok, potrebno pa bo treba 
gledat tudi na dolgi rok.  
Ribnik Brdinje . Vili je povedal, da bo na ribniku potrebno veliko stvari opraviti. Nujno je potrebno del 
brežine čim prej rešit. Delovno akcijo bosta čim prej izpeljala predsednik in gospodar aktiva Ravne.  
Vili je povedal, da se da dobiti tudi plastične pilote iz reciklirane plastike, ki stane 5,50 € po komadu in 
drži potem precej dlje kot lesen. Ko bomo imeli pilote, bo potrebno določiti termin, kdaj in kako se bo 
izvedla akcija. Definitivno se mora izvesti po sezoni ali pred sezono, ko ribnik ni v obratovanju.  
Vili je povedal, da smo iz Občine Ravne dobili podatek, da za gradnjo na ribniku Brdinje ne potrebujemo 
OPPN-ja, ampak lahko gremo v pridobivanje gradbenega dovoljenja. Vili se je pozanimal, če je 
kontejnerska izvedba namesto gradnje objekta na ribniku ali je potrebno gradbeno. Potrdil je, da če je več 
kot en kontejner je potrebno gradbeno dovoljenje. Imamo varianto, da nabavimo 4 kontejnerje, jih 
pokrijemo ali pa gremo v zidano varianto. Kontejnerska je verjetno ugodnejša.  
Tadej je povedal, da je več možnosti tudi za brunarico. Vili je povedal, da v primeru brunarice ni 
izolacije, inštalacij itd., kar je v kontejnerjih že vse zraven urejeno.  
Tadej je povedal, da imamo še zemljišče, ki ga želimo prodati Občini Ravne. Ta denar mora biti 
namenjen za izgradnjo. Nekaj stvari lahko naredimo sami, določene pa seveda morajo narediti drugi. 
Povedal je, da ko se kontejnerji postavijo je to to in zagotovo zlepa ne bomo postavljali česarkoli drugega.  
Če pa naredimo zidan objekt, pa je rešitev na daljši rok.  
Čebul je rekel, da bi bilo dobro, če bi imeli predračun za kontejnersko varianto ali za zidan objekt.  
Tadej predlaga, da se čim prej dobi pri županu v Ravnah in se gre do njega. V dopisu Občine Ravne so 
podali tudi prošnjo, da bi izgradili otroško igrišče za zaselek Brdinje na naši zemlji, ki bi bilo ograjeno. 
Igrišče bi po ogledu, ki je bil izveden bilo primerno ob potoku ali pa na drugi strani potoka, kjer tako 
želimo prodati zemljišče.  
Vili je povedal, da je med ribnikom in glavno cesto predvidena tudi obvoznica.  
Glede pešpoti pri ribniku je potrebno postaviti ograjo ob pešpoti in pešpot ločiti od ribnika, da ne bodo 
več hodili po nasipu in se po njem vozili s kolesi in motornimi kolesi.  
Čebul je povedal, da glede vabe na ribniku ni toliko sporen keder, kot vse drugo, kar vsebuje tudi 
kemikalije. Vili je povedal, da se je prepovedal zaradi »štrumfanja«, ker se je preveč krapov poškodovalo.  
Blatnik Jože se strinja s Čebulom, pravi, da za navaden ribolov ni težav, težave so bile na tekmah. 
Vili dodaja, da se pravila ne morejo kar tako spreminjati. O tem je bilo že veliko debate in pravilo niso 
bila sprejeta brez razloga. Povedal je, da se morajo pravila enkrat postaviti in tudi držati, ne moremo jih 
kar naprej spreminjati.  
Avgust je povedal, da se težave med letom pojavljajo. Vili je povedal, da se v primeru nepravilnosti 
pokliče čuvaje. Vili je povedal, da bo potrebno aktivirati čuvaje in tudi kaj spremeniti pri čuvajski službi.  
Mirko je povedal, da bodo v jeseni začeli delati usedalnik na Trbonjskem jezeru, potem pa se začne 
čistiti. Mirko je povedal, da moramo oddati tudi vprašalnik o plašenju kormoranov do 18.5.2019.  
Vili je povedal, da za izgradnjo tirolskega zajetja čakamo še samo vodno soglasje.  
Mirko je predlagal, da bi enkrat na leto povabili člane, ki so stari nad osemdeset let in jih pogostili ter jim 
s tem izkazali tudi pozornost in določeno mero spoštovanja. S predlogom so se vsi strinjali.  
Mirko je tudi povedal, da se na ZRD-ju nič ne dogaja, da bi se kaj spremenilo glede registracij. 
Zato predlaga, da bi namesto udeležbe na kulinariki, raje naredili dan odprtih vrat ob Dnevu slovenskih 
ribičev ali ob občinskem prazniku, pa se takrat pripravi nekaj kulinarike za druge prebivalce. Bi pa seveda 
to izvedli vsako leto v drugem aktivu.  
Čistilna akcija v trofejnem revirju – potrebno je določiti termin ali dva, za primer, če je za prvi termin 
slabo vreme. Potrebno jo je izvesti čim prej, seveda, mora biti Meža primerna. Datum čistilne akcije se 
predlaga 15.6.2019, v primeru slabega vremena pa je druga nedelja v septembru 14.9. 2019. 
Sklep: Blaž Cokan in Robert Čebul pripravita predlog za ogled valilnic in se nato izvede strokovna 
ekskurzija.  
Sklep: Na ribniku Brdinje se izvajajo aktivnosti za postavitev kontejnerske izvedbe. 
Sklep: Novak Dušan uredi čim prej sestanek pri županu Občine Ravne.  
Sklep: Namesto udeležbe na kulinariki se izvede dan odprtih vrat Koroške ribiške družine. Prvi bo 
izveden v Dravogradu.  
Sklep: Čistilna akcija bo izvedena  15.6. v primeru slabega vremena pa 14.9. 2019.  
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Ad) 3 
Potrditev sklepov gospodarske komisije.  
Sklep: UO potrjuje sklepe gospodarske komisije.  
 
Ad) 4 
Ta tematika je bila že prej obravnavana pod točko 2.  
 
Ad ) 5 
Tekmovanja na ribniku Brdinje.  Tadej je povedal,da so druženja zagotovo dobrodošla, ker se člani le 
družijo med seboj. Radlje je uredilo tako, da ribe točkujejo, vendar to ni najbolj pravično. Tadej predlaga, 
da se tehtajo samo večje ribe, ki se tehtajo sproti in vračajo v vodo. Na šest tekmovalcev bi se uporabila 
ena tehtnica, ko nekdo gre tehtat ribo, jo mora najbližji sosed potrditi.  
Lahko pa je sistem kot pri muharjih, torej tehta vsak pet rib, npr. tri pa štejejo.  
Vili se strinja s predlogom predsednika. Pripravijo se tehtnice in določijo točna pravila.  
  
Ad ) 6 
Tadej predlaga, da vsem, ki so v delovnih telesih, se licenca ne zaračunava.  
Za oba glavna gospodarja tudi predlaga, da se nagrada poveča. Lahko se premisli in se na naslednji seji 
sprejme sklep. Vili se s tem strinja. Ostali člani UO pa so predlagali naj se to uredi katr na tej seji.  
Sklep: Člani UO in gospodarske komisije ter predsednik nadzornega odbora in Skrbiš Avgust so 
opravičeni plačila licence. Višina nagrade za gospodarja družine in predsednika je 600 € na leto. 
Višina nagrade velja že za letos.  
Seja je bila zaključena ob 20.20 uri. 
 
Dravograd 8.5.2019 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


