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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 
3. seje Upravnega odbora in gospodarske komisije Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih 
ribiškega doma v Dravogradu dne 28.8.2019 ob 18.00 uri. 
 
Prisotni: Robert Preglau, Peter Mravljak, Mirko Preglau, Ajd Darko, Paradiž Tadej, Kašnik Vili, Cokan 
Blaž, Čebul Robert,  Novak Dušan, Vladimir Zupančič, Nejc Grudnik, Pačnik Janez 
 
Odsotni: Blatnik Jože, Jamnik Matjaž, Jazbec Miha, Blatnik Vlado 
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 3. seje Upravnega odbora KRD in pregled zapisnika zadnje seje gospodarske 
komisije; 

2. Gospodarske zadeve 
      - Ribnik Brdinje 
      - Valilnica; 
      - Tekoča problematika; 
3. Potrditev sklepov gospodarske komisije; 
4. Zamenjava tajnika KRD; 
5. Izgradnja objekta na ribniku Brdinje; 
6. Razno. 
 

 
Ad ) 1 
Tadej je podal vsebino zapisnika. Z zapisnikom so se vsi strinjali. Tadej se je zahvalil za odlično izpeljan 
dan odprtih vrat. Druga čistilna akcija bo 14.9.2019.  
 
Ad) 2 
Gospodarske zadeve: Vili Kašnik je povedal, da je najprej potrebno urediti problematiko ribnika Brdinje. 
Zopet so se pojavile težave z gospodarjem ribnika oz. prišlo je do konflikta in trenutno nimamo skrbnika 
ribnika. Povedal je, da sam ni videl težav, kadar je bil prisoten, ve pa samo to kar so mu pač povedali. 
Povedal je tudi, da si pravila lova na Brdinjah vsak tolmači po svoje. Gospodarska komisija je debatirala 
o pravilu, kako velik krap se lahko vzame. Ostane pravilo, da se lahko vzameta dva krapa do 5 kg. Krap 
nad 5 kg se ne sme vzeti. 
Glede tigerja, Vili predlaga, da se tiger odobri, saj ni opaziti, da bi bilo zaradi tega več poškodb. Lov na 
tiger se lahko dovoli, da ne bo več dilem kako in kaj.  
Mirko je povedal, da kar se njega tiče se lahko sprejme kar se hoče, vendar se ne strinja, da bi se vse kar 
je bilo dobrega sprejetega, sedaj spremenilo ali porušilo.  
Darko Ajd in Tadej sta povedala, da kljub prepovedi ga kar precej ribičev uporablja, kar pa ni pošteno do 
ostalih. Tadej je rekel, da se velike škode na ribah ne povzroči, če je trnek v mejah pravil, torej največji  
št. 8.  
Vili je povedal, da je ravno zaradi tigerja prišlo do precej vroče krvi na ribniku in, da so nekateri potem 
tudi blatili družino, po prepiru kar ne moremo dopustiti. Povedal je, da Skrbiša podpira, kar se njegovega 
dela tiče. Odnosi pa se morajo urediti. 
Vili predlaga, da se sprejme pravilo, da se lahko lovi na vabo tiger, vendar je največja št. 8.  
Sklep: Na ribniku Brdinje se dovoli ribolov na vabo tiger.  
Glede skrbnika je Tadej povedal, da takšnega skrbnika, kot je Skrbiš ga ne dobimo zlepa. Prav tako pa 
toliko problemov, kot jih je imel z njim še ni imel s kom. Pred 3 tedni, ko so nastali problemi, je šel na 
ribnik in se pogovoril s Skrbišem kako in kaj. Že takoj naslednji dan so zopet bili problemi na ribniku.  
Povedal je, da ga je zmotilo to, da če nekdo dela ob ribniku kršitve pravil, se mu lahko prepove ribolov, 
ne more pa skrbnik prepovedati ribolova nekomu, s katerim se spreta zaradi drugih stvari.  
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Tadej je povedal, da je uradni skrbnik Skrbiš dokler, da se ga ne razreši. Skratka precej neprijetnih stvari 
je bilo na ribniku, zato je Tadej povedal da ga ceni in spoštuje kot dobrega delavca, ne odobrava pa 
ostalih stvari in odnosa, kot je bil.  
Skrbiš je povedal, da je Tadej zgubil kompas, saj je povedal vse, kar je samo od drugih slišal. Povedal je, 
da je izpadel sedaj kot tepec, ker verjamejo drugim in se ne pozanimajo oz. ne pridejo pogledat, kaj se 
sploh res dogaja in kakšno je delo. Skrbiš je povedal, da je veliko dela na ribniku, da pa ga z veseljem 
opravlja in bi dal dušo za ribnik. Povedal je, da je na ribniku bilo precej težav, poklicati nima koga saj ne 
dobi Vilija ali Tadeja, če ju rabi.  
Mirko je povedal, da je bil priča, ko so blatili ribiško družino.  
Čebul je povedal, da v kolikor pride do težav je rekel Skrbišu naj pokliče čuvaje, ne pa, da se sam prepira 
z ribiči.  
Vili je povedal, da se že na sami seji kaže, da Skrbiš ne želi sprejemati določenih napotkov. Vili je 
povedal, da ribiču ribolov na ribniku lahko prepove samo disciplinska komisija, če prihaja do kršitev.  
Vili je rekel, da želi, da bi Skrbiš delo opravljal še naprej, če ne želi, potem bomo pač morali poiskati 
drugega skrbnika. Predlaga, da se pooblastila za nadzor nad ribolovom na ribniku Skrbišu kot skrbniku 
odvzamejo, imenujemo pa čuvaja, ki bo nadzor opravljal samo na ribniku. 
Janez Pačnik je opozoril, da teh težav sploh ne bi bilo, če bi Janeza poslušali že pred časom, ker je želel, 
da bi imeli čuvaji nadzor nad ribnikom, se je pa v bistvu dalo pooblastila skrbniku in zagotovilo, da čuvaji 
niso potrebni. 
Vili se ne strinja, da čuvaji niso na ribniku, ampak nasprotno, čuvaji morajo biti na ribniku. Povedal je, da 
je potrebno na prvem sestanku čuvajske službe potrebno določiti čuvaje, ki bodo pokrivali ribnik.  
Novak je povedal, da z določenimi ni težav, dokler ni prisotnega preveč alkohola. Prav tako, pa je 
povedal, da je napaka, da se takim daje karto ujemi-vzemi.  
Vili predlaga, da v kolikor Skrbiš želi delati še na Brdinjah ima podporo, ker dobro dela, vendar pri 
odnosih pa bo moral narediti korak naprej, v nasprotnem primeru bo to njegova zadnja sezona. 
Čebul je povedal, da ni bilo prav, da je Skrbiš čez noč pustil stvari, kot je to storil v začetku avgusta. 
Mirko je povedal, da če je bil sporen keder, sedaj več ne bo, ker smo ga odobrili.  
Vili predlaga, da Skrbišu damo še eno možnost, pod pogojem, da se odnos do drugih na ribniku spremeni. 
Skrbiš si je premislil, zahvalil se je za sodelovanje in vrnil ključe od ribnika. 
Vili je povedal, da Skrbiš ni več skrbnik, aktiv Ravne prevzame upravljanje dokler se ne najde drug 
skrbnik.  
Blaž Cokan je povedal, da naj novi skrbnik dobi izpisana vsa pravila, da ne bo več podobnih težav.  
Popraviti je potrebno kje je dovoljen nočni ribolov na dnevnih dovolilnicah! 
Mirko je povedal, da Skrbiš ostane gospodar ribiškega doma še naprej.  
Predlog je, da se čistilna akcija izvede v soboto 28. septembra. Očisti se trofejni revir. Uredil se bo tudi 
odvoz smeti s štirikolesnikom. 
Sklep: Čistilna akcija se izvede v soboto, 28. septembra. 
 
Ad) 3 
Sklep : UO odbor potrjuje sklepe gospodarske komisije. 
 
Ad) 4 
Zamenjava tajnika KRD.  
Robi Preglau je povedal, da bo novemu tajniku stal ob strani, dela je veliko in plačilo, ki je pošteno, ne 
preveliko in ne premajhno.  
Tadej je povedal, da se strinja s predlogom za tajnika Nejca Grudnika. 
Vili se strinja, da se novega tajnika podpre, seveda pa pričakuje da bo delal vsaj en mandat.  
Sklep: Novi tajnik in blagajnik Koroške ribiške družine je s 1. septembrom 2019 Jernej Grudnik.  
 
Ad )  5 
Pod točko 5 je Tadej povedal, da kar se tiče izgradnje objekta na ribniku je bilo več možnosti in sicer od 
kontejnerjev, do montažne variante ter do zidanega objekta.  
Seveda pa moramo rešiti papirje, kar pa bo za seboj potegnilo tudi nekaj stroškov.  
Vili je povedal, da je preveril, kako je s papirji in ugotovil, da je vseeno ali postavljamo več kontejnerjev 
ali pa se gradi objekt, v obeh primerih moramo imeti enaka dovoljenja. 
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Vili je povedal, da je kontaktiral arhitektko, ki je prišla na ribnik in si ogledala situacijo. Najprej je 
potrebno narediti idejni projekt. Šele potem bo končni projekt. 
Idejni projekt stane 2800 € +DDV, kasneje pa se izdela še celoten projekt. Ko je vse končano bo vsa 
dokumentacija stala okoli 10.000 €. Nekaj financ nam bo ostalo, ker smo dosegli, da nam VGP za 
odškodnino izgradi odvzem vode iz Kotuljke. Prav tako bomo prodali zemljišče na drugi strani potoka, 
občina naj bi ga kupila od KRD v letu 2020 in s tem bomo dobili nekaj priliva.  
Sklep: Izpelje se izvedba idejnega projekta. 
 
Ad ) 6 
Janez Pačnik je povedal, da je poslal dopis, da želi, da bi čuvaji bili nagrajeni.  
Vili predlaga, da se o tem dogovori na naslednjem UO.  
Robert Preglau je povedal, da so vodna dovoljenja urejena, vendar je potrebno čim prej urediti števce, ki 
so zahtevani v vodnem dovoljenju in potem takoj obvestiti ARSO, da smo pričeli z odvzemom. To je 
potrebno urediti najkasneje 2 leti po prejemu vodnega dovoljenja, drugače vodno dovoljenje propade.  
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri. 
 
Dravograd 28.8.2019 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


