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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 
25. seje Upravnega odbora Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih ribiškega doma v Dravogradu 
dne 23.1.2019 ob 19.00 uri. 
 
Prisotni:, Robert Preglau, Peter Mravljak, Blatnik Vlado, Mirko Preglau, Novak Dušan, Valentan Valter 
st.,  Vladimir Zupančič,  Ajd Darko, Alojz Šuštaršič, Kašnik Vili 
 
Odsotni: Hirtl Milko, Paradiž Tadej 
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 24. seje Upravnega odbora KRD; 
2. Poročilo o delu; 
3. Plan dela in finančni plan za leto 2019; 
4. Pregled in potrditev sklepov gospodarske komisije; 
5. Priprava in organizacija zbora ribičev; 
6. Razno.  
 

Ad ) 1 
Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
Ad) 2 
Zaradi odsotnosti predsednika se bo poročilo dalo na naslednjem UO. 
 
Ad) 3 
Plani se podajo na naslednji seji UO. 
 
Ad) 4 
Robert Preglau je podal sklepe gospodarske komisije, ki jih je na kratko obrazložil Kašnik Vili.  
UO je soglasno potrdil sklepe gospodarske komisije. 
Sklep: UO potrjuje sklepe gospodarske komisije. 

 
Ad) 5 
Izvajati se pričnejo priprave na zbor članov. Izvesti se morajo posamezni sestanki po aktivih, kjer se 
zberejo predlogi za imenovanje funkcionarjev KRD (predsednik, gospodar, nadzorni odbor, disciplinska 
komisija). Sestanki bodo: 
Aktiv Slovenj Gradec sestanek v petek 1. marca ob 18.00 v Port pub.  
Aktiv Dravograd, sestanek v sredo 6. marca ob 18.00 na Ribiškem domu. 
Aktiv Ravne poda termin naknadno. 
Aktiv Mežica poda termin naknadno.  
Ob 65 letnici člani prejmejo tudi priznanja. Predsedniki aktivov so podali predloge za priznanja. 
UO je predloge potrdil.  
 
Ad) 6 
Pod točko razno je Preglau Mirko povedal, da so ribiške družine dobilo obvestilo, da bodo dosledna 
kontrolirana tudi ribiška tekmovanja. Le ta morajo biti prijavljena ribiškemu inšpektorju. Če ribiška 
družina izvede srečanje in ne tekmovanja, pa se uporabljajo mreže čuvarice, se kaznuje ribiška družina in 
odgovorna oseba. Na srečanjih se mreža uporablja na lastno odgovornost.  
UO naj sprejme sklep, da se mreže za shranjevanje rib ne smejo uporabljati.  Prav tako morajo biti na 
tekmovanjih vsi tekmovalci registrirani. Zato je RZS sprejela na UO sklep, da se plača registracija za 
tekmovalca, ki ne tekmuje v ligah v višini 5 €.  
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Kašniki Vili je povedal, da se povsod išče samo denar in dodatno obremenjuje ribiče. Potrebno bo 
razmisliti tudi o izstopu iz RZS. 
Vili predlaga, da se sprejme sklep, ki se pošlje na ZRD.  
Oblikovalo se bo mnenje na nivoju ZRD, ki se bo poslalo na RZS.  
Sklep: Uporaba mrež za shranjevanje rib je prepovedana. 

 
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri. 
 
Dravograd, 23.1.2019 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


