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Koroška ribiška družina 

Gospodarska komisija 

     

Z   A   P   I   S   N   I   K 

gospodarske komisije, dne 23.01.2019. 

 
Prisotni: Robert Preglau, Bogomir Preglau, Vili Kašnik,  Jože Blatnik; 

Odsotni: Blaž Cokan, Janez Pačnik, Tadej Paradiž, Branko Fišer, Mihael Jazbec; 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika prejšnje seje; 

2. Poročilo gospodarjev za 2018 in plan za 2019; 

3. Reševanje prošenj za salmonidne revirje; 

4. Razno; 

 

AD 1 

Zapisnik prejšnje seje je soglasno potrjen. 

 

AD 2 

Vili Kašnik je povedal, da vseh podatkov še ni dobil. Do zbora članov bo končno poročilo pripravljeno.  

Blatnik Jože je povedal, da je na valilnici okoli 20.000 enoletnic in cca 80.000 iker. Prve so se že izvalile, 

tako, da lahko računamo nekje na 60.000 zaroda na koncu.  

Vili je povedal, da je potrebno obnoviti in povečati matično jato. To se prične že s prvimi rednimi izlovi. 

Blatnik je dodal, da je potrebno ribnik za matično jato letos tudi očistiti.  

Sklep: Potrebno je obnovit in povečati matično jato na valilnici. Aktivno se prične obnavljati že s 

prvimi rednimi odlovi. 

Sklep: Znotraj valilnice so potrebne posodobitve skupaj s strokovnjaki na takšen način, da bomo 

lahko nemoteno vzredili 150.000 zaroda.  
Vili Kašnik je povedal, da moramo urediti vse papirje, ki nam še manjkajo. To bo tudi nekaj stalo.  

Sklep: Nemudoma se pristopi k urejanju vodnih dovoljenj in dovoljenja za poribljavanje ter 

posledično vseh pripadajočih dokumentov (hidrogeološko poročilo za valilnico). 

Sklep: Ko bodo papirji urejeni se prične izvajati dela za odvzem vode iz Hotuljke po projektu VGP.  

Sklep: Obnovi se oprema za potrebe rednih in intervencijskih odlovov.  
Vili Kašnik je povedal, da se gospodarska komisija ne strinja s tem, da so reke vsako leto bolj 

obremenjene s posegi, posledično nam upada članstvo,  koncesnina pa kljub vsemu ostaja enaka. 

Potrebno bo še naprej peljati aktivnosti za znižanje koncesije. 

Mirko Preglau je povedal, da je potrebno obnoviti dotrajane okroglice in pilote na ribniku.  

Sklep: Aktivnosti za zmanjševanje koncesije se peljejo dalje.  

Sklep: Na ribniku se prične postopno obnavljati obala zaradi erozije. 
 

AD 3 

Reševale so se prošnje za salmonidne revirje. Vse prošnje so bile rešene pozitivno.  

  

AD 4 

Mirko Preglau je povedal, da vse reprezentančne karte iz naše ZRD bodo po ena karta na razpolago v 

bifeju, ostale karte pa bodo v pisarni KRD namenjene samo funkcionarjem in dodatno aktivnim članom, 

ki pomagajo pri različnih nalogah KRD. 

 

Dravograd, 23.1.2019 

 

Tajnik KRD :     Gospodarja KRD : 

Robert Preglau                                                        Vili Kašnik 

                                                                                Mirko Preglau 


