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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
S sedežem v DRAVOGRADU 
 
 
 
    Z   A   P   I   S   N   I   K 

Zbora članov Koroške ribiške družine 16. marca 2019 ob 17.00 uri v dvorani 

Dvorca Bukovje. 

 

 

Dnevni red : 
 

1. Otvoritev in pozdrav prisotnim. 
2. Sprejem dnevnega reda in izvolitev organov : 

- tri-članskega delovnega predsedstva 
- - zapisnikarja; 
- dva overovatelja zapisnika 
- tri-člansko verifikacijsko komisijo 
- tri-člansko volilno komisijo 

3. Poročila : 
- predsednika ribiške družine 
- gospodarja družine ( g. Kašnik in g. Preglau ) 

o realizaciji gospodarskega plana za l. 2018 in  
predlog gospodarskega plana za l. 2019 

- poročilo o zaključnem računu za l. 2018 
- poročilo disciplinske komisije; 
- poročilo predsednika nadzornega odbora; 
- poročilo verifikacijske komisije 

4. Razprava in sprejem poročil. 
5. Sklepanje o zaključnem računu za l. 2018. 
6. Obravnava in sklepanje o finančnem planu za l. 2019. 
7. Obravnava in sklepanje o gospodarskem planu za l. 2019. 
8. Sprememba statuta KRD. 
9. Volitve v organe Koroške ribiške družine. 
10. Razno. 

 
 
AD 1 
Predsednik g. Tadej Paradiž je pozdravil navzoče ribiče in odprl zbor ribičev. Predlagal je 
dnevni red, ki pa se spremeni, točka 8. Sprememba Statuta se briše, namesto nje se doda točka 
predlog za častne člane.  
Zbor članov soglasno potrdi predlagan dnevni red.  
 
AD 2 
  
Za nadaljnje delo je predlagal izvolitev organov: 
 
- delovno predsedstvo   predsednik Trup Marjan 
                člana  Vožič Milan 
                                                                                   Zupančič Vlado 
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- zapisnikarja      Robert Preglau 
 
- overovatelja zapisnika                          Darko Ajd 
                                                                                   Jože Pečovnik 
 
- verifikacijska komisija  predsednik Fišer Branko 
     člana  Čebul Robert, Blatnik Vlado 
- volilna komisija      
-  Ajd Darko 
-  Mravljak Peter 
-  Novak Dušan 
 
 
AD 3 
g. Marjan Trup se zahvali za zaupanje, sledijo poročila : 
 
Predsednik g. Tadej Paradiž je podal poročilo ( priloga k zapisniku ). 
Pri poročilu je dodatno pojasnil, da smo dobili dopis, da dejansko na našem ribniku ne 
moremo več izvajati tekmovanj za nekaj časa. Prav tako pa je sporno, da se mora prav vsak, 
ki želi tekmovati registrirati. Izpostavil je osnovno problematiko. 
Izpostavil je tudi dejstvo, da inšpektorji ne vidijo, ko so stroji v vodi v času drsti, po drugi 
strani pa bi kaznovali zaradi mrež čuvaric.  
 
Sklep: Zbor soglasno potrdi poročilo predsednika. 

 
Poročilo gospodarske komisije sta podala gospodarja Vili Kašnik in Mirko Preglau.  
Predstavila sta največje težave pri gospodarjenju, ki onemogočajo optimalno gospodarjenje.  
Povedala sta tudi, da je plan takšen, kot nam naroča novi RGN, ki planira za obdobje 2017-
2022 in naj bi bil kmalu potrjen s strani ministrstva. Po novem imamo tudi sonaravno vzrejo 
na novi način, kjer se potoke pusti tri leta in se na vsake tri leta odlovi višek populacije, ostalo 
pa se pusti brez poribljavanja z zarodom. Počasi se zmanjšuje vložek šarenke, saj so težnje, da 
se bo jo popolnoma prepovedalo vlagati. Obnoviti pa bomo morali tudi valilnico Mežica, da 
bomo imeli večjo kapaciteto za vzrejo zaroda, ki bo zadostovala našim potrebam.  
Povedal je tudi, da smo od VGP- ja izposlovali odškodnino, za katero bodo izgradili zajetje 
vode za ribogojnico in ribnik Brdinje, kasneje pa še postopoma korita za ribogojnico.  
Torej, najprej bo novo zajetje vode, zatem pa postopno gradimo še bazene. Prihodnost KRD z 
gospodarjenjem salmonidnih voda je namreč lastna vzgoja potočne postrvi za svoje potrebe. 
Voda imamo precej, država nam nalaga koncesijo, mi pa moramo po njenih direktivah z njimi 
gospodariti.  
Obnoviti bo potrebno tudi ribnik Brdinje, kjer se pojavlja erozija in seveda moramo 
nadomestiti brunarico s kontejnerji, začasno, dokler ne bo možno zgraditi konkretnejšega 
objekta.  
Podala sta primerjavo izlova rib s prejšnjimi leti. Največji upad uplena je beležiti pri potočni 
postrvi.  
Upad uplena je opažen od kar so se pojavile ribojede ptice in seveda veliko tudi na račun 
onesnaževanja reke Drave z muljem s strani R Avstrije.  
Zahvalila sta se vsem, ki so pomagali pri gospodarjenju.  
 
Sklep: Zbor članov soglasno potrjuje gospodarsko poročilo in gospodarski plan. 
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Poročilo o zaključnem računu za l. 2018 je podal Robert Preglau ( priloga k zapisniku ) 
  
Poročilo nadzornega odbora je posredoval g. Vlado Zupančič ( priloga k zapisniku ) 
 
Poročilo disciplinske komisije je podal g. Robert Preglau. Disciplinska komisija se v letu 
2018 ni sestala.  
 
Poročilo verifikacijske komisije je podal g. Blatnik Vlado. Na Zboru članov je prisotnih  
114 članov. 
 
AD 4 
Predsednik predsedstva g. Marjan Trup pozove k razpravi po poročilih.  
 K besedi so bili povabljeni tudi gostje in predsednik RZS je nagovoril vse prisotne. Pojasnil 
je določene težave s katerimi se spopadamo vse družine. Povedal je tudi, da se bo verjetno 
tudi pri koncesiji uravnotežilo plačevanje v prihodnje, ki bo bolj pošteno do vseh.  
Glede tekmovanj je pojasnil, da se tekmovanja lahko izvajajo samo na trasah, ki so vnesene v 
RGN, tekmujejo lahko samo registrirani tekmovalci. Povedal je, da bodo poskušali že tretjič, 
da se bo lahko uporabila mreža čuvarica. 
Vse prisotne je nagovoril tudi predsednik ZRD Maribor, Bojan Javornik.  
Iskreno je čestital ob 65 letnici, poudaril pa je, da je vse samoumevno v tej državi na žalost.  
Povedal je, da ko govorimo o škodah, brez KRD ne bi bilo ničesar, če ne bi ravno KRD 
opozarjala na onesnaženost Drave z muljem. Izpostavil je precej težav, ko se država 
mačehovsko obnaša do ribiških družin. Povedal je, da ornitologi dobijo ogromno več denarja 
kot ribiči. Zahvalil se je tudi vsem za aktivno delo. 
Tudi županja Občine Dravograd Marijana Cigala je pozdravila vse prisotne. 
Kašnik Vili je povedal, da ribnik Brdinje, če damo v RGN in registriramo traso, ribnik ni več 
naš. Zgradili pa smo ga mi. Tehtno bo potrebno premisliti, ali damo ribnik v RGN ali ne.  
 
AD 5 
Sklep: Potrjuje se Zaključni račun za l. 2018 – prisotni člani Zbora članov so z dvigom rok 
soglasno potrdili predlagani sklep. 
 
AD 6  
Finančni plan za l. 2019 je podal Robert Preglau. 
Sklep : Potrjujemo finančni plan za l. 2019– člani Zbora članov so ga z dvigom rok 
soglasno potrdili. 
 
AD 7 
Gospodarski plan za l. 2019 je sta predstavila gospodarja  g Vili Kašnik in g. Mirko Preglau.  
Sklep : Potrjujemo gospodarski plan za l. 2019 – člani Zbora ribičev ga z dvigom rok 
potrdili.  
 
AD 8 
Marjan Trup povedal, da sta Miroslav Mauc in Darko Ajd predlagana za častnega člana, kar 
pa mora potrditi še zbor članov.  
Sklep: Zbor članov soglasno potrjuje predlog da se Ajd Darka in Mauc Miroslava 

imenuje za častnega člana.   
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AD 9 
Izvedle so se volitve v organe Koroške ribiške družine. 
 
Rezultati volitev so naslednji: 
Predsednik KRD  - Paradiž Tadej    90 glasov 
Gospodarja KRD – Kašnik Vili ( salmonidi )   94   glasov 

- Mirko Preglau ( ciprinidi ) 94  glasov 
 
Nadzorni odbor: 
-  Osojnik Avgust    69 glasov 
- Zupančič Vlado   69  glasov 
- Šušteršič Alojz    64 glasov 
- Lasnik Jože         52 glasov 
- Popič Roman       36 glasov 
 
 
Disciplinska komisija: 
- Valentan Valter ml.  61 glasov 
- Vožič Milan   55 glasov 
- Šipek Urh    54 glasov 
- Žmavcer Ermin 53  glasov 
- Železnik Jadran  49  glasov 
- Dobnik Vinko  20 glasov 
 
 
AD 10 
Pod točko razno ni bilo pripomb. Mirko Preglau je povedal, da se bo prihodnje leto pričelo 
poglabljati tudi Trbonjsko jezero, kjer bo zopet možen dober ribolov.  
 
Zbor članov KRD je zaključen ob 19.40 uri. 
 
 
 
Zapisnikar :  Predsednik  Overovatelja zapisnika :      Predsednik KRD: 
      delovnega predsedstva : 
 
Robert Preglau           Marjan Trup                   Darko Ajd                         Tadej Paradiž 
              
                                                                            Jože Pečovnik 
 
 
 


