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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 
1. seje Upravnega odbora Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih ribiškega doma v Dravogradu 
dne 10.4.2019 ob 18.00 uri. 
 
Prisotni: Robert Preglau, Peter Mravljak, Blatnik Vlado, Mirko Preglau, Vladimir Zupančič,  Ajd Darko, 
Paradiž Tadej, Marjan Uršič, Jamnik Matjaž 
 
Odsotni: Kašnik Vili, Novak Dušan, Pačnik Janez 
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 26. seje Upravnega odbora KRD; 
2. Imenovanje podpredsednika KRD; 
3. Problematika tekmovanj na ribniku in registracij tekmovalcev; 
4. Razno.  
 

Ad ) 1 
Tadej je podal vsebino zapisnika. Z zapisnikom so se vsi strinjali. 
Sklep: Zapisnik 26. seje OU je soglasno potrjen.  

 
Ad) 2 
Za podpredsednika KRD je predlagan Ajd Darko, ki je bil soglasno potrjen. 
Sklep: Za podpredsednika KRD je potrjen Darko Ajd. 

 
Ad) 3 
Tadej je povedal, da je velika problematika glede tekmovanj in registracije. Želel je to izpostaviti na 
skupščini RZS, ki pa je potekala po poslovniku, ki zahteva, da se moraš predhodno pred skupščino 
priglasiti k besedi, če želiš sploh razpravljati. Tako se na skupščini RZS ni dalo ničesar izpostaviti.  
Povedal je, da smo zatem bili na skupščini ZRD Maribor, kjer smo izpostavili problematiko tekmovanj in 
registracije tekmovalcev. Počakali smo do točke razno, kjer pa je Tadej izpostavil problematiko, o njej je 
svoje povedal tudi Darko Ajd in Mirko Preglau, v razpravi pa so enako mnenje izrazili funkcionarji iz RD 
Radlje in Mura Paloma. Peter Solar je podal svoje videnje na problematiko, vendar se z njim ne gre 
strinjati v celoti.  
Možnost bi bila tudi, da damo ribnik pod RGN. Vendar to ni najboljša varianta.  
Največji problem je sedaj, da imamo težavo, ker na komercialnem ribniku ne sme biti tekmovanj po 
Pravilniku o komercialnih ribnikih. Tadej predlaga, da glede na to, da je na tekmah okoli 25-30 
tekmovalcev bi na tekmah na ribniku dal po šest tekmovalcev skupaj, ti bi koristili eno tehtnico, vsako 
ujeto ribo  takoj stehta in jo vrne v vodo, drobiž se ne lovi, pri tehtanju pa mora biti navzoč vsaj eden 
sosednjih tekmovalcev. Tako rešimo problem mrež. 
Marjan Uršič je povedal, da bodo invalidi imeli sistem, da se šteje krap 3 točke, ploščič 2, babuška 1 
točko.  
Ajd Darko predlaga, da ribnik preimenujemo v komercialno-tekmovalni ribnik. Glede registracije pa bi 
lahko vsaj del denarja ostal ribiški družini.  
Marjan Uršič je povedal, da so invalidi poslali dopis na Zvezo, odgovor je bil, da za regijska tekmovanja 
ne potrebujejo biti registrirani in ne rabijo biti člani ribiških družin.  
Tadej je povedal, da se tekmovalci KRD ne bodo udeležili tekmovanj regijskega značaja in tudi ne 
kulinarike.  
Mirko je povedal, da bo potrebno traso Libeliče usposobiti in imeti več tekem na trasi.  
Nastane problem glede izbirnih tekem DU in DI in dejansko tekem na ribniku ne sme več biti. 
Sklep: Tekmovalci KRD se ne bodo udeležili regijskega tekmovanja v okviru ZRD ter kulinarike in 

srečanja funkcionarjev. 

Sklep: Državno prvenstvo v muharjenju za veterane se ne bo organiziralo. 
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Sklep: Glede na zakonodajo (Pravilnik o komercialnih ribnikih) na ribniku Brdinje ni možno več 

izvajati tekem.  

 
Ad) 4 
Tadej je povedal, da je potrebni sklicati gospodarsko komisijo in čuvajsko službo.  
Tadej je pohvalil udeležbo na čistilnih akcijah. Povedal je, da je bil sklep UO, da morajo vsi nosilci 
salmonidnih revirjev obvezno biti na čistilni akciji. Tisti, ki jih ne bo, pa bodo imeli sankcije in ne bodo 
mogli biti več nosilcev salmonidnih revirjev.  
Letos bosta še najmanj dve akciji, na katere bodo morali priti, v nasprotne primeru ne bo več dobil 
salmonidnih revirjev.  
Vlado Zupančič je povedal, da so tudi šole imele delovni dan in se je bilo nekaj izpada pri akciji.  
Sklep: Vsi imetniki salmonidnih revirjev bodo pozvani, da se udeležijo čistilne akcije čiščenja 

trofejnega revirja. Kdor letos ne bo opravil obveznih ur, prihodnje leto salmonidnega revirja ne bo 

več dobil.  Dosledno se bo zaračunavalo delovne ure, kdor jih ne bo imel opravljenih. 
 
Avgust Osojnik je povedal, da v gornjem delu Meže in v Javorskem potoku ni več rib. Precej škode so 
naredile vidre.  Rib ni več, tudi ribojedih ptic ni več opaziti, kar je dodaten dokaz, da ni več rib v vodi.  
Mirko je povedal, da je to težava tudi v drugih ribiških družinah. Povedal je, da vsi gojitveni potoki dajo 
veliko manj rib, kot je bilo to pred leti.  
Tadej je povedal, da je Ida Klemenc dala prošnjo, da ji damo dovoljenje, da zamenja točilni pult, ker je v 
našem že več kot leto dni okvarjen hladilnik. Zamenjala bi torej točilni pult in še kakšen element, ter 
prebelila bi prostore na belo. 
Točilni pult ne bo naš, našega mora varno shranit in v primeru, da se pogodba prekine mora naš točilni 
pult vrniti nazaj.  
Povedal je tudi, da teh igrač zunaj ne more biti toliko, pred ribiškim domom pa so posode za smeti, drva 
in še kaj. To mesto je vsem na očem in zato je potrebno imeti na tej strani red. Posode za smeti lahko 
shrani za ribiškim domom ter tudi vse ostale stvari. Igrače pa morajo biti pospravljene. Po pogodbi 
morajo najemniki ravnati v duhu dobrega gospodarja, kar pa trenutno stanje ne kaže.  
Mirko je povedal, da po dveh letih lahko tudi dvignemo najemnino in septembra bomo morali o tem 
sklepati. Ribiški dom je potrebno obnavljati in sredstva za to moramo dobiti iz naslova najemnine.  
Tadej se s tem strinja, vendar je opozoril, da ni bilo tako lahko poiskati najemnikov. 
Tadej je izpostavil tudi problem, da bo potrebno zamenjati gospodarja Ribiškega doma.  
Sklep: Najemnika se pisno opozori, da se mora okolica ribiškega doma urediti in očistiti najkasneje 

do naslednje seje UO, ki bo 24.4.2019. Pospravljati se morajo igrače, pred in ob ribiškem domu pa 

ne sme biti ničesar, kar tja ne spada. Najemniku se dovoli zamenjava točilnega pulta pod pogojem, 

da našega skrbno shrani in ga v primeru odpovedi pogodbe tudi postavi nazaj. Prav tako se mu 

dovoli, da prebeli stene.  
 
Seja je bila zaključena ob 19.15 uri. 
 
Dravograd 10.4.2019 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


