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KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
 
     Z   A   P   I   S   N   I   K 
26. seje Upravnega odbora Koroške ribiške družine, ki je bila v prostorih ribiškega doma v Dravogradu 
dne 20.02.2019 ob 19.00 uri. 
 
Prisotni: Robert Preglau, Peter Mravljak, Blatnik Vlado, Mirko Preglau, Novak Dušan, Valentan Valter 
st.,  Vladimir Zupančič,  Ajd Darko, Kašnik Vili, Paradiž Tadej, Pačnik Janez 
 
Odsotni: Hirtl Milko, Alojz Šuštaršič 
 
Dnevni red : 
 

1. Pregled zapisnika 25. seje Upravnega odbora KRD; 
2. Poročilo o delu; 
3. Plan dela in finančni plan za leto 2019; 
4. Zbor članov – priprave; 
5. Razno.  
 

Ad ) 1 
Tadej je podal vsebino zapisnika. Izpostavil je problematiko mrež, prav tako pa problem registracij za vse 
tekmovalce ne glede na rang tekmovanja.  Povedal, je, da se bo ta problem še enkrat izpostavil na seji 
predsedstva ZRD. Vili je povedal, da ZRD ne odigra svoje vloge. Zato se je potrebno upreti tem dodatnim 
registracijam, ker je to zgolj pobiranje dodatnega denarja. Temu moramo jasno nasprotovati. Tadej je 
povedal, da mora biti ZRD in tudi RZS servis družinam. Potrebno jim je povedati, da se s takšnim 
sistemom delovanja ne absolutno ne strinjamo. Ajd Darko dodaja, da bi RZS morali aktivno delati na 
tem, da se Zakon o sladkovodnem ribištvu spremeni in se zopet dovolijo mreže.  Zapisnik je bil soglasno 
potrjen.  
Sklep: RD Koroška se ne strinja z dodatno registracijo tekmovalcev. ZRD in RZS morata delovati 

v dobro vseh ribičev.  
 
Ad) 2 
Predsednik je podal poročilo o delu za 2019 (priloga zapisniku).  
Poročilo je bilo soglasno potrjeno. 
Sklep: UO potrjuje poročilo o delu za 2018. 
 
Ad) 3 
Predsednik je podal plan dela in finančni plan za leto 2019. Povedal je, da smo imeli tudi sestanek z 
županjo Občine Dravograd. Izgradnja ribnika se prične leta 2020. Vili Kašnik je poudaril, da bi bilo 
dobro, da se  z občino podpiše tudi dogovor o upravljanju bodočega ribnika.  
Sklep: UO potrjuje plan dela in finančni plan za 2019. 
 
Ad) 4 
Priprave na zbor članov. Predsednik je pozval predsednike aktivov, da se čim več pogovorijo na sestankih 
aktivov, da bo zbor članov tekel čim bolj tekoče.  
Mirko Preglau je povedal, da ima pripravljeno tudi poročilo in plan o vlaganjih, ker bo to člane na zboru 
ribičev tudi zanimalo. Vili se s tem strinja, povedal je, da se pripravlja novi RGN, s katerim je precej dela. 
V novem RGN-u se je marsikaj dalo urediti, da imamo npr. eno lato predvidene potoke za odlov na 
mežiškem koncu in drugo leto vse na porečju Mislinje. Povedal je, da se še vedno usklajujemo z 
Zavodom za ribištvo in v novem RGN.u smo predvideli tudi potoke za sonaravno vzrejo po novem 
načinu, kjer bomo vsake tri leta odlavljali in odlovili samo višek rib. Ta ciklus ponavljamo na vsake tri 
leta. Lahko pa tudi na dve leti. Vili je podal tudi plan za naprej pri delu z valilnico. Ko bo valilnica 
urejena se prične z izgradnjo ribogojnice na Brdinjah.  
Letos bo urejen odvzem vode, potem pa pričnemo z izgradnjo prvega korita za gojenje postrvi.  
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Na Brdinjah bo potrebo urediti tudi novo kolibo oz. rešiti prostorski problem. Vili je podal predračun za 
dva kontejnerja, ki bi jih lahko postavili za malo manj kot 7.500 € v obliki L in pred njima pokrito 
nadstrešnico. Če dobimo plačano zemljišče, ki smo ga ponudili Občini Ravne, bomo za ta denar lahko 
postavili kontejnerje.  
Vili je še posebej pohvalil delo z mladino in popolnoma podpira Skrbiša.  
Robert Preglau je povedal, da moramo še urediti priznanja za častne člane in priznanja družine. 
Vili je povedal, da se deli preveč priznanj, ki se s tem razvrednotijo. Potrebno je razčistiti, kdo si res 
zasluži priznanje.  
Tadej je povedal, da ga je poklical predsednik RZS in povedal, da je KRD dala preveč priznanj glede na 
število članstva, ker se potem na takšen način priznanja razvrednotijo. Vili je predlagal, da nekoga, ki je 
veliko naredil, nagradi ribiška družina z nekim posebnim priznanjem.  
Mirko predlaga, da bi za 65 letnico člane, ki so stari nad 80 let povabimo enkrat na ribiški dom in jih 
malo pogostimo.  
 
Ad) 5 
Valter Valentan je povedal, da je bila poslana vloga, da bi imeli tekmo zastonj na ribniku Brdinje ob 40 
letnici DU Ravne.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri. 
 
Dravograd, 20.2.2019 
 

Tajnik KRD :       Predsednik KRD : 
Robert Preglau                                                                                Paradiž Tadej 


