
KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
ČUVAJSKA  SLUŽBA 
 
    Z  A  P  I  S  N  I  K 
sestanka čuvajske službe dne 20.2.2019 ob 18.00 uri v prostorih ribiškega doma v Dravogradu. 
 
Prisotni : Pesjak Roman, Pačnik Janez, Preglau Robert, Jazbec Mihael, Preglau Mirko, Mavc Miroslav, 
Osojnik Avgust,Čapelnik Martin, Uršič Marjan, Jamnik Matjaž, Piko Janez, Paradiž Tadej, Ločnikar Franc, 
Skrbiš Avgust, Kašnik Vili. 
 
Odsotni : Ruzojčič Mirko, Paradiž Tim, Fišer Branko, Sušec Miran, Hrašan Anton. 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika; 
2. Pregled dela v letu 2018; 
3. Dogovor o razporedu dežurstev za 2019; 
4. Razno; 
 

AD 1) 
Janez Pačnik je pozdravil prisotne in povzel zapisnik, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 2) 
Janez je pozval vse, ki niso oddali pisnih poročil, da na kratko ustno podajo poročila.  
Tadej Paradiž je povedal, da je poleg rednih kontrol zelo pomembno to, da bo potrebno bolj nadzirati 
pretoke na potokih, kjer so MHE. 
Jamnik Matjaž je povedal, da ve, da bi morali oddajati mesečna poročila, vseeno pa je precej bil aktiven še 
posebej v času dežurstva, predvsem pa je nadziral salmonidne revirje. Izpostavil je težavo, da ni prepričan, 
kakšna je komunikacija med gospodarjem salmonidov in vodjo čuvajske službe, saj je na terenu opazil 
večkrat dela na vodotokih, kjer sploh niso bili narejeni odlovi. Marsikaj bi se moralo bolj pogosto preverjati 
in tudi ukrepati.  
Mirko Preglau je dodal, da kadar vidi kalno vodo, kadar ni dežja preveri kdo je v vodi in ali je bil opravljen 
intervencijski odlov. Do sedaj ni dobil podatka, da bi kje ne bilo odlovljeno.  
Matjaž je povedal, da je danes v Meži IV. npr. stroj zabijal pilote, ni pa bil narejen intervencijski odlov.  
Tadej se strinja, da komunikacija ni takšna, kot bi morala biti in bo potrebno tudi to v bodoče urediti.  
Mirko je povedal, da gradbeniki večkrat tudi poskusijo to izkoriščati in se res lahko zgodi, da gredo kje v 
vodo ne, da bi se prej odlovilo. Zato je potrebno biti čim več prisoten v vodah.  
Janez Pačnik predlaga, da se posegi, ki se vršijo in so vnaprej najavljeni, da se za njih obvesti tudi vodjo 
čuvajske službe in ta pošlje tudi v kontrolo čuvaje, da na terenu pregledajo ali se dela izvajajo korektno in 
kot je dogovorjeno.  
Mirko je povedal, da se od izvajalcev mora zahtevati, da za vsako etapo posebej javijo ko jo končajo oz. 
preden začnejo z drugo.  
Mavc Miro je povedal, da težav z ribiči na terenu ni.  
Piko Janez je povedal, da kontrolira salmonidne vode precej pa je prisoten tudi v Črneškem zalivu.  
Pesjak Roman je vprašal kako je glede mrež. Mreže so zakonsko prepovedane.  
Mirko Preglau je opozoril, da morajo čuvaji biti pozorni tudi na to, da glede na to, da mreže niso dovoljene, 
da ne bodo ribiči čistili rib za vodo in tam puščali potem ostanke od čiščenja.  
 
AD 3) 
Narejen je razpored dežurstev za leto 2019. Redna dežurstva v parih se bodo pričela 1. maja.  
 
 
 
 
 



Ad 4) 
Janez Pačnik je še enkrat poudaril, da je prav, da se aktivira tudi policija, kadar se zazna npr. onesnaženje ali 
nezakoniti poseg v vodo, da le ta naredi uradni zapisnik, ki je potem podlaga za postopek. 
Jamnik Matjaž je povedal, da je eno zakon, drugo pa realnost na terenu. Če naredi čuvaj zapisnik, ki je 
uradna oseba, se na podlagi tega lahko sproži tudi inšpekcijski postopek.  
Janez je povedal, da se prijave uredijo preko tajnika, dokazni material (fotografije) skupaj z zapisnikom se 
pošljejo tajniku, ki potem pošlje prijavo na inšpekcijsko službo.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri. 
 
Dravograd, 20.02.2019 
 
Tajnik KRD :      Vodja čuvajske službe KRD : 
Robert Preglau      Janez Pačnik 


