
KOROŠKA RIBIŠKA DRUŽINA 
Sedež DRAVOGRAD 
ČUVAJSKA  SLUŽBA 
 
    Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
sestanka čuvajske službe dne 15.5.2019 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,  
Pšeničnik Jure, Ruzojčič Mirko, Sušec Miran, Fišer Branko, Hrašan Anton, Skrbiš Avgust; 
 
Odsotni : Paradiž Tim, Kašnik Vili; 
 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika; 
2. Izvolitev vodje čuvajske službe; 
3.   Razno 
 

AD 1) 
Janez Pačnik je pozdravil prisotne in povzel zapisnik, ki je bil soglasno potrjen. 
 
Ad 2) 
Janez Pačnik je povedal, da so bile volitve in po volitvah je potrebno ponovno potrditi ali izvoliti vodjo 
čuvajske službe. Pozval je čuvaje naj podajo predloge. 
Paradiž Tadej je povedal, da mu je žal, da se sestanek ni prejšnji teden uspel izpeljati, ker vodjo čuvajev 
potrjuje gospodarska komisija. Povedal je, da bi morala biti komunikacija med gospodarji in vodjo čuvajske 
službe boljša.  
Janez Pačnik je povedal, da ne vidi težav s komunikacijo, se mu pa zdi, da so čuvaji v zadnjem času manj 
cenjeni, kot so bili prej. Povedal je, da ne gre samo za denar, ampak, gre za to, da se ceni delo čuvajev.  
Tadej je povedal, da ceni vsako delo. Povedal je, da čuvaji niso izvzeti iz delovnih in čistilnih akcij.  
Mirko je pojasnil, da je bilo na gospodarski komisiji in na seji predsedstva sklenjeno, da morajo vsi imetniki 
salmonidnih revirjev priti na čistilno akcijo. V kolikor ne bodo, bodo izgubili salmonidni revir.  
Povedal je tudi, zakaj ni več kart od vseh družin v bifeju. Karte so še, vendar samo nekatere. Ostale karte so 
za funkcionarje, zato jih lahko dobijo tudi čuvaji. Te karte so dane predsedstvu in niso za splošno uporabo.  
Povedal je tudi, da vsi čuvaji dobijo še dva dni v komercialnem revirju. 
Fišer Branko je za vodjo čuvajev predlagal Piko Janeza.  
Pesjak Roman predlaga še vedno Pačnik Janeza. Večina se strinja, da bi vodja ostal Janez Pačnik.  
Tadej je povedal, da znotraj družine ne želi razprtij, ampak pričakuje, da se dela v slogi. Čuvaji so izpostavili 
tudi, da Vili nikoli ne pride na sestanek čuvajske službe pa je čuvaj in gospodar.  
Tadej je povedal, kar se tiče finančnih nagrad in povračila potnih stroškov, da finančno ni ravno najboljša 
situacija, da bi lahko vse kar se želi izplačevati. Povedal je, da lahko tudi čuvaji uporabijo ribiški kombi za 
izvajanje čuvajske kontrole.  
Janez je povedal, da ga moti, da je Vili izjavljal, da čuvaji nič ne delajo, če bi bil na sestankih bi vedel, da so 
bile podane prijave na inšpekcijo itd.  
Mirko Preglau je povedal, da ni imel težav s čuvaji, vodja mora biti nekdo, ki je geografsko nekje v sredini, 
da ima enako daleč na katerikoli konec RD. Problem je na relaciji vodja čuvajske službe in gospodar 
salmonidnih revirjev. Zato zahteva, da se Vili in Janez usedeta in pogovorita ter najdeta način skupnega 
sodelovanja.  
Jamnik Matjaž je dodal, da je zelo pomembna komunikacija med gospodarji in čuvajsko službo in tudi 
tajništvom. Povedal je, da je komunikacija še vedno preslaba, konkretno bi rabili več informacij kje se delajo 
dela na vodi in kdaj ter ali so bili narejeni odlovi.  



Mauc Miro se je oglasil, da je res potrebno, da bi bila boljša komunikacija z gospodarjem salmonidnih 
revirjev. Na sestanke čuvajske službe ga ni. Prav bi bilo, da bi bolj komuniciral s čuvaji. Problem ga je dobiti 
na telefon, v zadnjem času je sicer bolje, ampak komunikacija mora biti normalna. 
Janez je povedal, da ga zelo žalosti, da čuvaji ne poročajo. Predvsem nekateri novi. Starejši so dosledni, novi 
pa ne razen Ruzojčič in Čapelnik, ki redno oddajata poročila. Čuvaji morajo mesečno oddajati zapisnike o 
izvedenih kontrolah.  
Tadej je povedal, da je potrebno predlagati tudi namestnika.  
Janez Piko je povedal, da nima interesa biti vodja čuvajske službe. Janez Pačnik pa je povedal, da tudi on z 
veseljem preda funkcijo drugemu.  
Janez Pačnik je povedal, da če ostane vodja čuvajske službe želi, da vsak čuvaj dobi povračilo vsaj za dva 
tanka goriva. Povedal je, da bi najraje naredil čistko med čuvaji in ne bi imel vseh.  
Hrašan je dodal, da je potrebno tudi mlajše čuvaje spodbujati in jih privajati na način dela.  
Skrbiš je povedal, da kadar pridejo na ribnik naj se oglasijo najprej v brunarici in pogledajo koliko kart je 
prodanih ter, če je kakšna bonus dovolilnica. Prav je, da se kontrolira na ribniku, mora pa biti prijazen 
pristop in za vse enak. Če enemu pregledajo vabo, naj vsem, ne samo nekaterim.  
Povedal je, da je ribnik zato, da čim več tržimo na njem in to je potrebno upoštevati tudi pri kontrolah.  
Janez Piko je povedal, da res ni pisal poročil, dela pa precej in tudi obhodov je precej naredil, če pa ne velja 
njegovo delo pa lahko tudi odstopi.  
Janez Pačnik je povedal, da predlaga, da bi skupaj v kontrole hodili po eden izkušen in eden mlajši čuvaj.  
Janez Pačnik je počaščen, da ga večina čuvajev podpira. Če pa bo potrjen Piko Janez za vodjo čuvajske 
službe pa mu želi uspešno delo.  
Mirko Preglau je povedal, da je komunikacija pri Viliju rak rana, tudi kot čuvaj ni veliko prisoten na terenu, 
naredi pa ogromno drugega dela za ribiško družino, ki se nikjer ne opazi, je pa narejeno in to pomembno 
delo. Bilo pa bi prav, da posreduje informacije kje in kdaj se bo kaj delalo, da so čuvaji seznanjeni s posegi v 
vodah.  
Janez Pačnik je povedal, da Vilija spoštuje in, da je tudi njega on uvajal v čuvajsko službo, prav tako ve, da 
opravi veliko dela za družino.  
 
AD 3) 
Pod točko razno ni bilo dodatne razprave.  
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri. 
 
Dravograd, 15.5.2019 
 
Tajnik KRD :      Vodja čuvajske službe KRD : 
Robert Preglau      Janez Pačnik 


