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Izvaljeni zarod je bil vložen v gojitvene potoke 222.000 kosov cca 100.000 se vzreja v 
ribogojnici. Prodali smo 90.000 kosov zaroda drugim družinam, 200.000 kosov zaroda pa 
smo kompenzirali z RD Kranj za najem njihovega dela ribogojnice. Iz ribogojnice je prodano 
365kg potočne postrvi drugim ribiškim družinam in zasebnikom. 
Naročila imamo tudi za letošnje leto. 
 
V Savo je bilo vloženo: 1600 kg merske sterilne šarenke, kupljene 
                                         60 kg merske potočne p. vzrejene v ribogojnici Besnica 
                                       27.617 mladic potočne p. iz gojitvenih potokov in ribogojnice  
 
V Tržiško Bistrico je bilo vloženo: 1684 kg merske potočne p. iz ribnik BPT in ribogojnice,  
                                                       400 kg šarenke, kupljene 
                                                   69.435 mladic potočne p. iz gojitvenih potokov in ribogojnice  
 
V Mošenik je bilo vloženo: 620 kom potočne p. skupne teže cca 158 kg iz ribogojnice 
                                         1021 mladic iz gojitvenih potokov 
 
V ribnik Žeje je bilo vloženo: 400kg krapov in 50kg smučev (velike nad 50cm) 
 
Žal je bil na Tržiški Bistrici v lanskem letu močno moten ribolov zaradi sanacijskih del v 
strugi, kar sem napovedal že na zboru članov. Zaradi kalne vode je bil izpad prihodka tudi od 
prodaje dnevnih ribolovnih dovolilnic. Kljub temu smo ribe vlagali, da smo nadomestili 
povzročeno škodo iz prejšnjega leta. Z Savskimi elektrarnami smo dosegli dogovor in 
podpisali pogodbo za vsakoletno odškodnino zaradi nihanja vode pri obratovanju HE Moste. 
Kot vsako leto nam v poletnih mesecih, ko v ribogojnici primanjkuje vode tudi letos ni bilo 
prizanešeno z  boleznimi in bakterijskimi okužbami rib. Potrebni so bili obiski veterinarke in 
zdravljenje z antibiotiki, kar pa predstavlja strošek pri vzreji. 
V ribnik BPT v Tržiču smo naselili cca 610kg mladic pp  in pričakujemo letošnji izplen okrog 
2000 kg merskih rib. Merske ribe iz ribnika bodo vložene letos v Tržiško Bistrico v treh 
intervalih. Iz matične jate gensko čistih postrvi smo pridobili cca 600.000 iker. Zaroda bo 
dovolj za vse naše gojitvene potoke in nekaj tudi za prodajo. Poleg tega smo osmukali tudi 
potočno postrv (križano z atlantsko) iz prejšnjih let, s katero kompenziramo najemnino za 
ribogojnico z RD Kranj in za vzrejo v ribnikih je tudi bolj primerna. Odslužene samice teže od 
3-5kg pa bodo vložene v Tržiško Bistrico. Opravljenih je bilo 32 intervencijskih izlovov, zaradi 
posegov v vodotoke, da se prepreči škoda na ribah, Večina odlovov je bila potrebna zaradi 
sanacij brežin na Tržiški Bistrici po ujmi v prejšnjem letu. Ribe so bile prenesene v isti revir, 
samo na druge lokacije. Organizirali smo ribolov za starejše člane z pogostitvijo, kar bomo 
storili tudi letos, udeležba je zaželena. Zaradi poplav v letu 2018 je bilo treba popraviti obe 
čistilni napravi v Žejah. Največja pridobitev pa je novo vozilo, ki nam omogoča, da se lahko 
stalna delovna ekipa v celoti skupaj z opremo pripelje na mesto posega. 
Z delovnimi akcijami smo čistili brežine Tržiške Bistrice in Save ter ribnike v Žejah. 
  
Člane pozivam, da predloge in pripombe za gospodarjenje v RD Tržič v pisni obliki 
posredujejo na sedež družine do zbora članov, ki bo 06MAR2020 
 

V sezoni 2020 vsem članom želim čim boljši ribolov! 
 

Prvi ribolovni dan, petek 29.02. bi popestrili tako kot vsako leto. Kandidati se prijavite na 
GSM 041/636-646 vsaj do srede 26.02. 2020 
 

Gospodar RD Tržič  Janez Čadež 
      
 


