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V ribogojnici smo nasmukali 631.000 iker od gensko čistih postrvi. Prodali smo 240.000 kosov 

zaroda, v lastne gojitvene potoke pa vložili 237.000 kosov zaroda  potočne postrvi. Iz 

gojitvenih potokov je bilo izlovljenih 6001 kos mladic potočne postrvi, vse so bile vložene v 
naše športno ribolovne vode. V lovne vode skupaj (Sava +Tržiška Bistrica) je bilo vloženih 

3740 kg šarenke. V Tržiško Bistrico pa še 604 kg merske potočne postrvi iz ribnika BPT v 
Tržiču. Ker je bilo pri vzreji gensko čiste postrvi v ribniku BPT veliko kale, smo se odločili, da 

naslednjič v ribnik vložimo sterilno šarenko. Vložili smo jih 6000 in ribe so lepo priraščale 
ampak nam je inšpektor z VURS-a odredil, da je potrebno ribe iz ribnika BPT izloviti in vložiti v 
Tržiško Bistrico, ker ribnik BPT ni registriran kot vzrejni ribnik.  Sedaj je ribnik prazen in zarasel 
z algami upam, da je inšpektor zadovoljen z svojim ukrepom. Z zavodom za ribištvo Slovenije 

smo izmenjali 6500 mladic potočne postrvi za 1867 kom lipana. To smo naredili že drugo leto 
in kaže, da so se lipani prijeli, saj so bili že večkrat ujeti in tudi pri intervencijskih izlovih so 
prisotni. Kot je že tradicionalno nam v poletnih mesecih v Besnici primanjkuje vode in 
posledica tega je vedno izbruh bolezni. Ribe smo ozdravili in v takem pomanjkanju vode je bilo 
mladice potrebno odpeljati v Tržiško Bistrico in Savo. S tem je bil vzrejni ciklus zaključen. 

Vloženo je bilo v Savo 7200 kom mladic potočne postrvi in 2000 manjših in 35 večjih sulcev. V 

Tržiško Bistrico pa 4100 mladic potočne postrvi. Ker se je pomanjkanje vode nadaljevalo smo 
bili prisiljeni odpeljati še večino matične jate v eno izmed mlinščic, posledično smo izgubili 
status proste VHS in IHN. Ko je kriza minila po skoraj dveh mesecih smo jih vrnili v 
ribogojnico. Po štirinajstih dneh so se začeli pojavljati pogini. Kljub obisku veterinarke, ki pri 
pregledu rib ni ugotovila nobenih anomalij, viroze ali bakterijskih okužb so ribe še naprej 
poginjale in izgubili smo skoraj vso matično jato, kar bo močno vplivalo na prodajo zaroda in v 
naslednjih letih na prodajo mladic. Po vsakoletnem pregledu, so bili rezultati na VHS in IHN 
negativni smo ponovno pridobili status, ki nam omogoča promet z ribami. Ker smo nasmukali 
iker dovolj komaj za naše potrebe, prodaje žal ne bo. Če želimo ohraniti našo dejavnost je 
potrebno razmišljati o drugem ribogojnem objektu, kjer bo zadostna količina vode preko 
celega leta. Smo v dogovoru  z občino Tržič za nakup zemljišča v Podljubelju. Verjetno bo pa 
preteklo še precej vode preden bo stvar realizirana. Birokrati še niso spremenili svojih navad 
in še vedno delajo oz ne delajo.  
  

V Ribnike Žeje smo vložili 400 kg gojenih krapov in 31 kom smučev, skupne teže 61 kg. 
Opravljenih je bilo 15 interventnih odlovov rib zaradi gradbenih posegov v vodotoke ali 
vzdrževalnih del na elektrarnah v našem ribiškem okolišu.  
Opravljene so bile 4 delovne akcije kjer smo očistili in pobrali nekaj smeti. Se pa opaža, da je 
v naravo odvrženih odpadkov manj kot pred leti.  
Kot kaže letos kašnih večjih posegov v strugo Tržiške Bistrice ne bo, saj je večina poškodb 
zaradi preteklih velikih vod sanirana. 
Ribiški piknik nam je uspel, kljub temu pa želimo, da se piknika udeleži še več članov. 
Tekmovanje za zlatega krapa je postalo že tradicionalno in je bila udeležba dobra in 
pričakujemo, da bo tako tudi v letošnjem letu 27.aprila. 
 
V sezoni 2023 želim vsem dober prijem!                                                            
                                                                                                                          

Gospodar RD Tržič 
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