
ALI RIBIŠTVO ŠE ŽIVI? 

Mnogi danes menijo, da je ukvarjanje z ribištvom že skoraj zamrlo. Nasprotno 

nam dokazuje član Ribiške družine Tržič, Janez Čadež. 

Avtorji: Tjaša Prevodnik, Neža Klemenc in Nina Pecar      

V sklopu Erasmus+ projekta Zeleni SIjAj smo dijaki izvedli intervju s članom Ribiške družine Tržič, Janezom 

Čadežom, ki nam je razkril veliko novih informacij o delovanju ribiške družine in ribištvu nasploh. Najprej nam je 

predstavil delovanje Ribiške družine Tržič, kot so njeni začetki in ustanovitev, razvoj od začetka do danes in 

aktivnosti, ki jih izvajajo člani. Izvedeli smo, da je bila družina ustanovljena leta 1956. Prvotno so člani večino 

pozornosti namenili gospodarskim dejavnostim, šele kasneje so se usmerili v ribištvo in ohranjanje avtohtonih 

vrst rib v rekah. 

Janez Čadež ima trenutno funkcijo gospodarja v tričlanski čuvajski službi, ki izvaja nadzor nad ribolovom 

v ribiškem okolišu, ki obsega Tržiško Bistrico s pritoki in Savo od izliva Tržiške Bistrice do jezu v Majdičevem 

kanalu, vključno s pritoki na tem odseku. Upravlja tudi z ribniki v Žejah, kjer so leta 1998 zgradili ribiški dom. V 

omenjenih vodah so naseljene potočne postrvi, šarenke, lipanji in kapitanji sulci. Pohvalijo se lahko tudi z 99% 

gensko čisto potočno postrvjo, ki jo lahko najdemo predvsem v pritokih Tržiške Bistrice. Ribiška družina Tržič 

sodeluje tudi z Ribiško družino Kranj, s katero si deli ribogojnico v Besnici. V njej letno vzredijo okoli 800.000 iker 

različnih rib, ki jih kot mladice vlagajo v potoke in reke.  

Ribištvo pa ni le prostočasna dejavnost, vendar zahteva veliko odgovornosti; že najmanjša napaka lahko povzroči 

veliko izgube. Ljudje uničujejo hrano ribam tudi s čistilnimi napravami, ko iz vode odstranjujmo snovi, ki ribam 

predstavljajo hranila. Prav tako škodo povzročajo razne ptice, med katerimi sta glavni vrsti kormoran in čaplja, ki 

se prehranjujeta z ribami, zato med ribiči nista zaželeni. Zaradi njih je danes v rečnih strugah tudi neprimerljivo 

manj rib, kot jih je bilo včasih. Poleg naštetih razlogov je vzrok za upad rib tudi spust gladine vode v rekah. Na 

nihanje gladine vpliv delovanje hidroelektrarn, kar lahko ribam povzroči velike težave. V zadnjih dveh letih je svoj 

pečat na ribištvu pustila tudi aktualna pandemija. Poleg ukinitve koncesije je prišlo tudi do zmanjšanja turistične 

dejavnosti, kar pa ni vplivalo na onesnaženost rek in njihovih obrežij. 

Verjamemo, da ima ribištvo še danes na posameznike velik vpliv, kar velja tudi za intervjuvanca, ki nam 

je zaupal, kako mu je ribištvo pomagalo premagati veliko težkih trenutkov. Po bolezni v mladosti, mu je ribištvo 

bilo v pomoč, da je ponovno zaživel. Povedal nam je tudi, da je zanj nastanek novega življenja v rečnem 

ekosistemu največje zadovoljstvo. Zato v ribogojnici z veseljem skrbi za nov ribji živelj.  

 

 



 

Janez Čadež, aktiven član Ribiške družine Tržič, ima bogate izkušnje z gojenjem potočne postrvi, 

vlaganjem mladic v reke in z izlovom rib. (Foto: B. Božnar) 

 

 

Na bregu Tržiške Bistrice smo dijaki iz Nakla, Celovca in Trsta izvedli intervju z izkušenim 

ribičem, ki hkrati opravlja tudi funkcijo nadzornika za ribolov. (Foto: B. Božnar) 


