
- LOKALNI VODNIK -  

RIBOGOJNIC, RIBIŠKIH DRUŽIN 
IN RIBIŠKIH POTI

V POSAVJU



- UVOD -

Lokalni vodnik ribogojnic, ribiških družin in ribiških 
poti v Posavju je namenjen vsem ljubiteljem rib, ki 
si želijo kupiti sveže lokalne ribe in ribje izdelke 
ter spoznati različne ribogojce, ki s trudom in dol-
goletno tradicijo prispevajo k obstoju ribogojske 
dejavnosti v Posavju. 

Prav tako je namenjen tudi strastnim ribičem, ki 
želijo preživeti čas ob vodi in hkrati loviti ribe, ki so 
za posamezen revir značilne. Ne smemo spregle-
dati dejstva, da se v tem okolju odvijajo svetovne 
tekme v športnem ribolovu, ki privabljajo vse gen-
eracije v Posavje in jih s prijetnim druženjem tudi 
povezujejo.

Lokalni vodnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu smo vam predstavili pet ribo-
gojnic iz Posavja, ki so vpisane v Centralni register objektov akvakulture in komer-
cialnih ribnikov ter register živali Republike Slovenije, ki deluje v okviru Uprave za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
Le te letno poročajo vzrejene količine in izvajajo redne veterinarske preglede rib. 
V drugem delu smo vam predstavili revirje, za katere v Posavju skrbi pet ribiških 
družin. Dodali smo še nekaj koristnih informacij, da se boste tudi vi enostavno pre-
izkusiti v lovljenju rib.

Na enem mestu smo zbrali kontaktne podatke vseh ribogojcev in ribiških družin 
v Posavju, kjer je možno pridobiti vse podrobne informacije o revirjih in nakupu 
ribiških dovolilnic, ki jih potrebujete za lovljenje rib na naših vodotokih. 

»Dober prijem«
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- RIBOGOJNICE V POSAVJU -

Posavje ima pestro zgodovino in različne naravno-kulturne znamenitosti, ki si jih 
lahko ogledate pri raziskovanju Posavja vzdolž reke Save, Mirne, Krke in Sotle. V tem 
lokalnem vodniku smo dali poudarek predvsem na ribogojstvo in ribištvo v Posavju. 

Glede na razpoložljive vodne vire ima Posavje visok razvojni potencial sladkovodne 
akvakulture. Po podatkih KGZ Kranj se z vzrejo sladkovodnih organizmov, namen-
jenih za prehrano ljudi, ukvarja 13 ribogojcev, in sicer kot tržna dejavnost oz. vzreja-
jo za lastno porabo. Med gojenimi vrstami rib prevladuje šarenka, vzrejajo pa tudi 
sulca, potočno postrv, zlatovčico in podusti. V zadnjih nekaj letih, pa smo zabeležili 
tudi vzrejo tujerodne vrste severnoafriškega čopovca. 

Za obravnavano območje je značilna dolgoletna tradicija ribogojske panoge, viso-
ka kakovost proizvodov in dobra lokalna oz. regionalna prepoznavnost. Ribogojci 
razpolagajo z dobro razpoložljivostjo domačih kakovostnih iker, zaroda in mladic, 
ki jih nato vzredijo do konzumne velikosti in prodajo na trgu. Pri zadnjih klimatskih 
spremembah in v daljših sušnih obdobjih se pojavljalo težave pri zadostni preskr-
bi z vodo za načrtovane vzrejne kapacitete rib, ki ribogojce prisilijo, da zmanjšajo 
načrtovane vzrejne kapacitete rib.

1. RIBOGOJNICA AZALEJA  4. RIBOGOJNICA STARC
2. RIBOGOJNICA BLANCA  5. RIBOGOJSTVO GORIČAR
3. RIBOGOJNICA PAJK
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- RIBOGOJNICA AZALEJA  -
Turistični center Okroglice Krajnc-Pavlič

Ob vznožju Lisce in Lovrenca ste dobrodošli na turistični 
kmetiji Krajnc - Pavlič na Okroglicah, kjer čista potočna 
voda nudi zdravo življenjsko okolje za vzrejo postrvi. Na 
turistični kmetiji poskrbijo za voden ogled rastišča encija-
na na bližnjem Lovrencu ali rastišča rumeno - dišeče Azal-
eje Pontike v Boštanju, iz katere izvira ime ribogojnice. 

Turistična kmetija Krajnc – Pavlič ponuja pestro kulinar-
ično ponudbo z domačim sadnim ali navadnim kruhom, pečenimi postrvmi, ki jih 
vzrejajo v ribnikih turističnega centra na Okroglicah in še vrsto drugih dobrot. 

Nepozaben in brezskrben dan lahko preživite v naravi ob ribniku in si kar sami nalo-
vite ribe, katere lahko spečete na postavljenih kaminih ob ribniku. Turističen center 
je primeren tudi za druženje s prijatelji, sorodniki in drugimi skupinami, ki si želijo 
preživeti čas v naravi s pestro domačo kulinarično ponudbo.

Kontaktni podatki:
Turistični center Okroglice Krajnc-Pavlič
Okroglice 56, 
1434 Loka pri Zidanem Mostu

+386 3-56-84-387
+386 41-625-693

azaleja@amis.net
 www.azaleja.si

Delovni čas od meseca aprila do konca oktobra.



5

- RIBOGOJNICA BLANCA  -

Ribogojnica Blanca se ukvarja z vzrejo postrvi, predvsem 
šarenke in potočne postrvi. Njihova kakovost temelji na 
trideset letni tradiciji družinske vzreje postrvi Ribogojstva 
Pavlič, ki jo z znanjem in dolgoletnimi izkušnjami na po-
dročju ribogojstva prilagajajo željam strank. 

Njihova vzreja postrvi temelji na lastni postrvi od ikre do 
konzuma, s katero zagotavljajo vrhunski produkt. Mladice 
vzrejajo na izvirih s čimer skrbijo za popolno kakovost postrvi, ki tudi z izbiro kval-
itetne hrane in rednim čiščenjem vzrejnih bazenov pridobivajo izjemno kakovost. 

Svojim strankam zagotavljajo ročno čiščene in filirane postrvi, ki jih pripravljajo 
sproti za vsako posamezno naročilo, hkrati pa skrbijo za svežino, čistočo in estetski 
videz postrvi. Svojo ponudbo nadgrajujejo tudi z različnimi izdelki postrvi, kot so 
dimljena postrv, namazi s postrvi ter kulinaričnimi nasveti, kako do zdravega obro-
ka iz postrvi.

Kontaktni podatki:
AKVAL d.o.o.
Blanca 89A, 8283 Blanca
PE Kladje nad Blanco 1A, Blanca

+386 7 81 43 362
+386 40 435 578

info@akval.si
www.akval.si
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- RIBOGOJNICA PAJK  -

Ribogojnica Pajk se nahaja na vodotoku Blanščica in posluje kot dopolnilna de-
javnost na kmetiji. Nosilka dejavnosti je Bernarda Pajk, ki se  z ribogojstvom ukvarja 
že od leta 1995.  V sklopu kmetije kot dopolnilna dejavnost so v letu 2006 začeli 
tudi s predelavo postrvi. Strankam ponujajo neočiščeno ter očiščeno šarenko in file-
je šarenke oz. ameriške postrvi. Svežo ribo in fileje zagotavljajo tako, da jih pripravijo 
po naročilu za znanega kupca.

Kontaktni podatki:
Ribogojnica Pajk
Gorenji Leskovec 30, 8283 Blanca

+386 7 497 18 19
+386 41 880 303
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- RIBOGOJNICA STARC  -

Ribogojnica Martin Starc leži na obrobju Kozjanskega parka. Ko se peljete po cesti 
Senovo - Podsreda na Velikem Kamnu, pred Koprivnico, zavijete levo in pot nadalju-
jete po dolini ob potoku in po petsto metrih boste prišli do ribogojnice. Ribogojnica 
za vzrejo postrvi koristi čisto vodo Topliškega potoka. V tem delu neokrnjene narave 
se z ribogojsko dejavnostjo ukvarjajo že od leta 1991. Po predhodnem naročilu vam 
pripravijo sveže, očiščene postrvi, fileje postrvi ter dimljene postrvi.

Kontaktni podatki:
Ribogojnica Martin Starc
Ribon, Ribogojstvo Martin Starc s.p.
PE Ribogojnica Starc
Koprivnica 29, 8282 Koprivnica

+386 41 666 312
ribon.si@siol.net
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- RIBOGOJNICA GORIČAR  -

Ribogojstvo Goričar je družinska ribogojnica s štiridesetletno tradicijo v vzreji, pre-
delavi in prodaji sladkovodnih rib. Ribe vzrejajo na izvirnih vodah na treh ribo-
gojnicah. Vzrejajo kar sedem vrst rib, in sicer postrv šarenko, potočno zlatovčico, 
potočno postrv, sulca, sibirskega jesetra, soma in krapa. Družinska ribogojnica je 
ena največjih ribogojnic v Sloveniji, ki dobavlja ribe velikim slovenskim trgovinam. 
V zadnjih letih pa skrbijo tudi za lokalno dobavo rib vrtcem, šolam in domovom 
starejših občanov. 

Ribe predelujejo v predelovalnem obratu, kjer ribe očistijo, filetirajo, pakirajo, dim-
ijo in delajo druge delikatesne izdelke, kot so kaviar in namazi iz rib. Pestro paleto 
ribjih izdelkov lahko kupite v ribarnici v Slivju.

V sodelovanju z LAS Posavje se v projektu “Najboljša riba je posavska riba” 
zavzemajo za aktivno vlogo pri izboljšanju ozaveščenosti o pomenu rib v 
zdravi prehrani. Prav tako so ponudniki kuharskih izobraževalnih delavnic s 
kuharskim mojstrom po šolskih kuhinjah in domovih za starejše občane, s 
katerimi sledijo sodobnim in zdravim trendom priprave ribjih jedi.

Kontaktni podatki:
Ribogojstvo Goričar d.o.o.
Slivje 2, 8312 Podbočje

+386 7 49 88 240
+386 31 818 031

natur.omrezje@siol.net
www.naturomrezje.com
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- RIBIŠKE DRUŽINE V POSAVJU -

Lokalni vodnik zajema območje od Radeč, kjer se dolina Save po zožitvi spet razši-
ri, prek Sevnice, Krškega in Brežic do meje s Hrvaško. Prav tako smo vključili tudi 
območji Kostanjevica na Krki in Bistrica ob Sotli, ki ju uvrščamo skupaj z ostalimi 
občinami v geografsko območja Regionalne razvojne agencije Posavje.

Slovenija je izredno vodnata dežela in njeno pestrost bogatijo številne vode kot 
so reke, potoki, jezera, izviri, ribniki idr. Za vse tiste, ki si boste zaželeli ribolova v 
posavskih vodah, lahko pričakujete ulov velikega soma, ščuke, krapa, klena in še 
mnogo drugih sladkovodnih vrst rib.

Ribe v celinskih vodah so naravni vir pod posebnim varstvom države, ribolov v rekah 
in jezerih pa je urejen z Zakonom o sladkovodnem ribištvu iz leta 2006. Ribe večino-
ma upravljajo ribiške družine. To so društva s posebnimi pooblastili (nevladne or-
ganizacije), ki na osnovi sklenjenih koncesijskih pogodb izvajajo upravljanje v im-
enu države. Upravljajo približno 94 % slovenskih voda, preostalih 6 % pa upravlja 
javni Zavod za ribištvo Slovenije.
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- Ribiška družina Radeče -

V letu 2017 je RD Radeče praznovala 60 letnico 
obstoja, ki kot društvo s 100 člani v javnem in-
teresu upravlja s tremi revirji v obsegu 240 ha 
voda. V večjem delu gre za reko Savo pod aku-
mulacijo HE Vrhovo ter nad to akumulacijo do 
vasi Suhadol. RD Radeče upravlja tudi s salmo-
nidno vodo - Sopoto rečico, ki izvira v Kumljan-
skem hribovju. 

Kljub zajezitvam je reka Sava boga-
ta z ribami. Ribiči se lahko preizk-
usijo v čisto običajnem ribolovu na 
krapa, mreno, ogrico, klena, platico in 
drugim sladkovodnim vrstam. Bolj iz-
kušeni ribiči pa se lahko odpravijo na 
lov soma, smuča ali ščuke. Reka So-
pota je naseljena s potočno postrvjo. 
RD Radeče je poznana po organ-

iziranju velikih ribiških tekmovanj. Izgradnja HE Vrhovo je pomenila razmah tek-
movanj, saj je RD Radeče v sodelovanju z vodstvi elektrarn na spodnji Savi in srednji 
Savi v reko Savo vložila veliko rib. Z zadostno količino rib, ki je predpogoj za tek-
movanja, je RD Radeče uredila okoli 2 km tekmovalne trase, kar zadostuje za vsa 
velika tekmovanja. Prav tako se lahko pohvalijo z eno izmed najlepših ribiških tras 
na svetu, ki gosti evropska in svetovna prvenstva v ribolovu.

 Hotemež 30, 1433 Radeče
 +386 3 56 88 033
 info@ribiska-druzina-radece.si
 www.rd-radece.si
 Srede od 17:00 do 19:00
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Število vseh revirjev: 3
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babuška, bolen, jez, klen, klenič, koreselj, krap, linj, mrena, ogrica (siv-
ka), ostriž, platnica, ploščič, podust, pohra, potočna postrv, rdečeoka, 
rdečeperka, smuč, som, sulec, šarenka, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
beličarske vabe, bojli, koruza, umetne vabe, vabe rastlinskega
izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

babuška, bolen, jez, klen, klenič, koreselj, linj, mrena, ogrica
(sivka), ostriž, platnica, ploščič, podust, pohra, potočna postrv, rdečeoka,
rdečeperka, smuč, som, sulec, šarenka, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

lipan, potočna postrv, šarenka
muharjenje
umetna muha
tekoča

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Reka Sava (od podvoza v Suhadolu do HE Vrhovo, vključno z izlivom Savinje)

Reka Sava (od HE Vrhovo do izliva Črnega potoka)

Reka Sopota



13

- Ribiška družina Sevnica -

Ribiška družina Sevnica upravlja z različnimi revirji, ki so v 
občini Sevnica. V RD Sevnica imajo tudi muharsko sekci-
jo in sekcijo za ribolov s plovcem. Ribiška družina Sevnica 
šteje 203 člane, od tega je 18 mladincev, 34 pripravnikov, 
2 ženski članici, 2 častna člana in 147 ostalih polnopravnih 
članov.

Ribnik Loke, kjer ima RD Sevnica tudi sedež, se nahaja v prečudoviti umirjeni kot-
linici med Logom in Studencem v občini Sevnica. Poleg možnosti lovljenja rib v 
naravi z najboljšo naravno senco pod krošnjami bukev ter pogledu na ribnik, tudi 
odlične ribje jedi z ostalo kulinarično ponudbo. Gostišče ob ribniku Loke je na-
menjeno tudi zaključkom družb, rojstnodnevnim zabavam in ostalim petičnežem, 
ki bi radi preživeli čas v neokrnjeni naravi s prijetno družbo.

 Zavratec 34, 8290 Sevnica
 +386 41 41 73 09
 tine.zupancic@gov.si
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Število vseh revirjev: 16
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potočna postrv, potočna zlatovčica
muharjenje, vijačenje
blestivka, silikonska vaba, umetna muha
tekoča

babuška, jez, klen, koreselj, krap, križanec, mrena,
ogrica (sivka), ostriž, platnica, ploščič, podust, potočna postrv, rdečeoka,
rdečeperka, smuč, som, šarenka, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje, vijačenje
z vodno kroglico
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

lipan, potočna postrv, šarenka
muharjenje
umetna muha
tekoča

klen, potočna postrv
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje, vijačenje z
vodno kroglico
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

klen, mrena, platnica, podust, potočna postrv, šarenka
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov
vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

klen, potočna postrv, šarenka
muharjenje, vijačenje
sadje, umetna muha
tekoča

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Potok Bistrica

Reka Mirna (od cestnega mostu pri žagi v Dolenjem Boštanju do izliva v reko Savo)

Reka Mirna (od mostu v zaselku Križišče do izliva potoka Grahovica v Boštanju)

Potok Hinja

Reka Mirna (od železniškega mostu v kraju Mirna do mostu v zaselku Križišče)

Reka Mirna (od vasi Moravče do železniškega mostu v kraju Mirna)
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amur, babuška, krap, rdečeoka, rdečeperka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
beličarske vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, krap, linj, rdečeoka, smuč, som, ščuka
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, krap, ploščič, rdečeoka, rdečeperka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
beličarske vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

babuška, krap, rdečeoka
beličarjenje, talni ribolov
beličarske vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, krap, linj, rdečeoka, rdečeperka, tolstolobik, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
beličarske vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, krap, linj, rdečeoka, rdečeperka, tolstolobik, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
beličarske vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Ribnik Bruna vas (Grajski ribnik)

Ribnik Krmelj

Ribnik Mirna

Ribnik Gustav Krmelj

Ribnik Loke

Ribnik Sevnica
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amur, babuška, krap, linj, ostriž, rdečeoka, rdečeperka, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
beličarske vabe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, 
vabe živalskega izvora
stoječa

klen, krap, mrena, ogrica (sivka), ploščič, podust, potočna
postrv, smuč, som, šarenka, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje, vijačenje
z vodno kroglico
umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Ribnik Štrit (Štritovsko jezero)

Reka Sava (Od izliva Črnega potoka do izliva Blanščice)

amur, babuška, krap, rdečeoka, rdečeperka, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Ribniki Prelesje
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- Ribiška družina Brestanica - Krško -

Ribniki v Mačkovcih pri Brestanici so jedro zaokroženega zeml-
jišča v lasti RD Brestanica-Krško. Nastali so na območju nekdan-
jih grajskih in trapistovskih ribnikov. Vodstvo ribiške družine se je 
leta 1961 odločilo za nakup zemljišča, na katerem so s prostovol-
jnim delom ribičev zrasli trije ribniki s skupno površino 6,5 hek-
tarjev. Uredili so dostop, nasipe, zaporne naprave in z dobrimi pogoji začeli z vzrejo 
rib. Stavbišče z manjšo zgradbo se je kmalu začelo spreminjati v sodoben ribiški 
dom, ki je postal središče tamkajšnje gostinske in turistične dejavnosti. 

RD Brestanica-Krško danes združuje 200 članov. V upravljanje RD Brestanica-Krško 
sodi tudi gospodarjenje na območju ribnikov Mačkovci, kjer ima RD v lasti cca 9 ha 
gozda, 2 ha travnikov in 7 ha vodnih površin v obliki 4 ribnikov, namenjenih vzreji rib 
za lastne potrebe in za športni ribolov.

 Raztez 1a, 8280 Brestanica
 +386 51 638 620
 rdbk.info@gmail.com
 www.rd-brestanica-krsko.si
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Za Brestaniški ribiški okoliš je značilno kar 46 vrst rib, od tega je 39 domorodnih 
vrst. V reki Savi se lahko ulovi ščuka, smuč, som, bolen, linj, podust, platnica, klen, 
mrena, krap, babuška, šarenka, zelenika, rdečeoka, rdečeperka, plošč itd. V ribniku 
pa ribiči lahko uživajo v lovu na krape, babuške, amurja, linja, ostriža itd. V bistrih 
potokih pa živijo potočne postrvi, klen, zelenika, kapelj in druge vrste rib.

RD Brestanica-Krško organizira tudi mnoga tekmovanja, in sicer na ribnikih v Mačk-
ovcih in na ribolovni trasi Rožno na reki Savi.
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Število vseh revirjev: 2
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amur, babuška, klen, krap, linj, rdečeoka, rdečeperka, tolstolobik, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Ribnik Mačkovec (Brestanica)

klen, krap, mrena, ogrica (sivka), platnica, podust, som, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe
živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

Reka Sava (od desnega brega izliva Blanščice do konca nasipa pod NEK na 
levem bregu Save)
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- Ribiška družina Brežice -

Ribiška družina Brežice upravlja s 15 ribolovnimi revirji. Športni ribolov je dovoljeno 
izvajati na naslednjih vodah: reka Sava, reka Krka, potok Pirošica (Sušica), reka Sot-
la, potok, reka Bregana, ribnik Opekarna, tekmovalna trasa na Savi (HE Brežice), 
gramoznica Boršt, ribnik Prilipe, ribnik Mokrice, ribnik Opekarna, mrtvica Cola in 
mrtvica Topla struga.

V tekočih vodah se nahajajo predvsem roparice (ščuka in som), med katerimi je 
veliko kapitalnih primerkov ter ciprinidne vrste (klen, podust, platnica mrena). Med 
gramoznicami sta najbolj poznani Vrbina 1 in Vrbina 2 v katerih se nahajajo kapi-
talni primerki krapov in amurjev, v njih pa je mogoč večdnevni 24 urni ribolov. V 
ostalih ribnikih in gramoznicah se nahajajo predvsem ciprinidne vrste: krap, amur, 
rdečeoke, klen ter roparice ščuka in som.

 Prilipe 22a, 8250 Brežice
 +386 7 496 56 65
 +386 41 671 365
 info@rdbrezice.si
 www.ribiska-druzina-brezice.si
 Ob sredah od 16:00 do 18:00
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Število vseh revirjev: 15

potočna postrv, šarenka
muharjenje
potezanka, umetna muha
tekoča

klen, krap, linj, mrena, ogrica (sivka), platnica, podust, rdečeoka,
som, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

amur, krap, smuč, som, ščuka
talni ribolov, vijačenje
bojli, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Reka Bregana (Od vasi Grdanjci do mejnega prehoda Slovenska vas)

Reka Krka (od izliva potoka Sušica pri Podbočju do izliva v reko Savo pred Čatežem)

Gramoznica Boršt



24



25

babuška, klen, krap, rdečeperka, som, tilapija (modra,nilska), zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, androga, babuška, klen, koreselj, krap, mrena, ogrica (sivka), 
platnica, ploščič, podust, rdečeoka, rdečeperka, smuč, som, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, klen, krap, ploščič, rdečeperka, smuč, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, krap, rdečeperka, som, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

krap, smuč, som, ščuka
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

klen, mrena, ogrica (sivka), platnica, podust, potočna postrv,
rdečeoka, som, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

Mrtvica Topla struga

Ribnik Prilipe

Ribnik Mokrice

Mrtvica Cola

Ribniki Opekarna

Piroški potok (Sušica/Pirošica)
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bolen, krap, smuč, som, ščuka
lov iz čolna, talni ribolov, vijačenje
bojli, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora
tekoča

klen, krap, mrena, platnica, ščuka
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
blestivka, potezanka, silikonska vaba, umetna muha, umetne
vabe, vabe rastlinskega izvora, vobler
tekoča

bolen, klen, krap, ogrica (sivka), platnica, ploščič, podust, som, zelenika
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
blestivka, potezanka, sadje, silikonska vaba, umetna muha,
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vobler, vodni mah
tekoča

amur, babuška, klen, koreselj, krap, ploščič, rdečeoka,
rdečeperka, smuč, ščuka, zelenika
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

Sava - trofejni revir

Reka Sotla (od mostu v Orešju do državne meje pri Sp. Rigonce)

Reka Sava (od nasipa pod JEK do državne meje)

Sava - tekmovalna trasa, akumulacija, nekdanja Vrbina
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- Ribiška družina Kostanjevica na Krki -

RD Kostanjevica na Krki je ustanovljena leta 1953. Ustanovitelji 
so bili ribiči Edi Dvoraček, Emil Tršelič, Jože Dolmovič, Stane 
Vodopivec ter ostali somišljeniki. Ob ustanovitvi je družina 
štela 20 članov, danes jih šteje 138 polnoletnih članov in 8 
mladincev. 

Leta 1997 so postavili prvi ribiški dom pri ribniku na Slinovcah, kateremu so dogradi-
li nadstrešek in ga obnovili. RD Kostanjevica na Krki organizira različna ribiška tek-
movanja, tako državna kot svetovna, in sicer na tekmovalni progi v Jerovcah. 

Posebnost kostanjeviškega ribolovnega revirja so naravna drstišča ščuke v potokih, 
ki tečejo skozi Krakovski gozd (Sajovec, Lokavec, Lojna, Senuša, Črnivec, Sajevec) in 
so opredeljeni kot rezervati za ohranjanje ribje populacije (R3) ter je ribolov v njih 

strogo prepovedan.

Zanimivo je izredno bogastvo rib-
jih vrst v teh potokih, še zlasti v 
njihovem zgornjem delu. Tu, po-
leg lovnih vrst, srečamo še nežico, 
babico, globočka, zvezdogleda, 
pisanca, pohro, pezdirka, piškurja, 
kaplja. Skradnja je od izvira do iz-
liva v Sušico gojitvena voda v kat-
eri RD Kostanjevica na Krki goji 
mladice potočnice, ki jih nato vla-
ga v večje salmonidne potoke.

 Ljubljanska cesta 7, 8311 Kostanjevica na Krki
 +386 31 656 167
 rdkostanjevicanakrki@siol.net
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Število vseh revirjev: 4

bolen, klen, linj, mrena, ogrica (sivka), platnica, podust, rdečeoka, 
smuč, som, ščuka, zelenika
beličarjenje, lov iz čolna, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora
tekoča

lipan, potočna postrv, sulec, šarenka
muharjenje, vijačenje
umetna muha, umetne vabe
tekoča

lipan, potočna postrv, sulec, šarenka
muharjenje, vijačenje
umetna muha, umetne vabe
tekoča

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Reka Krka (Od Mršeče vasi do izliva potoka Sušica pri Podbočju)

Potok Studena

Potok Obrh
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lipan, potočna postrv, sulec
muharjenje
umetna muha, umetne vabe
tekoča

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Potok Sušica
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- Ribiška družina Sotla -

Leta 1952 je skupina devetih ribičev na čelu z g. Albreht 
Bojanom ustanovila Ribiško družino Sotla. Od takratnih 
oblasti je prevzela cca 95 ha slovenskega dela porečja 
Sotla. Leta 1974 je bila odkupljena tudi kmetija, ki je na 
samem začetku služila kot ribiški dom. Skozi vsa leta 
so ribiški dom dograjevali, leta 2001 pa so ga v celoti 
dokončali.

Poleg manjših zemeljskih ribnikov razpršenih po Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah, 
Vonarju, Podčetrtku in v Trebčah, RD Sotla gospodari z nekaj deset km dolgem od-
seku reke Sotle, ki je izredno bogata z belo ribo (podust, platnica, ploščič), ščukami, 
krapi itd. Druga je reka Bistrica, ki je pravljičen salmonidni revir, ki se združuje z reko 
Sotlo v mestu Bistrica ob Sotli.

 Vonarje 13, 3253 Pristava pri Mestinju
 +386 31 617 073
 rd.sotla@gmail.com
 www.rd-sotla.si
 petek 17. do 19. ure
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Število vseh revirjev: 8

amur, babuška, bolen, jez, krap, linj, mrena, ploščič, potočna postrv,
smuč, šarenka, ščuka
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, potezanka, umetna muha, umetne vabe, vabe rastlinskega
izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

amur, babuška, bolen, jez, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

amur, babuška, bolen, jez, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Reka Bistrica (od izvira do izliva v Sotlo)

Reka Mestinjščica (od vasi Podplade do izliva v Sotlo)

Mrtvica Atomske toplice (mrtvica Valek)
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amur, babuška, bolen, jeseter, jez, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka,
tolstolobik
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, bolen, jeseter, jez, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka, tolstolobik
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, bolen, jez, krap, linj, mrena, ploščič, smuč, ščuka
beličarjenje, muharjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
tekoča

amur, babuška, bolen, jeseter, jez, krap, linj, mrena, ploščič,
smuč, ščuka, tolstolobik
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

amur, babuška, bolen, klen, krap, platnica, ploščič, smuč, ščuka
beličarjenje, talni ribolov, vijačenje
kos ribe, umetne vabe, vabe rastlinskega izvora, vabe živalskega izvora
stoječa

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:

VRSTA RIBOLOVA:
DOVOLJENE VABE:

TIP VODE:

MOŽNOST RIBOLOVA:
VRSTA RIBOLOVA:

DOVOLJENE VABE:
TIP VODE:

Ribnik Rogaška Slatina

Ribnik Trebče

Reka Sotla (od izvira do mostu v Orešju)

Ribnik Šmarje pri Jelšah

Ribnik Vonarje
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- Portal: RibiskeKarte.si -
Na portalu RibiskeKarte.si imajo ribiči pregled nad slovenskimi ribiškimi družinami 
ter njihovimi revirji. Preko portala lahko hitro najdete svoj najljubši ribiški kotiček 
za ribarjenje v Sloveniji ter enostavno opravite nakup ribolovne dovolilnice (ribiške 
karte). 

Preko preprostega vmesnika je brskanje enostavno in hitro - vaš naslednji ribolov 
najdete glede na vrsto ribe, lokacijo, tip vode ali vrsto ribolova. Portal je prijazen 
tudi tujim turistom, saj je preveden v vse večje svetovne jezike.

Portal RibiskeKarte.si je vodilni ponudnik spletnih ribolovnih dovolilnic za več kot 
400 slovenskih revirjev. Vašo ribolovno dovolilnico lahko popolnoma varno kupite 
24 ur na dan, 7 dni v tednu. Plačilo je mogoče z Mastercard, VISA, PayPal, NLB Klik, 
Moneto, darilnim bonom in plačilnim nalogom.
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Nakup opravite enostavno v nekaj korakih:

Korak 1: izberemo revir
Korak 2: izberemo ustrezno dovolilnico
Korak 3: vnesemo datum ribolova in podatke o ribiču
Korak 4: opravimo nakup in se odpravimo na ribolov

Vsak delavnik ponujajo pomoč pri nakupu preko telefona ali klepeta v živo. Vsak 
dan so na razpolago preko e-maila info@ribiskekarte.si.

     Kontaktni podatki:

    RIBIŠKE KARTE
          www.ribiskekarte.si
          info@ribiskekarte.si
          Telefon (v primeru nakupa dovolilnic): +386 31 441 175, 
          od ponedeljka do petka, med 9. in 13. uro.



Najboljša riba je posavska riba

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19a
8290 Sevnica

Tel : (07) 81 61 200
Fax: (07) 81 61 210

obcina.sevnica@siol.net

www.obcina-sevnica.si

Lokalni ribiški vodnik ribogojnic, ribiških družin in ribiških poti je del projekta Najboljša riba je 
posavska riba. Projekt je sofinanciran z EU sredstvi Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo na 

podlagi I. poziva LAS Posavje. Vodilni partner projekta je Občina Sevnica, ki je odgovorna za vsebino in 
informacije navedene v Lokalnem ribiškem vodniku. Organ upravljanja, določen za izvajanje OP ESPR 

2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


