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Vode imajo zdravilni dotik

Alpe varuje ZlatorogLjubljana je ljubljena 

Kraški kamen z mehkim srcemGozdovi objemajo vse

Slovenska Istra, slana ljubezenSlovenci, osvajalci sveta

Na zdravje, ljubezen

Zgodba o 
ljubezni

Začutite Slovenijo! Dobrodošli v edini 
državi na svetu, ki že v imenu nosi 
ljubezen. Stara ljudska pripovedka pravi, 
da ima ljubezen tukaj posebno moč. V 
Sloveniji se lepote dotikajo druga druge in 
vi jih lahko doživite v istem dnevu.
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Ena je živahna in poskočna, druga na poti do cilja močna in odločna, tretja skriv-
nostna in sanjava. Reke Slovenije so skupaj s svojimi pritoki tako različne kot so 
različne pokrajine edine države Evrope, ki na lahko obvladljivih razdaljah združuje 
Alpe, Mediteran, Kras in Panonsko nižino. 

Po ljudskem izročilu so reke Slovenije sestre, ki se kosajo v iskanju poti do morja. 
Ene brzijo od Alp do Jadranskega morju, druge se vse močnejše prebijajo do Podo-
navja in do Črnega morja, tretje ustvarjajo podzemne lepote kraških jam in vmes 
napojijo skrivnostno presihajoče jezero, četrtim se preko ravnic ne mudi. Imajo 
različen značaj, a njihovo bistvo je enako: kamorkoli so že namenjene, so reke Slo-
venije polne življenja!  

V slovenskih čistih vodah v presenetljivo zelenem okolju domuje domala stotina 
vrst rib. Med njimi so posebej pomembne domorodne vrste. Tu ima ribolov bo-
gato tradicijo, muharjenje pa je njegova najlepša in v Sloveniji že dolgo spoštovana 
oblika. V deželi voda, ki ima na 20 273 km2 kar okoli 28 000 km vodotokov in okoli 
1300 jezer, večjih od 1 ha, lahko muharite med alpskimi vršaci ali obkroženi s kra-
škimi pojavi, blizu morja ali blizu vinskih gričev, nedaleč od mest ali gostoljubnih 
vasi, a vselej z občutkom, da ste res daleč od vsakdanjega ritma sodobnega sveta. 

Kdor lovi po načelu ujemi in spusti, nepoškodovani ribi, ki jo vrne v vodo, 
omogoči, da plava dvakrat. Seveda pa lahko ulovljeno ribo vzame tudi s seboj 
in uživa še v njenem okusu! V tem primeru velja slediti slovenski kulinarični 
tradiciji, ki pravi, da morajo ribe plavati trikrat: v vodi, v olju in v vinu. Ob 
vrnitvi s popolnega muharjenja na enem od slovenskih presenetljivih vodotokov 
se okrepčajte z izvrstnimi ribjimi jedmi in drugimi značilnimi slovenskimi 
dobrotami ter nazdravite življenju z odličnimi slovenskimi vini!

Spoznajte Slovenijo. Raziščite njene posebnosti. Kamorkoli se namenite, povsod 
vas bodo spremljale tudi vode, polne življenja. Tistega, ki ga je mogoče ujeti s pravo 
muho!  

Ljubezen 
do voda, 

ljubezen do različnosti!   
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HRVA ŠK A

I TALIJA 

AVST R IJA 

SLOVENSKE 
REKE IN JEZERA
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HRVA ŠK A

  MADŽAR SK A Tekoče vode v Sloveniji pripadajo dvema porečjema: jadran-
skemu in donavskemu (črnomorskemu). Ihtiofavna obeh 
porečij vključuje precej skupnih vrst, nekaj pa je značilnih za 
posamezno porečje. Glavna reka jadranskega porečja je Soča 
s pritoki, druga pa Sava s pritoki. Najbolj znana posebnost 
jadranskega porečja je soška postrv (Salmo marmoratus), v 
zadnjem času pa še soški lipan (Thymalus thymalus). Med 
najznačilnejše predstavnike voda donavskega porečja uvršča-
mo sulca (Hucho hucho), potočno postrv (Salmo trutta fario) 
in lipana (Thymalus thymalus).

REKE JADRANSKEGA POREČJA
Strani 8, 9    Soča
Stran  10     Lepena, Koritnica, Nadiža, Tolminka
Stran  11     Idrijca
Stran  12     Bača, Trebuščica 
Stran  16     Reka, Rižana   

VODE DONAVSKEGA POREČJA
Stran  17     Sava Dolinka 
Strani  18, 19  Sava Bohinjka
Stran   21     Radovna 
Stran   22     Gornja Sava 
Stran   23     Tržiška Bistrica, Kokra     
Stran   24     Poljanska in Selška Sora
Stran   25      Meža 
Strani  26, 27  Savinja in Dreta   
Stran   29      Kolpa   
Strani  30, 31  Krka, Radeščica 
Strani  32, 33  Unica , Obrh

SLOVENSKA JEZERA
Stran   36     Cerkniško jezero 
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RIBJE POPULACIJE 
V SLOVENIJI

Površina slovenskih voda je 12.000 hektarjev. Od tega je okoli 4000 hektarjev 
salmonidnih, druge pa so mešane in ciprinidne vode. Večina pripada donavske-
mu porečju, četrtina pa je voda jadranskega porečja. Zadnje ima nekaj do-
morodnih vrst, ki živijo le na tem območju, kar seveda doda svoj delež pestrosti 
ribjih populacij. Zato najprej poglejmo prav te vrste rib, ki so običajnemu mu-
harskemu gostu manj ali povsem neznane.

Med avtohtonimi vrstami rib jadranskega porečja zaseda posebno mesto so-
ška postrv, imenovana tudi jadranska postrv, in je največja predstavnica sal-
monidov. Marble trout je njeno angleško ime, Salmo marmoratus latinsko. Reka 
Soča je ena redkih voda, kjer se je v zadnjem obdobju njena populacija občutno 
povečala. Še pred sedemdesetimi leti je bila široko razprostranjena v pritokih 
Jadranskega morja: od reke Pad v Italiji, beneških in furlanskih rek, Soče in pri-
tokov, Rižane, Reke, do dalmatinskih rek, Neretve, Morače, Zete, Bojane. Na-
seljevala je celo Skadarsko jezero in več albanskih voda. Zaradi antropogenih 
vzrokov je skoraj povsod izginila. Tik pred izginotjem je bila tudi v Soči. Leta 
1982 se je začela skupna akcija vseh slovenskih ribičev za njeno rešitev. Uspeh 
tega dela je, da danes v gornjem delu reke ponovno živi čista populacija soške 
postrvi. Podoben proces teče tudi v srednjem delu, kjer prevladuje populacija 
soške postrvi in je iz leta v leto večja. Tako je danes povprečna velikost soške 
postrvi okrog 35 v gornjem in 40 centimetrov v srednjem delu Soče. Vsako leto 
je ujetih po nekaj soških postrvi, težkih od pet do petnajst kilogramov. Največji 
doslej registriran primerek je iz leta 1997. Postrv je merila 121 centimetrov in 
tehtala 25 kilogramov. Preparirana je na ogled v avli hotela Hvala v Kobaridu. 

Soška postrv naseljuje še druge reke jadranskega porečja, kot so Idrijca, Bača, 
Vipava, Reka in Rižana, kjer pa je njena populacija bistveno manjša. Proces re-
populacije sicer poteka tudi v teh vodah, vendar so njene populacije pod pragom 
samoohranitve.

Križana postrv (soška in potočna postrv) je pogosta v Idrijci, Bači, Vipavi, 
Reki in Rižani. Najdemo jo povsod, kjer živita obe vrsti in prihaja do naravnega 
križanja med njima. V reki Soči so križanci zaradi dolgoletnega intenzivnega 
poribljavanja s soško postrvjo ter izločanja potočnice v zadnjih dvajsetih letih 
že razmeroma redki. Ribe imajo značilnosti obeh vrst, označujeta pa jih bolj ali 
manj intenziven marmoriran vzorec po hrbtu in glavi ter rdeče pike po bokih, ki 
so tudi belo obrobljene kot pri potočni postrvi. Dosežejo lahko kapitalno veli-
kost in tehtajo tudi več kot deset kilogramov. 

1
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Soški oziroma jadranski lipan je riba, ki sicer (še) nima statusa vrste, a kot je vi-
deti, je to samo zadeva znanstvene debate. Še pred štiridesetimi leti so bile njegove 
populacije v Soči, Idrijci ter Vipavi razmeroma močne in so se obnavljale same. 
Podobno kot pri soški postrvi so lipanske populacije zaradi posegov in sprememb 
v okolju močno upadle ali celo izginile (Vipava). Od „savskega“ lipana, ki živi v do-
navskem porečju in je bil vnesen tudi v jadransko porečje, se soški lipan razlikuje 
po barvi in obnašanju. Zanj sta značilni modrosiva barva hrbta in rumen ali bel 
trebuh. Parne plavuti so rumene, repna siva z rumenkastim nadihom v spodnji po-
lovici. V primerjavi s savskim soški lipan ni prav močan borec. Zapet običajno po-
tegne v curek in opleta z glavo v dno. Le izjemoma skoči v zrak, kar je sicer najbolj 
cenjena vrlina lipana. Drsti se od konca marca in v aprilu. Na drstiščih se pojavlja 
istočasno s savskim lipanom. Potomci so plodni. Običajna velikost je med 30 in 45 
centimetri, zraste pa tudi čez 50 centimetrov v dolžino. 

Med salmonidi donavskega porečja sta seveda za muharje najzanimivejša po-
točna postrv in lipan. Ti dve ribi večini muharjev ni treba posebej predstavljati. 
Potočna postrv je izredno barvita s številnimi rdečimi pikami, ki so običajno belo 
obrobljene. Pri lipanu poudarimo, da ga označujejo rdeča ali oranžna repna plavut, 
temnordeča prečna proga ob boku in velika pahljačasta hrbtna plavut s škrlatno 
rdeče-modro šahovnico. Ne pozabimo omeniti, da lipana odlikuje izjemna borbe-
nost. Njegovi pobegi, zlasti pa skoki v zrak, navdušujejo ljubitelje lova z umetno 
muho. 

Ob teh dveh ribah velja omeniti tudi šarenko, ki si je v Evropi že pridobila domo-
vinsko pravico. Ta vedno aktivna riba dostikrat rešuje dan, ko se drugi salmonidi 
ne zmenijo za ponujene posnetke muh. Ob tem, da rada skoči na umetno muho, je 
šarenka tudi zelo borbena. Zraste lahko do zavidljivih 80 centimetrov v dolžino in 
tehta šest, sedem ali celo več kilogramov. 

V manjšem številu voda ujamemo občasno tudi potočno zlatovčico. To kanadsko 
postrv so prinesli v Evropo istočasno s šarenko. Neupravičeno ostaja v njeni senci, 
saj je prav tako zelo aktivna in tudi zapeta se dobro brani. Res pa je, da ne dosega 
takih velikosti kot njena južna sorodnica.

4

Lipan, foto: A. Mezek    1
Soški lipan, foto: T. Šalej – Faletič    2

Lipan, foto: B. Konc    3
Potočna postrv, foto: K. Istinič    4 

Soška postrv, foto: L. Rejec    5

2

3

5

V slovenskih sladkih vodah 
živi 93 ribjih vrst. Zaščitenih 
je 33 vrst. Za športni ribolov 

je največ zanimanja za 25 
vrst rib. Večino med njimi je 
mogoče loviti in ujeti tudi z 

umetno muho. 
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Dokumentirani začetki muharjenja na Slovenskem segajo v začetke prejšnjega sto-
letja. Na Tolminko je leta 1910 prišel muharit Nemec Alexander Behm, eden naj-
pomembnejših muharjev tistega časa. Tam je spoznal domačega muharja Josipa 
Bravničarja, ki je uspešno lovil z veliko in preprosto, a zelo trdno in na poseben 
način vezano suho muho. Behm jo je po Bravničarjevem vzorcu priredil in jo leta 
1928 predstavil v nemški reviji Die Angelsport. Čeprav je Bravničarja spoštoval, je 
z muho požel slavo, ki je najbrž pripadala slovenskemu muharju.
V prvih letnikih Ribiško-lovskega vestnika, ki je začel izhajati leta 1934, je prispev-
ka Lov z umetno muho ali perjenico in Opis perjenic objavil Alojzij Šulgaj, pomem-
ben predvsem zaradi svojih razmišljanj o trnkarski etiki in obnašanju športnega 
ribiča. Svoja spoznanja je strnil v prispevkih Srčna stran ribištva in Besede o naši 
vzgoji. Navedene prispevke lahko štejemo za temelj slovenske muharske tradicije, 
v katero je vtkana ideja, da muharjenje ni priviligirana, pač pa najzahtevnejša in 
najžlahtnejša oblika ribolova s trnkom.
V sedemdesetih letih se je po vzoru angleških specimen groups tudi pri nas obli-
kovala skupina ribiških zanesenjakov – vrstnikov (beseda pomeni poslovenjeno 
obliko izraza specimen groups). Sestavljali so jo dr. Tomo Korošec, dr. Jože Ocvirk, 
Lucijan Urbančič in dr. Božidar Voljč. Svoje znanje o muharjenju in izkušnje z njim 
so oblikovali v slovensko muharsko šolo in jo utrdili z izdajo knjige Muharjenje. 
Knjiga je pomenila hiter razcvet slovenskega muharjenja in je leta 2000 doživela 
drugo, dopolnjeno izdajo. V knjigi sta strokovno izdelani tipologija in terminologi-
ja trnkov, obdelane so vozelne prvine in njihova terminologija, opisane so različne 
tehnike muharjenja, med najpomembnejša poglavja pa spada poglavje o etiki špor-
tnega ribolova. Predstavljenih je tudi 75 vzorcev muh, od večne klasike do izdel-
kov sodobnih slovenskih in tujih vezalcev. V tem času je nastala izvirna slovenska 
muharica Soča 180. Delno je temeljila na osnovi Gebetsroitherjevega avstrijskega 
muharskega sloga s trdim zapestjem, pri katerem je muharica podaljšana muharje-
va roka. Imela je tudi trdo akcijo, ki je omogočala dolge mete.
V knjigi je opisana povsem izvirna vezava posnetka ločnice avtorja dr. Božidarja 
Voljča, imenovana slovenski šaš (slovenian sedge). Muha je zaradi svoje uspešnosti 
hitro postala priljubljena po vsej Evropi in je predstavljena v več tujih publikacijah. 

1 2

SLOVENSKA 
MUHARSKA ŠOLA
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Na podlagi te vezave je nastala serija Slovenica, ki zajema vse muharsko pomembne 
vrste ločnic, skupaj z izvirnimi domačimi muharskimi imeni.
V klasični izbor umetnih muh se je zapisala tudi puhovka Marjana Fratnika, v sve-
tu znana kot F-fly. Puhovke so sicer med muharji znane že dolgo, a prav Marjan 
Fratnik je bil tisti, ki je to priljubljeno muho s svojo izvirno vezavo poenostavil 
do skrajnosti in jo s tem približal širokemu krogu vezalcev. Veliko je muharjev, za 
katere je račji puh (CDC) najuporabnejši in najbolj priljubljen material za vezanje 
muh prav po Fratnikovi zaslugi.
Popolno nasprotje pragmatičnega Fratnika sta bila žal že pokojni Ivo Kajžnik, ute-
meljitelj vezave lovnih realističnih posnetkov na Slovenskem, in avtor znameni-
tega posnetka rakca postranice (Gammarus pulex), znanega pod imenom gammy. 
Čeprav je danes kar nekaj vezalcev, ki izdelujejo verne posnetke te muhe, je origi-
nalna vezava ostala skrivnost. Ivo Kajžnik je spadal v sam vrh slovenskih vezalcev 
in je za svoje delo prejel številna priznanja doma in v tujini.
Že več kot dvajset let Ribiška zveza Slovenije vsako leto znova organizira Odprto 
prvenstvo Slovenije za najboljšo umetno muho. Prvenstvo uživa velik ugled med 
domačimi in tujimi vezalci, ki na njem redno sodelujejo v kategorijah suhe muhe, 
ličinke in mokre muhe, potezanke in realističnih vzorcev. Pot prenekaterega profe-
sionalnega vezalca se je začela prav na slovenskem prvenstvu (npr. Nadica in Igor 
Stančev iz Makedonije). V močni konkurenci so bili vedno med najboljšimi tudi 
domači vezalci: †Ivo Kajžnik, Danilo Bižal, Radivoj Šavli, Dušan Štih, Igor Holy, 
Vladimir Mikec, Simon Urbas in drugi. Vsi navedeni so tudi dobri poznavalci slo-
venskih muharskih voda in muharjenja.
Najboljše tri muhe iz vsake kategorije so shranjene v posebnih vitrinah in na ogled 
ob različnih priložnostih, povezanih z muharjenjem.

1 Puhovka in netopir, vezalec: M. Fratnik,  
foto: I. Holy    

2 Postranica, vezalec: Ivo Kajžnik, foto: I. Holy
3 dr. Božidar Voljč, foto: I. Holy
4 Ivo Kajžnik, foto: I. Holy
5 Marjan Fratnik, foto: I. Holy
6 Slovenski šaš iz serije Slovenica, 

vezalec: dr. B. Voljč, foto: I. Holy   
7 Simon Urbas, foto: I. Holy

3

4

6

7
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SOČA
Od vasi Soča v Trenti do Tolmina je za 
muharja okoli 50 kilometrov najprivlač-
nejšega dela reke. Soča je skoraj povsod 
lahko dostopna s ceste, speljane ob njej. 
V gornjem delu je hitra, deroča s številni-
mi brzicami, prelivi in tolmuni. Na nekaj 
mestih se prebija skozi krajše soteske, 
imenovane korita. Pod Napoleonovim 
mostom v Kobaridu se Soča izvije iz več 
kilometrov dolgega kanjona kot nalašč za 
ljubitelje ribolova v divjini in samoti. Od 
tu do Tolmina so muharjem njeni prelivi 
ter tolmuni spet lahko dostopni. 
Sezona ribolova je od aprila do konca 
oktobra. Edini dovoljeni način je mu-
harjenje. Prvi dnevi ribolova v dolini, 
od katere se zima še ni povsem pos-
lovila, zahtevajo od ribiča kar precej 
potrpljenja. A je nato bogato poplačan 
s številnimi prijemi, ko za uro ali dve 
obsije sonce dolino in z njo oživi bogat 
svet obvodnih žuželk. 
Če je vešč lova z nimfo ali potezan-
ko, je uspešen ribolov mogoč ves dan. 
Snežna voda v maju in začetku junija 
nekoliko zmanjša aktivnost rib, je pa ri-
bolov v pritokih v tem času zelo dober.  

Čeprav je konkurenca 
za najlepše in najboljše 

slovenske ribiške revirje zelo 
močna, je reka Soča gotovo 

dostojanstveno na prvem 
mestu. Že s svojo enkratno 

smaragdno barvo, belim 
prodcem in vijuganjem po 

zeleni dolini, obkroženi z 
zasneženimi vršaci, osupne s 

svojo lepoto ne le obiskovalca, 
ki prvič stopi v Soško dolino, 
temveč tudi vse druge. Loviti 
ribe v tej modrozeleni alpski 

lepotici je velik privilegij. Hkrati 
pa magnet, ki vsakogar, ki 

je bredel po belih prodiščih 
hčere planin, nepopisno vleče 

nazaj k bistrim tolmunom 
neukročene reke. 

1

3

2
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Lepenjica, Koritnica, Tolminka in Idrij-
ca z Bačo imajo primeren vodostaj, saj 
so njihove snežne vode že daleč. Večer-
ni skok s suho muho je dolg, uspešen in 
se potegne še daleč v noč.
Konec junija in cel julij je običajno naj-
boljši čas na Soči. Postrvi se na površino 
dvigajo predvsem po sončnem zahodu. 
Zato pa je lipan aktiven ves dan. V Soči 
živi soški lipan, ki se ne le genetsko, 
temveč tudi po obnašanju in fenotipu 
močno razlikuje od lipana v drugih slo-
venskih vodah. Njegova povprečna ve-
likost je okrog 40 centimetrov, čeprav v 
sezoni ribiči poročajo o ulovu lipanov, 
ki merijo 50 centimetrov in več.

JEZERO NA 
MOSTU NA SOČI
Sotočje z reko Tolminko je še zadnja br-
zica na srednji Soči. Do tu ob najvišjem 
vodostaju sega gladina sedem kilome-
trov dolgega umetnega jezera na Mostu 
na Soči. Vse do jezu v Podselu je Soča 

5

zaprta v tesno strugo akumulacijskega 
jezera. Tu je ribolov sicer mogoč tudi 
z brega, vendar mu pravi čar in uspeh 
daje le lov iz čolna. Najpogostejši je lov 
z ličinko na toneči vrvici. Ob lovu s po-
tezanko pa sta najprimernejša zgodnji 
jutranji in poznovečerni ribolov. Dnevi, 
bolje rečeno minute, ko je mogoč lov 
tudi s suho muho, so redki. Jezero je v 
gornjem delu nad Mostom na Soči pli-
tvejše in je z ličinko mogoče pretipati 
mnoge skrite kotičke. Tu se ribe pogo-
steje dvigujejo na gladino po vzpenja-
če in zračno hrano, vključno z majsko 
muho, kobilico, mravljo ...
V jezeru živijo vse soške ribe, vključ-
no z lipanom, ki v jezerskem okolju 
pogosto doseže kapitalne mere. Ena-
ko je soško postrvjo. Zelene globine 
skrivajo verjetno še kako kapitalno 
ribo kot tisto leta 1995, ki je tehtala  
25 kilogramov, ali tisto iz daljnega leta 
1938, ki je tehtala 22 kilogramov.

1 Soča, foto: M. Müller
2 Soča, foto: J. Borišek
3 Soška postrv, foto: M. Müller
4 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
5 Most na Soči, foto: I. Holy
6 Soča, foto: Jože Borišek

4

6

Sočo upravljajo tri upravljavke:
•	 od	 izvira	 do	 mostu	 v	 Čezsoči:	

Zavod za ribištvo Slovenije 
(ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

•	 od	mostu	v	Čezsoči	do	izliva	po-
toka Vogršček: Ribiška družina 
(RD) Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si
•	 od	izliva	potoka	Vogršček	do	dr-

žavne meje: RD Soča
 www.ribiska-druzina-soca.si
 www.ribiske.karte.si/rd-soca

  Spletna stran upravljalca

  Spletna stran za nakup ribolovnih dovolilnic
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NADIŽA, TOLMINKA
LEPENA, KORITNICA,

1

Lepeno in Koritnico v celoti upravlja 
Zavod za ribištvo Slovenije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si

Nadižo po celem toku slovenske stra-
ni državne meje upravlja RD Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

Tolminko v celoti upravlja RD Tolmin 
   www.ribiska-druzina-tolmin.si

4

Lepenjica je levi pritok Soče v Trenti. 
Čeprav je v glavnem plitva rečica, ima 
nekaj večjih tolmunov, kjer se postrvi 
skrivajo pod previsnimi kotanjami. A 
je ribolov kljub temu uspešen tudi pod-
nevi, celo s suho muho, najbolje proti 
toku, kjer v manjših tolmunčkih soške 
postrvi oprezajo za zračno hrano. Le-
penjica je voda, kjer je mogoče kadar 
koli ujeti soško postrv, res ne trofej-
ne velikosti, a dovolj veliko, da ribiški 
gost, ki želi premamiti soško lepotico z 
umetno muho, poteši svojo željo.

Nekaj kilometrov nižje z desne strani 
priteče reka Koritnica. Loven je njen 
spodnji del, kjer pa je dostop nekoliko 
težji kot ob Lepenjici. V njenih tolmu-
nih poleg soške postrvi tudi soški lipa-
ni lovijo ličinke in zračno hrano. Mar-

sikateri muhar je tu uplenil svojega 
življenjskega lipana.

Za ribolov v reki Nadiži je treba v Ko-
baridu zaviti zahodno proti Italiji. Pole-
ti je reka mala in topla, v drugih letnih 
časih pa povsem primerne velikosti. 
Naseljujejo jo vse glavne predstavnice 
soških rib, poleg postrvi tudi lipan. 

Poleg soške postrvi so Tolminska kori-
ta osrednja naravna znamenitost reke 
Tolminke, ki se pri Tolminu pridruži 
Soči. Prosojno zeleni tolmuni so dom 
soške postrvi in v spodnjem delu tudi 
soškega lipana. Pri muharjenju v gor-
njem delu Tolminke mora imeti ribič 
tudi nekaj plezalskih sposobnosti, 
medtem ko je v spodnjem delu reka 
lahko dostopna.
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55 metrov dolgim tokom najkrajša slo-
venska reka. 
Ob celotnem toku Idrijce je speljana 
cesta in z nje je reka ribičem dostop-
na kjer koli. Je ribovita voda in dobro 
lovna v vsej ribolovni sezoni. Poleti se 
sicer segreje in zlasti v spodnjem toku 
gosti številne kopalce. Najštevilčneje so 
zastopane postrvi. Prevladuje potoč-
na postrv, pogosta je tudi šarenka. Od 
Idrije navzdol vse do izliva v ojezerjeno 
Sočo pri Mostu na Soči je v reki tudi 
lipan, ki prevladuje na številnih obmo-
čjih. Čista soška postrv je redka, a obi-
čajno so to kapitalni primerki. Delež 
križancev soške in potočne postrvi, ki 
dosegajo kapitalno velikost, je precej-
šen. Vsako leto se ujame deset ali več 
soških postrvi in križancev, težkih do 
deset kilogramov, občasno pa tudi kaka 
velikanka.
Muharjenje v njenih svetlozelenih tol-
munih je zelo priljubljeno. Na splošno 
je Idrijca ribičem prijazna voda, saj jih 
le redko pusti na cedilu. Snežna voda 
spomladi hitro odteče, in ko se Soča vali 
še bela in hladna, je Idrijca v polnem 
razcvetu. V nizkem vodostaju in zlasti 
poleti so ribe muhaste in selektivne, 
vendar manj kot v večini drugih voda. 
Večerni skok je močan in pogost tudi v 
vročih dneh julija in avgusta. Še jeseni, 
ko krmežljavo sonce nekaterih delov 
reke sploh ne doseže več, nakloni reka 

6

5

IDRIJCA
vztrajnim muharjem dovolj prijemov, 
da potešijo svojo ribiško strast.
Idrijca s svojim 60 kilometrov dolgim 
tokom ponuja ribolovne užitke muhar-
jem s suho muho in ličinkarjem ali ribi-
čem, ki s potezanko iščejo trofejne ribe. 
To je voda, ki osreči začetnika pri prvih 
ribolovnih korakih, in svetovljana, ki 
je predihal že vse pomembne svetovne 
muharske revirje.

V Idrijskem hribovju ima svoj izvir reka 
Idrijca. Hitro se ji pridruži Belca in v 
tem delu je reka že zanimiva za muhar-
ja. Svetlozeleni tolmuni v njenem gor-
njem toku dajejo zavetje številnim po-
točnim postrvim in divjim šarenkam, v 
zadnjem času tudi vse večjemu številu 
soških postrvi. Njen tok do mesta Idrije 
ima kar dve omembe vredni znameni-
tosti. 
Idrijske klavže so izviren, svetovno 
znan slovenski tehniški spomenik. To 
je vodna pregrada, ki so jo v preteklosti 
uporabljali za splavljanje velikih količin 
lesa do Idrije.
Divje jezero na desnem bregu Idrijce 
pa je kraško sifonsko jezero, ki se na-
paja po globokem, še ne do konca raz-
iskanem rovu. Iz jezera odteka voda po 
Jezernici v Idrijco. Jezernica je s svojim 

Idrijco upravljata dve upravljavki:
•	 od	izvira	do	betonskega	mostu	v	

Stopniku: RD Idrija
 www.rd-idrija.si

•	 od	betonskega	mostu	v	Stopniku	
do izliva v Sočo: RD Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

7

1 Lepena, foto: I. Modic
2 Lepena, foto: M. Ivanc
3 Soška postrv, foto: M. Müller
4 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
5 Idrijca, foto: I. Holy
6 Soška postrv, foto: M. Roggo
7 Muhe, vezalec: T. Modic;  

foto: I. Holy
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Reka Bača se na svoji več kot dvajset 
kilometrov dolgi poti do Idrijce pre-
bija skozi tesni Baške grape. Značilna 
modrozelena barva ima spomladi le 
kratek čas pridih mlečne modrine za-
radi topljenja snega. Snežne vode hitro 
minejo. Tolmuni reke Bače skrivajo vse 
vrste postrvi jadranskega porečja. Od 
potočnice do soške postrvi prek njunih 
križancev vseh mogočih kombinacij, 
ki so tudi najštevilčnejši. Razmeroma 
veliko je lipanov in njihovo število se 
nizvodno še povečuje. Seveda ne gre 
spregledati šarenke, ki zaokroži pisano 
ribolovno ponudbo voda Baške grape. 
Bača je lepa, lahko dostopna in muhar-
ju prijazna rečica. Tudi manj izkušen 
metalec lahko uspešno pretipa prav 
vse obetajoče kotičke te prijazne rečice. 
Zlasti spomladi, ko so vode Soče mleč-
no modre zaradi snežnice, je Bača raj za 
ljubitelje dobrega ribolova.

Trebuščica je levi pritok Idrijce v spo-
dnjem delu njene doline, zanimivi so 
številni tolmuni, zato je reka primerna 
predvsem za ribiče, ki ljubijo samoto. 
Prevladujejo soška postrv in križanci.

2 4

Bačo in Trebuščico v celoti upravlja 
RD Tolmin

   www.ribiska-druzina-tolmin.si

1 Bača, foto: L. Hojnik  
2  Trebuščica, foto: S. Radej  
3 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy
4 Bača, foto: L. Hojnik  
  

BAČA, TREBUŠČICA
1
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foto: michel roggo

foto: nicolas muller

foto:hoverview.fr

Most na Soči 55 | SI-5216 Most na Soči | Tolmin | Slovenia | T:+386 (0)5 388 70 65 | E: penzion.sterk@siol.net | www.penzion-sterk.si

Ljubitelji narave 
lahko uživate na 

terasi nad sotočjem 
Soče in Idrijce ter 
se z razgledom, 
ki jemlje dah, 

pustite razvajati 
vrhunskemu vinu 
in naši kulinarični 
tradiciji, ki temelji 

na domačih 
sestavinah.

Pred novimi izzivi so vam na 
voljo udobne sobe in apartma, 

opremljeni s kabelsko TV, 
hladilnikom, sušilnikom za lase, 

dostopom do interneta ... 

Gostom nudimo vse potrebne 
informacije za uspešen ribolov, 

ob tem lahko pri nas kupijo 
ribolovnice ali najamejo vodiča. Ob 
vrnitvi muharje čaka topla sušilnica 
opreme, zagotovljeno parkirišče, 
topel pozdrav in odlična postrežba. 
Pri nas poskrbimo tudi za zajtrk, 
»to go lunch« pakete in večerjo.

Dobrodošli in dober prijem
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HOTEL 
ZLATA RIBICA
Idrija pri Bači 86, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 381 56 50
f +386 (0)5 381 56 51
e prima.ribica@siol.net
www.ribica.si

Dobrodošli v hotelu družine Gorjan.
Vrhunski oddih 
v idiličnem in mirnem okolju, 
le nekaj metrov stran od reke!
Hotel ZLATA RIBICA je družinski hotel v bližini Tolmina. 
Nahaja se v neposredni bližini reke Idrijce. Osrednja lega omogoča hiter dostop do 
rek v okolici.

Muharjenje je družinska tradicija že štiri generacije in Matej Gorjan, lastnik hote-
la, vam lahko pomaga z vsemi potrebnimi nasveti in informacijami za nepozabno 
ribiško doživetje.

Pri nas lahko kupite ribolovne dovolilnice, priskrbimo pa vam lahko tudi profesio-
nalnega vodiča. Opremo lahko po potrebi kupite v naši ribiški trgovini. Prav tako 
vam lahko ponudimo sezonsko najboljše muhe.

Penzionska ponudba vključuje zajtrk in večerjo, kosilo ali »lunch« paket pa sta na 
voljo po želji.
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4

TURISTIČNA 
KMETIJA 
PRI KAFOLU 
Prapetno 15, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 388 37 53, 
   +386 (0)41 618 698
e info@prikafolu.com
www.prikafolu.com

Naša turistična kmetija leži na obrobju Triglavskega narodnega parka, nad sma-
ragdno zeleno reko Sočo. Na idilični lokaciji, med Tolminom in Mostom na Soči, 
ponujamo nastanitev v apartmajih in dvopostejnih sobah. Gostom nudimo doma 
pridelano sadje, zelenjavo, meso in suhomesnate izdelke ter planinski sir in skuto.

Poleg reke Soče so v bližini tudi reke Tolminka, Idrijca, Bača in Trebuščica, ki so 
pravi raj za muharjenje. Prodajamo ribolovne dovolilnice za vode Ribiške družine 
Tolmin, organiziramo tudi vodenje z ribiškim vodičem.

Zagotovo si boste pri nas nabrali novih moči in si ponovno želeli priti k nam.

Vljudno vabljeni! 
Kafolovi

VILA NOBLESA
Drobočnik 2, SI-5216 Most na Soči
t +386 (0)5 381 31 16
f +386 (0)5 381 31 17
e vila-noblesa@siol.net

Vila Noblesa stoji med travniki in gozdovi, od koder se odpira čudovit razgled na 
sotočje Idrijce in Soče. Od Mosta na Soči je oddaljena le 5 minut.

Gostom so na voljo štiri individualne hišice, ki merijo 80 kvadratnih metov, imajo 
od 4 do 5 postelj, tri kopalnice, manjšo kuhinjo in satelitsko televizijo. V osrednji 
stavbi so recepcija, dve jedilnici, odprta kuhinja in vinska klet.

V Vili Noblesi je mogoče kupiti ribolovne dovolilnice za vode Ribiške družine Tol-
min in vse najbolj znane salmonidne vode Slovenije. Na voljo so tudi ribiški vod-
niki. Muharnica je opremljena s priborom in gradivi za vezanje muh ter velikim 
izborom specialnih in preizkušenih muh za lovljenje v domačih vodah.
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Na svoji poti od izvira v Gorskem Kotar-
ju do Škocjanskih jam – svetovne zna-
menitosti,  kjer reka Reka izgine v glo-
binah Krasa – je Reka dom avtohtone 
soške postrvi, križancev in prevladujoče 
potočne postrvi. Do Ilirske Bistrice je 
razmeroma neznatna, v ravnici se okre-
pi s pritoki in prelevi v spoštljivo veliko 
vodo, ki je v preteklosti poganjala šte-
vilne žage in mline. Populacija postrvi 
je stabilna in ponuja veliko užitkov mu-
harjem, najsi jo obiščejo spomladi, ko 
Reka bučna in močna preskakuje jezove, 
ali poleti, ko v večernem mraku ob njej 
svatuje nešteto vodnih insektov. Dobri 
muharski tereni so vse od Ilirske Bistri-
ce mimo Ribnice do Škocjanskih jam. 

Sredi poletja, ko po kratki dolini v stru-
gi Rižane komaj še žubori majhen po-
toček, si težko predstavljamo, da bi v 
tem koritu muharili in ujeli ribe, med 
njimi morda celo soško postrv! A vse to 
je mesec ali dva prej mogoče. Pomlad v 
Sloveniji se najprej začne prav tu. 
Že v marcu je dolina Rižane zelena in 
ten ji daje prav obilica vode, ki vre iz 
kraškega izvira pod Hrastovljami. Njen 
vsega 14 kilometrov dolgi tok do morja 
je nekoč poganjal številne mline in žage. 
Nekaj jezov je še živih. Pomladna Rižana 
daje prav mogočen vtis, ko se močan tok 
vode prek cele širine jezu bučno prevali 
navzdol v zelenomodre globine. Zara-

Reko v celoti upravlja RD Bistrica 
iz Ilirske Bistrice

 www.rd-bistrica.si
 www.ribiske.karte.si/ 
rd-ilirska-bistrica

Rižano v celoti upravlja RD Koper:
 www.ribiske.karte.si/rd-koper 

2
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REKA, RIŽANA
di blage mediteranske klime so postrvi 
v dobri kondiciji že na začetku sezone. 
Vse tja do junija, ko je zaradi zalog v pod-
zemlju struga Rižane polna, je pravi čas 
za ribolov. Rižana je kraška reka in po-
točnice, ki tu prevladujejo, so lahko prav 
izbirčne. A zato se v večernem skoku 
obilno oddolžijo za svojo muhavost in 
agresivno poberejo vlečenega šaša ali 
droban posnetek enodnevnice. Poleg 
potočne postrvi in šarenke Rižana svo-
jim ljubiteljem občasno nakloni križance 
med soško in potočno postrvjo, a tudi 
soška postrv je vse pogostejša.
Najprimernejši ribolovni tereni so v 
gornjem in srednjem toku reke. Čeprav 
bujna mediteranska obvodna vegetaci-
ja marsikje otežuje pristop do vode, ima 
muhar ob srednjem vodostaju dovolj 
velik radij gibanja v sami rečni strugi. 
Številne kaskade v gornjem toku daje-
jo zavetje ribam, ribičem pa vzbujajo 
radovednost, da jih pretipajo do obisti. 
Ribolov v mirnih predelih vode nad 
jezovi je najobetavnejši popoldne in 
zvečer, ko voda oživi. Rojenje številnih 
vrst žuželk v toplih pomladnih mesecih 
privede ribe do nebrzdanega norenja, 
hkrati pa muharja do ekstaze.
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1 Reka, foto: I. Holy
2 Soška postrv, foto: I. Holy
3 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy
4 Zelenci, izvir Save Dolinke, foto: M. Vranič, 

arhiv STO
5 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy
6 Potočna postrv, foto: K. Istinič
7 Sava, foto: D. Babič

7

6

4

SAVA DOLINKA
V skrajnem severozahodnem kotičku 
slovenske zemlje, tik ob italijanski meji, 
v čudovitem izviru Zelenci privrejo na 
dan izrazito prozorne zelene savske 
vode. Ta barva vode, čeprav manj inten-
zivna, spremlja reko v celotnem toku. 
Ribolov v izvirnem delu, ki je naravni 
rezervat, ni dovoljen, čeprav so v njem 
že postrvi. Mlada Sava po položni do-
lini teče proti vzhodu do Jesenic, kjer 
njen tok zaustavi jez akumulacijskega 
jezera Moste. 
Od jezu navzdol teče po dolini, imeno-
vani Brje, ki je tudi naravni spomenik. 
Med Vrbo in Bledom so številni leh-
njakotvorni izviri ob Savi, kjer voda v 
deset- in večmetrskih slapovih pada v 
Savo. Malo niže, v Lancovem, se srečajo 
z vodami Save Bohinjke in nastane reka 
Sava.
Sava Dolinka je prijazna postrvja voda, 
naseljena s potočno postrvjo in šaren-
ko. Kot vsako jezero tudi moščansko 
skriva v svojih globinah postrvi kapital-
ne velikosti. Divjerodne šarenke slovijo 
po borbenosti. Največje vedno uidejo, 
a muharji se kljub temu vsako leto po-
hvalijo s plenom štiri ali pet kilogramov 
težkih amerikank. Od jezu navzdol do 
sotočja s Savo Bohinjko se nadaljuje 
salmonidni pas s postrvmi kot glavni-
mi vrstami. In najdemo tudi že lipana.

Savo Dolinko v celoti upravlja RD 
Jesenice:

 www.ribiske.karte.si/rd-jesenice 

5
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Že z mostu pri Sv. Janezu lahko obču-
dujemo vse ribe Save. V curku je videti 
izdajalsko repno plavut lipana, ki v Savi 
ni rdeče, temveč oranžne barve. Ob 
grmu pa tik pod gladino „visi“ potočna 
postrv. V tolmun malo nižje se občas-
no pokaže sulec na obhodu, ki se mu 
spoštljivo umakne stalno aktivna ša-
renka in še kak vandrovec klen, ki se je 
spustil s tokom navzdol iz jezera. 
Od jezera pa do sotočja s svojo sestrsko 
Savo se Bohinjka večkrat prebija sko-
zi tesni, kjer pokaže svojo moč. Večina 
njenega toka je za ribiča lahko dostopna 
s ceste, ki se vije ob njej. Sledijo si tol-
muni, prelivi in peščine. Nad redkimi je-
zovi pridobi reka daljše pasaže globine, 
ki skrivajo kapitalne ribe. Seveda so ne-
kateri odseki, kjer je rib več, a že povpre-
čen muhar bo v toku lovnege dne, ne 
glede na letni čas, imel dovolj prijemov, 
da bo potešil ribiško strast. Sicer pa je 
v celotnem delu Bohinjka ribovita voda. 
Kljub temu velja omeniti v gornjem delu 
Kamnje in Brod, nato Log ter Sotesko, 
zlasti nad jezom in pod njim. Nizvodno 
so ribičem najlaže dostopna mesta ob 

mostovih, ki pod obrežnim vejevjem 
skrivajo postrvi, v curkih lipana, v tol-
munu pa kraljuje vse pogostejši sulec. 
Ribolov je običajno dober v celi sezoni, 
ki se po navadi začne v marcu na veliki 
teden. Razmere so v tem času še skoraj 
zimske. A kljub temu ribiči in ribe okoli 
poldneva, ko marčevsko sonce vsak dan 
močneje prebuja pomlad, pridejo na 
svoj račun. Postrvi in lipani ne zamu-
dijo rojenja prvih pomladanskih mušic, 
muharji pa jim seveda z veseljem ponu-
jajo ustrezne posnetke. 

SAVA BOHINJKA
1

Z mostu k cerkvici Sv. Janeza 
v Ribčevem Lazu se pravkar 

rojena Sava „na ogled postavi“. 
Pravzaprav so bele vode 

izpod Komne, ki padajo v 
zeleno podslapje slapa Savice, 

njen rojstni kraj. Po kratkem 
toku vode Savice izginejo v 
modrini Bohinjskega jezera 

in se v drugem delu prek 
praga ledeniške morene kot 
Jezernica prelijejo v savsko 

strugo. Ko se jim streljaj nižje 
pridružijo vode Mostnice, se 

rodi Sava Bohinjka. 

2
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1 Sava Bohinjka, foto: J. Borišek
2 Lipan, foto: M. Müller 
3 Sava Bohinjka, foto: I. Holy
4 Sava Bohinjka, foto: J. Borišek
5 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy

3

Savo Bohinjko upravljajo štiri upra- 
vljavke:
•	 od Bohinjskega jezera do cestne-

ga mostu pod Bohinjsko Bistrico: 
RD Bohinj

 www.bohinj.si/ribolov/
•	 od cestnega mostu pod Bohinjsko 

Bistrico do jezu v Soteski: Zavod 
za ribištvo Slovenije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

•	 od jezu v Soteski do Cajhnovega 
jezu pri Lancovem: RD Bled

 www.ribiska-druzina-bled.si
•	 od Cajhnovega jezu do sotočja z 

Dolinko: RD Radovljica
 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

V aprilu in maju so obdobja snežne 
vode, ki jih je najbolje preskočiti. Ob 
koncu maja so vremenske razmere že 
precej stabilne, ribe pa v polni aktivno-
sti. Večerni skok z vsemi svojimi značil-
nostmi je tu. Običajno se začne že pred 
sončnim zahodom in traja pozno v noč. 
V tem času daje navadno najboljše re-
zultate slovenski šaš različnih barv in 
velikosti. Prebirljivega lipana dostikrat 
premami šele posnetek na osemnaj-
stici, postrv pa veliki šaš na desetki ali 
dvanajstki, s katerim pred ribo na krat-
ko zarazimo vodno površino.
Poletni čas na Bohinjki je sicer vroč, 
a primerjalno precej uspešnejši kot 
na drugih vodah. Čeprav so vodostaji 
nizki, je dopoldanski lov običajno kar 
dober. Po naših izkušnjah so najuspe-
šnejši manjši posnetki črnih barv. Črna 
mravlja in črnaš na 16 in 18 pomenita 
za ribe velik izziv. 
Tudi v opoldanski vročini je mogoče 
uspešno loviti. V tem času se lipani 
pomaknejo v hitre curke in prelive, ki 
jih na Bohinjki ne manjka. V le ped glo-
bokem prelivu stojijo druga za drugo 

ribe kapitalnih velikosti. Droben koči-
jaž, mravlja ali šaš, postavljen na pravo 
mesto, lahko prinese sanjsko ribo. Je pa 
res, da je prijem hiter in v lesketajočih 
valčkih skoraj neopazen, da ga večina 
ribičev preprosto ne zazna. 
Večerni skok se v poletju vse bolj kraj-
ša in včasih tudi izostane, zlasti po po-
poldanskih nevihtah, ki v Bohinju niso 
prav redke. Takrat uspeh rešuje lov z 
ličinko, po sončnem zahodu pa je lahko 
uspešen tudi s potezanko. Poleg postr-
vi se lahko v mraku na potezanko zaleti 
tudi sulec, saj je njegova populacija v 
Bohinjki zelo močna. 
Jesen ob Bohinjki je čas čarobnih barv 
doline, obkrožene z očaki, ki jih je po-
belil prvi sneg. Običajno nizek vodo-
staj omogoča ribičem dostop do skoraj 
vseh lovnih pozicij. Oktober s toplimi 
in sončnimi dnevi je včasih kar „babje 
leto“. Lipan in šarenka sta glavni ribo-
lovni ribi. Potočna postrv je v lovopustu 
in prav zdaj je njena površinska aktiv-
nost največja. Na suho muho prijemajo 
potočnice zavidljivih velikosti, ki so bile 
celo sezone skrite. Lipan je sicer pog-
lavje zase, a opoldanski ribolov v zlatih 
jesenskih barvah je lahko čudovit. 
Jesen je čas drobnih posnetkov in opol-
danskega ribolova, ki je v novembru še 
vedno uspešen, le produktiven čas je 
kratek. Začetek zime je tu in z njo lov 
na sulca, ki mu čar daje bistra voda, kjer 
se zrcalijo s snegom pokriti vršaci. In 
seveda upanje na prijem sulca, ki je v 
Bohinjki izjemno dobro zastopan. A ne 
le to, ujamejo se tudi kapitalni primer-
ki. Najtežji, ki je bil registriran doslej, je 
imel polnih 16 kilogramov.

4



20|

DRUŽINSKI HOTEL TRIPIČ***
Družinski hotel, restavracija in picerija Tripič
Triglavska cesta 13, SI-4264 Bohinjska Bistrica
t +386 (0)4 828 01 20, f +386 (0)4 828 01 24
e info@hotel-tripic.si, www.hotel-bohinj.si

Ponudba Družinskega hotela, restavracije in picerije Tripič
•	 od	leta	1986
•	 dvoposteljne	sobe
•	 povezane	družinske	sobe
•	 vse	sobe	so	opremljene	z	balkonom,	kopalnico	s	tušem	ali	kadjo,	sefom,	telefo-

nom, kabelsko televizijo in brezplačnim žičnim internetom
•	 ponujamo	nočitev	z	zajtrkom	(bogat	samopostrežni	zajtrk),	polpenzion	ali	pol-

ni penzion (vključeno a la carte kosilo ali večerja)
•	 možnost	zgodnjega	zajtrka
•	 možnost	pozne	večerje	v	sklopu	penziona	za	goste	ribiče
•	 pripravljamo	„lunch	pakete“
•	 možnost	samopostrežnega	zajtrka	tudi	za	nehotelske	goste
•	 restavracija	a	la	carte	odprta	vsak	dan	cel	dan:	domača	bohinjska	kuhinja,	hišne	

specialitete, bohinjska postrv, vegetarijanske jedi, jedi z žara, pice ...
•	 shramba	za	smučarsko	opremo	in	kolesa	brezplačno
•	 izposoja	koles
•	 prodaja	ribolovnih	kart	za	Savo	Bohinjko	in	Bohinjsko	jezero
•	 sprotne	informacije	o	vremenu	in	stanju	vod
•	 možnost	najema	vodnika	za	ribolov	na	Savi	ali	jezeru	
•	 možnost	izposoje	ribiške	opreme
•	 možnost	sušenja	in	hrambe	ribiške	opreme
•	 20-odstoten	popust	pri	vstopu	v	bazene	Vodnega	parka	Bohinj	 (oddaljen	50	

metrov): ogrevani bazeni, wellness center s savnami in masažnim centrom
•	 brezplačni	WiFi	v	vseh	hotelskih	sobah
•	 500	m	do	Save	Bohinjke
•	 6	km	do	Bohinjskega	jezera
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RADOVNA

Bistre in hladne ledeniške vode privrejo 
na dan prav iz neder očaka Triglava in 
belega peska gornje doline. Hladna, ze-
lena in mrzla, za oko čudovita rečica je v 
prvem kilometru svojega toka tako ne-
gostoljubna, da rib v tem delu sploh ni. 
Šele od prvega jezu navzdol se pojavijo 
živopisane rdečepike potočne postrvi, ki 
nato naseljujejo reko po celotnem toku.
Dolina Radovne in reka sta del Trigla-
vskega narodnega parka. V srednjem in 
gornjem delu doline je le nekaj kmetij, 
zato je okolje skoraj povsem nedota-
knjeno. Kot bi mati narava hotela to 
še posebej poudariti, je rečici ob koncu 
doline postavila še kamnito pregrado. 
Triglavske vode Radovne so tu izklesa-
le znamenito sotesko Vintgar in se na 
koncu 17 kilometrov dolgega toka prid-
ružile Savi Dolinki.

Za muharja je Radovna izjemno pri-
vlačna. V gornjem toku živi izključno 
potočna postrv. Kljub obilici razpolo-
žljive hrane postrvi zaradi hladne vode 
rastejo zelo počasi. Njihovo povprečje 
je majhno, večina rib je pod najmanjšo 
dovoljeno mero. A to odtehta ribolov v 
izjemnem okolju, še zlasti poleti, ko je 
cela dežela v vročinskem šoku, dolina 
Radovne pa samo prijetno topla. Poleg 
potočnice v Radovni domujeta še šaren-
ka in potočna zlatovčica. Zanimivo je, 
da se je zlatovčica obdržala v srednjem 
delu Radovne, kjer so izviri talne vode 
in njihovi iztoki njeno drstišče, hkrati 
pa dajejo zavetje zarodu in mladicam.
Pomladanski ribolov se običajno začne 
še v povsem zimskih razmerah. Marčno 
sonce še ni dovolj močno, da bi v osoj-
ni alpski dolini stopilo snežno odejo. 
Začetek ribolovne sezone včasih bolj 
spominja na sulčelov kot na muharje-
nje. Brez vloženih postrvi bi bil začetek 
sezone bolj klavrn. S toplejšimi dnevi se 
poveča aktivnost postrvi, ki se vse po-
gosteje dvigajo na zračno hrano. Snež-
na voda sicer nekoliko upočasni ta pro-
ces, a vztrajni muhar v lovnem dnevu 
kljub temu pride na svoj račun tudi ob 
manj ugodnih pogojih.
Ribolov na Radovni je najboljši sredi 
poletja. Ko so povsod naokrog tropske 
vročine, je hlad triglavskih voda Radov-
ne prav blagodejen. Ribe se intenzivno 

Radovno od izvira do HE Radovna 
upravlja Zavod za ribištvo Slove-
nije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

2

hranijo in večerni skok je močan in in-
tenziven. Dostikrat traja pozno v noč. 
Še preden se dolina odene v jesenske 
barve, nastopi lovopust za potočno po-
strv. V lepih in toplih sončnih dneh se 
potočnice prikažejo na gladini tolmu-
nov, kjer so se celo sezono uspešno sk-
rivale očem ribičev. Dostikrat jih preva-
rajo drobni posnetki enodnevnic, prav 
tako tudi šarenke in potočne zlatovčice, 
ki so legalen plen ribičev v tem letnem 
času.

3

1 Radovna, foto: J. Borišek
2 Radovna, foto: J. Borišek
3 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy
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GORNJA SAVA

Od sotočja pa do Kranja ali bolje rečeno 
izliva reke Kokre je reka Sava velika in 
obetavna salmonidna voda. V tem delu 
je nekoliko odmaknjena od glavnih ce-
stnih poti, tako da ribič lahko še vedno 
najde svoj kotiček miru, kjer bo slišal le 
žuborenje vode. Tu so tolmuni globoki, 
prelivi široki in brzice dolge. Dostop do 
vode je mogoč na številnih mestih. 
Ribolov je povsod dober, čeprav so ribe 
včasih že na začetku sezone zaradi obili-
ce hrane prav izbirčne. Ko minejo snežne 
vode, je večerni skok odličen in dolg. V 
avgustovskem večeru po obetavnem za-
četku pa včasih kar tiho ugasne. Poleg po-
točne postrvi in šarenke sta dobro zasto-
pana še lipan in sulec. Lipan, ki je zaradi 
kormoranov postal razmeroma redek, tu 
dosega izjemne velikosti. Kar lepo število 
muharjev je tu ujelo svojega največjega  

2

lipana in se pridružilo klubu 50 +. 
Podobno je tudi s sulcem. Globine in 
brzice gornje Save so osrečile že mar-
sikaterega sulčarja s kraljem voda, tež-
kim deset in več kilogramov. Vsakih 
nekaj let pa se nasmehne sreča ljubi-
teljem zimskega vijačenja z ribo okoli 
dvajset kilogramov. Prav zanimivo pa 
je, da je bil doslej največji sulec v tem 
delu Save ujet sredi Kranja, v tolmunu 
pod mostom glavne ceste, ki pelje v Je-
lenov klanec. Verjetno je sulec, ujet 25. 
januarja 2008, dolg 127 centimetrov in 
težak 24,80 kilograma, eden najtežjih, 
če že ne največji, ki je bil kdaj koli ujet v 
slovenskih vodah.
Vse do izliva Kokre segajo valovi Tr-
bojskega jezera, ki je potopilo del ču-
dovite soteske Zarice. Sava je v konglo-
merat prodnih nanosov pod Kranjem 
vrezala strmo sotesko, skozi katero se 
je prek brzic, tolmunov in prelivov pre-
bila na Sorško polje. Zdaj je tu jezero s 
spremenjeno ihtiofauno. Še vedno so v 
njem tudi postrvi. Resda ne v tako ve-
likem številu kot pred potopitvijo leta 
1986, a dosegajo kapitalne velikosti. 
Veliko je podusti, ki se iz jezera poleti 
množično odpravljajo na pasišča v toku 
Save v Kranju, ujetim med Tekstilin-
dusovim jezom in Trbojskim jezerom. 
Razmnožil se je povsod prisoten poha-
jalec klen, tudi mrena ne zaostaja. Po-
javljajo se celo krap, ostriž, smuč, som. 3

Gornjo Savo upravljajo upravljavke:
•	 od	 sotočja	 Bohinjke	 in	 Dolinke	

do izliva potočka na levem bregu 
nad izlivom Tržiške Bistrice: RD 
Radovljica

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

•	 od	 izliva	 potočka	 na	 levem	 bregu	
nad izlivom Tržiške Bistrice do Maj-
dičevega jezu v Kranju: RD Tržič

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

•	 od	Majdičevega	jezu	v	Kranju	do	
jezu HE Medvode: RD Kranj

 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

•	 od	jezu	HE	Medvode	do	mostu	med	
Brodom in Tacnom: RD Medvode

 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode
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Tržiško Bistrico v celoti upravlja 
RD Tržič

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

Kokro v celoti upravlja RD Kranj
 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

1 Sava, foto: L. Dakskobler 
2 Lipan, foto: B. Konc
3 Muhe, vezalec: T. Modic, foto: I. Holy
4 Kokra, foto: J. Ušeničnik Schifferstein
5 Tržiška Bistrica, foto: J. Ušeničnik Schifferstein
6 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
7 Kokra, foto: J. Ušeničnik Schifferstein

7

KOKRA
TRŽIŠKA BISTRICA, 

4

Vode strmih pobočij Karavank se steka-
jo v Tržiško Bistrico, levi pritok Save. 
Njena struga ima velik padec s hudou-
rnim značajem. Voda je mrzla, izjemno 
prozorna in posebne modrozelene bar-
ve. Dobro produktivno vodo naseljujeta 
potočna postrv in šarenka, ki dosegata 
zavidljive velikosti. 

Nekoliko vzhodneje si je dolino visoko 
med Kamniške Alpe vrezala reka Kok-
ra. Je razmeroma lahko dostopna in 
lovna v celotnem toku. Le v Kranju se 
pred izlivom v Savo spusti še v nekoliko 
težje dostopen kanjon. Tolmuni, brzice 
in prelivi gornjega toka skrivajo potoč-
ne postrvi in šarenke in od Preddvora 
navzdol se jim pridružijo še lipani. Po-
pulacija je stabilna in občasno se uja-
mejo tudi kapitalni primerki.

5

6
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roma stabilna. Ob njih sta za muharje 
pomembni še šarenka in potočna zla-
tovčica. Glavna muharska riba je še ne 
dolgo tega bil lipan. Zaradi različnih 
vzrokov, med katerimi plenjenje kor-
moranov zaseda eno prvih mest, lipan-
ska populacija v srednjem in spodnjem 
delu Sore zelo niha. 
Ribolovna Sora ni prav zahtevna voda. 
Je klasična lipanska voda za lov s suho 
muho v toku celotne sezone. Postrvi so 
bolj muhaste, kar velja zlati za potočni-
co. Zato pa šarenka in občasno potočna 
zlatovčica rešujeta ribolovni dan. Zani-
mivo je, da se je v zadnjem času lipan-
ska populacija v gornjem toku krepko 
povečala, čeprav je bil lipan pred dvaj-
setimi leti v tem delu Sore razmeroma 
redek. Danes je najstabilnejši lipanski 
revir prav v gornjem toku Sore. Je pa 
ta del Sore znan tudi po kapitalnih po-
točnih postrvih. Vsakih nekaj let je ujet 
kak primerek, težak od pet do deset ki-
logramov.

Pri Zalem Logu je Selška Sora že tako 
velika rečica, da je zanimiva za muharja. 
Ta dobrih trideset kilometrov dolgi tok, 
precej vodnih pragov in jezov je izrazita 
postrvja voda s potočnico in šarenko v 
celotnem toku. V spodnjem toku je na-
seljen tudi lipan, ki pa mu ta voda naj-
bolj ne prija. Njegova populacija je mala 
in se je obdržala le na omejenih predelih. 

3

1

Selška Sora je povsod lahko dostopna, 
saj cesta spremlja ves njen tok. Postrvi 
so dobro zastopane, prevladuje pa ša-
renka. Občasno poročajo tudi o ulovih 
kapitalnih potočnic, podobno kot v Po-
ljanski Sori.

V eni od navedenih rovtarskih grap se 
kot majhen potoček rodi Poljanska 
Sora. V kratkem vijugavem toku do Ži-
rov svojo strugo s pritoki številnih grap 
že tako napolni, da je prav lep in dober 
muharski revir. Na svoji 43 kilometrov 
dolgi poti njen tok umirja kar nekaj je-
zov. Med njimi, zlasti v gornjem toku, 
je kot v starih dobrih časih, kak med 
njimi še ostal lesen. Tok Sore ima šte-
vilne okljuke z globokimi tolmuni, ki se 
iztegnejo v ozek, dolg curek obenem, in 
pasom prodca na nasprotnem bregu. 
Poljanska Sora je lepa, dobra in razme-
roma lahko dostopna v celem toku. Je 
klasična lipanska voda. Lipan se poja-
vlja že nad Žirmi. Potočnica pa seveda 
domuje v njej že v prvih tolmunih od 
izvira. Sulec sicer ne dosega rekordnih 
velikosti, a je njegova populacija razme-

Poljansko Soro upravljajo tri uprav-
ljavke:
•	 od	 izvira	 do	 Barbne	 žage	 v	Ho-

tavljah: RD Žiri
 www.rd-ziri.com 
 www.ribiske.karte.si/rd-žiri

•	 od	 Barbne	 žage	 v	 Hotavljah	 do	
mostu med jezovoma v Logu 
pod Volbenkom: RD Visoko

 www.rd-visoko.si 
•	 od	mostu	med	jezovoma	v	Logu	

pod Volbenkom do sotočja s Sel-
ško Soro: RD Sora

 www.ribiske.karte.si/rd-sora

Selško Soro upravljata dve uprav-
ljavki:
•	 od	izvira	do	nekdanjega	konjske-

ga broda: RD Železniki
 www.ribiske.karte.si/rd-zelezniki

•	 od	 nekdanjega	 konjskega	 broda	
do sotočja s Poljansko Soro: RD 
Sora 

 www.ribiske.karte.si/rd-sora

SELŠKA SORA
POLJANSKA IN 

2
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4

MEŽA
Iz neder Kamniških Alp se na koroški 
strani izvije reka Meža. Njen tok, dolg 
dobrih štirideset kilometrov, v celotni 
dolžini naseljuje potočna postrv. Vsa-
ko leto je ujetih po nekaj kapitalnih 
primerkov, težkih več kilogramov. Od 
Mežice naprej je svoje domovanje našel 
tudi lipan, ki pa je redek. V spodnji del 
Meže, nekaj kilometrov nad izlivom v 
Dravo, v večjem številu vanjo zahajajo 
kleni, mrene in podusti. Njihova ve-
likost je krepko nad povprečjem za te 
ribje vrste. V tem delu se vanjo izliva 
tudi reka Mislinja in je dobra postrvja 
voda v celem toku. Od Slovenj Gradca 
dolvodno pa je v njej tudi lipan.

1 Sora, foto: J. Ušeničnik Schifferstein
2 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
3 Lipan, foto: J. Ušeničnik Schifferstein
4 Meža, foto: B. Konc
5 Potočna postrv, foto: B. Konc
6 Potočna postrv, foto: B. Konc
7  Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy

Mežo v celoti upravlja Koroška ri-
biška družina

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska

5

6 7
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Za muharja je najlepša Savinja v Zgor-
nji Savinjski dolini, ki sega do Soteske 
pod Mozirjem. Pomlad odnese snežne 
vode skupaj z ledenimi možmi, tako da 
je druga polovica maja meseca za mu-
harjenje s suho muho že pravi užitek. 
Ribe niso izbirčne in uspešen ribolov 
se nadaljuje še v junij. Z vročimi dnevi 
vodostaj reke upade, ribe pa postajajo 
vse bolj izbirčne, saj jim je na razpolago 
bogato pogrnjena miza. Sredi poletja se 
voda ogreje celo v gornjem toku. Zato je 
uspešen ribolov s suho muho omejen le 
na jutranje in večerne ure. Večerni skok 
je izredno intenziven in traja še pozno 
v noč. Z nimfo pa je seveda mogoče 
tudi sredi dnevne pripeke premamiti 
velikega lipana, da hlastne po usodnem 
posnetku. V jeseni se ribolov osredoto-
či na opoldanske urice, ki so lahko še 
posebno prijetne. Ribič se spet in spet 
sprašuje, od kod zdaj nenadoma toliko 
potočnih postrvi, ki jih celo sezono ni 
bilo nikjer.

DRETA
1

V elegantnem, 90 metrov 
globokem skoku čez skalovje 
pod Okrešljem, slapu Rinka, 

se rodi Savinja. Na svoji 
95 kilometrov dolgi poti do 
Save več kot polovico toka 

njene zelene vode naseljujejo 
za muharja najzanimivejše 

vrste: potočna postrv vse od 
Logarske doline naprej, lipan 
pa od Igle pod Solčavo. Na 
Ljubnem se jima pridruži še 

sulec. Šarenka pa je že stalni 
prebivalec brzic in tolmunov 

Savinje, ki dostikrat rešuje 
dan, ko se muhasta potočnica 

sploh ne prikaže iz skrivališč, 
lipan pa pikolovsko prebira 

drobne mušičke. 

SAVINJA IN

V Savinji od Nazarij navzdol je pogoste-
je zastopan tudi že sulec, saj do tod sega 
življenjski prostor jatnih krapovcev, 
med katerimi prevladuje mrena. Poleg 
nje pa je še povsod prisotni klen. Obe 
vrsti sta izziv za muharje, kar še po-
sebno velja za mreno, ki tu doseže res 
spoštljivo velikost.
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7

1 Savinja, foto: G. Križnik
2 Savinja, foto: G. Mitchell
3 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
4 Potočna postrv, foto: M. Müller
5 Savinja, foto: B. Konc
6 Lipan, foto: M. Müller
7 Dreta, foto: I. Holy

Reka Dreta, ki napaja Zadrečko doli-
no in se pri Nazarjah združi s Savinjo, 
si tudi zasluži omembo. Po značaju je 
precej umirjena, saj ima kar nekaj živih 
jezov. Potočna postrv in lipan ob šaren-
ki sta ribji vrsti, zanimivi za muharje. 
Lipanska populacija je dobra, kar nekaj 
med njimi je tudi resnično trofejnih pri-
merkov. In niso vedno prav posebno se-
lektivni, kajti ribolovni pritisk je nizek.

3

6

Savinjo v zgornjem toku, kjer je 
primerna za muharjenje salmo-
nidov, upravljata dve upravljavki:

•	 od	 izvira	 do	Kolenčevega	 jezu	 v	
Grušovljah: RD Ljubno

 www.rd-ljubno.si
•	 od	 Kolenčevega	 jezu	 v	 Gru-

šovljah do letuškega mostu: RD 
Mozirje

 www.rd-mozirje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-mozirje

Dreto v celoti upravlja RD Mozirje.
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ŠPORT CENTER PRODNIK
GOSTIŠČE PRODNIK****
TURISTIČNA KMETIJA PRODNIK 
Juvanje 1, SI-3333 Ljubno ob Savinji
t +386 (0)3 838 10 30, +386 (0)31 752 111, +386 (0)41 752 111
f +386 (0)3 838 10 31
e s.c.prodnik@gmail.com, www.prodnik.com

Oddih. Sodobno opremljene sobe s pridihom domačnosti vam nudijo celovito 
udobje, ki ga potrebujete za popolno sprostitev in miren počitek.

Sprejmite izziv. Reka Savinja s svojim tolmuni in brzicami nudi užitek v vodnih 
športih tako za začetnike kot za bolj izkušene avanturiste. 30 let tradicije kaja-
kaštva in raftinga. Prodaja ribiških kart.

Ekološka kmetija Prodnik – Gostišče Prodnik. Tradicionalne jedi vam pripravimo 
s pridelki lastne ekološke pridelave. Številna priznanja potrjujejo našo kakovost.

Za skupine. Nudimo vam primerne prostore z odlično kulinarično ponudbo za 
večje skupine (do 150 oseb) – poroke, obletnice, seminarji …

Za aktivne – za sprostitev. Za aktivnejše so na voljo fitnes, izposoja koles in na-
mizni tenis, sprostite pa se lahko tudi v savni.

Uživajte z nami. Zgornja Savinjska dolina vam nudi številne atraktivne izlete v 
naravo in oglede zanimive kulturne dediščine.
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Reko Kolpo v gornjem in srednjem toku 
si Slovenija deli s Hrvaško. Odmaknjeni 
od dogajanj sta se reka in njena dolina 
izognili usodi večine evropskih rek. Do-
lina živi mirno, Kolpa pa še danes teče 
nemoteno, odmaknjena v neki drug, že 
davno minuli čas. Njen tok prekinjajo 
le kamniti jezovi, ki so jih davno nekoč 
sestavili mlinarji, danes pa obnovili vo-
darji. V spokojni Kolpski dolini se rde-
čepikaste potočne postrvi še vedno kot 
pred stoletji podijo za vodnimi mušica-
mi. Za kamnom sredi žuborečega preli-
va pa rdeča repna plavut izdaja počiva-
jočega lipana. Skupaj s sulcem vse tri 
vrste živijo v gornjem delu Kolpe. Celo 
lipana najdemo v reki že v izvirnem 
delu in njegov pas sega vse do Dola. 
Dolina Kolpe je v celotnem toku lah-
ko dostopna s ceste, ki se vije ob njej 
od Osilnice navzdol mimo Gruntovca, 
Fare vse do Dola. Vmes se pod Slavskim 
Lazom dolina zoži, reka pa se prebija 
mimo Bilpe, kjer ob nalivih privre na 
dan po nekaj kilometrov dolgem kanjo-
nu voda reke Rinže, ki ponikne pod Ko-
čevjem. Pri vasi Vrt Kolpa lažje zadiha, 
ko se strmi bregovi pobočij odmaknejo 
od njene poti. Tu so izborna mesta za 
ribolov sredi gostih kočevskih gozdov. 
Poleg izjemne krajine svoje doda še bo-
gastvo divjadi. Dostikrat ribiča zmoti 
jelen, ki prečka reko na plitvini, ali pa 
trop divjih prašičev, ki se seli z brega na 

1

KOLPA
breg. V obrežni mivki so vidni sledovi 
šap medvedov, saj so brlogi v nedosto-
pnih predelih nad Kolpo njihov rojstni 
kraj, hkrati pa tudi prostor, kjer pred-
remajo zimo. Občasno pa pogled na si-
cer nič hudega slutečega kosmatinca, ki 
brklja po kamenju ob bregu, prežene iz 
vode tudi kakega ribiča.
Najboljši čas za ribolov je druga polo-
vica pomladi do začetka julija. To je čas 
pred poletnimi nizkimi in toplimi vo-
dami, v katerih se ribe polenijo. Aktiv-
nost rib je na začetku visoka z odličnim 
večernim skokom. Poletje je čas, ko se 
večina rib umakne v curke in globine 
nad jezovi. Voda oživi spet po prvi viso-
ki vodi ob koncu avgusta. V septembru 
je lahko prav dober lipanski ribolov na 
drobne posnetke suhih muh. 
Dobri tereni za ribolov se vrstijo drug 
za drugim od Osilnice navzdol. Prav-
zaprav slabih terenov sploh ni. Glavna 
riba za muharja je lipan. Na začetku se-
zone so povsod in njihova aktivnost je 
celodnevna. Poleti je dober ribolov zjut-
raj in zvečer, jeseni pa spet podnevi. Po-
točne postrvi so pogostejše v gornjem 
toku do Fare. So seveda tudi nižje, a jih 
je manj, so pa zato večje.

3

Kolpo na levem bregu (desni breg 
je na Hrvaškem), kjer je primerna 
za muharjenje salmonidov,  uprav-
ljata dve upravljavki:
•	 od	izliva	Čabranke	do	jezu	v	

Slavskem Lazu: RD Kočevje
 www.rd-kocevje.si

•	 od	jezu	v	Slavskem	Lazu	do	jezu	
v Dolu pri Starem trgu: Zavod 
za ribištvo Slovenije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

2

1 Kolpa, foto: D. Babič
2  Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
3 Perla marginata, foto: N. Stančeva
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V Krki so v njenem le 93 kilometrov 
dolgem toku zastopane vse vrste rib do-
navskega porečja, ki živijo pri nas. Tre-
tjina njenega toka je salmonidna voda 
s potočnico in šarenko kot vodilnima 
vrstama. Od jezu v vasi Krka navzdol se 
jima pridruži še lipan, a je njegova po-
pulacija razmeroma majhna in omejena 
na redke lokacije na področju do izliva 
Radeščice. Sulčev življenjski prostor 
je med Zagradcem in Novim mestom, 
čeprav posamezni osebki segajo čez to 
mejo. Sulčja populacija je že leta stabil-
na. Vsako leto se ujame veliko sulcev, 
ki tehtajo deset kilogramov, Občasno 
pa vidimo poročila v sliki in besedi s 
srečnimi uplenitelji kapitalcev, težkimi 
okoli dvajset kilogramov.
Življenjski svet reke Krke je bogat v vseh 
pogledih. Ribe imajo bogato obloženo 
mizo leto in dan. Temperatura vode je 
razmeroma stabilna, tako da so pogoji za 
življenje rib dejansko vseskozi optimal-
ni. Muharji, zlasti tisti s suho muho, to 
dobro poznajo. Spomladi in v zgodnjem 
poletju je ob rojenju enodnevnic, maj-
skih muh, šašev in prodnic lov s suho 

RADEŠČICA
1

Kot večina izvirov kraških rek 
je tudi izvir reke Krke bogat z 
vodo, zato reka že takoj pod 
izvirom žubori v svoji veličini. 
Le tri kilometre toka do vasi 
istega imena je struga Krke 
v nivoju doline. Od tu naprej 
pa je svojo strugo globoko 

pogreznila v mehak apnenec 
dolenjskega gričevja. Ob 

tem je z apnencem bogata 
voda nešteto naravnih pragov 

svojega korita obložila s krhkim 
lehnjakom. Krške vode se 

prelivajo iz tolmuna v tolmun 
čez kaskade, porasle z zelenim 

mahom, ki ponujajo nešteto 
skrivališč ribam. 

KRKA,

muho izjemno uspešen. Ne le šarenke, 
tudi potočnice se v tem času intenzivno 
dvigajo na zračno hrano. Ko pa rojenja 
ni, je vtis, kot bi v Krki živela le ena vrsta 
postrvi – šarenka. A je potočnice bistve-
no več, kot kaže njena udeležba v ulovu.
Najboljši čas ribolova je od sredine 
marca do konca junija. V marcu, okoli 
opoldneva, ko vsak dan močnejše po-
mladansko sonce spodbuja rojenje, je 
pravi čas ribolova s suho muho. Že v 
toplih aprilskih večerih pa se začne tudi 
večerni skok. Njegova kulminacija je v 
maju in začetku junija. Skok v toplem 
večeru traja pozno v noč. Nešteto kolo-
barjev prebija večerno vodno zrcalo. V 
tolmunih in curkih postrvi pogosto z 
gladkim cmokanjem potrjujejo udelež-
bo na gostiji. Od sončnega zahoda pa 
do prvega mraka so na površini najprej 
aktivne manjše in srednje velike ribe, 
malo pred temo pa še tiste največje, 
med njimi tudi najbolj želene – trofejne 
potočne postrvi. 
Poletje in nizek vodostaj sta dejavnika, 
ki ribičem ne koristita. Večina jezov je 
suhih, voda se v ozkih pramenih preliva 
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Krko v zgornjem toku, kjer je pri-
merna za muharjenje salmonidov, 
upravljata dve upravljavki:
•	 od	izvira	do	jezu	HE	v	Zagradcu	Za-

vod za ribištvo Slovenije (ZZRS)
 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

•	 od	jezu	HE	v	Zagradcu	do	mostu	
v Soteski: RD Novo mesto

 www.rdnovomesto.si

Radeščico v celoti upravlja RD 
Novo mesto

 www.rdnovomesto.si

3

5

čeznje ali pa se skozi luknjičav lehnjak 
pod gladino izmuzne navzdol. Masov-
no se začne pojavljati zelena nitasta 
alga, ki moti ribolov z ličinko in suho 
muho. Ribe so vse bolj izbirčne, večerni 
skok je kratek ali ga sploh ni.
Ko prva večja voda ob koncu poletja 
osveži strugo in Krki vrne zeleno barvo, 
je čas  za ribolov prijaznejši. Kot povsod 
drugod se z dnevno svetlobo krajša tudi 
aktivni čas ribolova. Postrvi so v lovop-
ustu, lipana ni prav veliko in za večino 
muharjev je sezona ribolova mimo.
Na Krki pravzaprav ni pomembno, kje 
ribič lovi. Ribe so dejansko povsod. Se-
veda je v predelu z mirno vodo težje 
prevarati postrv kot v brzici. In pri lovu 
z ličinko čez dan je verjetnost uspešne-
ga lova večja kot pri lovu s suho muho, 
obratno pa je v večernem skoku. Sicer 
pa so na Krki vedno in povsod mogoča 
raznovrstna presenečenja; včasih dobro 
za ribiča, največkrat pa kar za ribo.

Radeščica je desni pritok reke Krke pod 
Sotesko. Njen izvir je kraško jezerce v 
podnožju Kočevskega roga, kjer vode 
Suhe krajine privrejo na dan v močnem 
izviru. Njen tok, dolg le nekaj kilome-
trov, se vije med travniki in njivami po 
zeleni dolini mimo Dolenjskih Toplic. 
Reka je dobro naseljena s potočno po-
strvjo in šarenko v celotnem toku, lipan 
pa se jima pridruži v spodnjem delu. 
Občasno vanjo zaide tudi sulec iz Krke. 
Kot na večini kraških vod je tudi na Ra-
deščici najdonosnejši pomladanski in 
zgodnjepoletni ribolov. Skoraj vse, kar 
je povedano za reko Krko, velja tudi za 
Radeščico.

6

1 Krka, foto: D. Hojnik
2 Ephemera danica, foto: N. Stančeva
3 Krka, foto: R. Tisnikar
4 Radeščica, foto: M. Luštek
5 Radeščica, foto: J. Ušeničnik Schifferstein
6 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy
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Na južnem robu enega najlepših in 
hkrati najbolj ohranjenih kraških polj 
se rodi reka Unica. Pravzaprav nastane 
šele na sotočju dveh rek, Pivke, ki prek 
podvodnih labirintov Krasa s kratkim, a 
močnim slapom šine iz Planinske jame 
in se po dveh kilometrih šumnega toka 
pridruži globoki, z obilnim vodnim ra-
stlinjem obrasli in umirjeni Malenšči-
ci. Od tu naprej se Unica kot kača kar 
nekajkrat zvije čez celo širino, dobrih 
šest kilometrov dolgega Planinskega 
polja. Čeprav že na polovici njenega 
toka luknjičavi kraški svet srka njeno 
vodo v neznane globine, ji uspe svojo 
strugo zmeandrirati od enega do druge-
ga roba kraškega polja. Do požiralnikov 
pod Grčarevcem, ki posrkajo še zadnjo 
preostalo vodo Unice, je njena pot kar 
trikrat daljša od celotne dolžine Planin-
skega polja. 
V večini voda Krasa imajo ribe zelo 
dobre življenjske pogoje. Ribam Unice 
obilen delež prispeva kraški pojav pre-
sihanja. Od jeseni do pozne pomladi 
občasno privrejo na dan tolikšne koli-
čine vode, da jih požiralniki ne morejo 

UNICA, OBRH
1

Unica danes slovi kot ena 
najboljših lipanskih evropskih 

voda. V času majske muhe 
in nato še v juniju, ob rojenju 

prodnic in mladoletnic, je 
Planina zbirališče muharjev 

celega sveta. 
To je čas, ko je mogoče v 

jutranjem prebujanju dneva, ob 
prvih sončnih žarkih, pretentati 

trofejnega lipana ali zvečer v 
mraku na posnetek majske 

muhe privabiti kapitalno živo 
pisano potočnico. O izidu 

pogosto odločajo živci, saj 
dostikrat ribič prav zaradi 

prevelike lovske strasti naredi 
napačno potezo, ki jo taka riba 

v trenutku izkoristi. 

2

pravočasno pogoltniti. Večina Planin-
skega polja je tedaj potopljena teden, 
dva ali celo dlje. S tem pa ribe dobijo še 
dodaten izbor hrane z običajno bogato 
obložene mize. 
Poletna vročina in obilica različnih vod-
nih in obvodnih insektov, ki so ribam na 
razpolago, odženeta večino ribičev dru-
gam, kjer je ribolov lažji. Muhar, ki v tem 
času lovi na Unici, ima tako rekoč zase 
neomejeno dolžino revirja. To je čas testi-
ranja ribiškega znanja in pridobivanja no-
vih izkušenj. Tokrat imajo prednost ribe. 
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1 Unica, foto: I. Holy
2 Ephemera danica, foto: N. Stančeva
3 Obrh, foto: G. Mitchell
4 Lipan, foto: J. Ocvirk
5 Obrh, foto: G. Mitchell
6 Potočna postrv, foto: M. Müller 
7 Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy

 

3

Jesensko sonce osredotoči ribolov na 
lov opoldanske ure. Tudi jesen, zlasti 
še topla in sončna, omogoča muhar-
jem, da na drobne posnetke olivk pri-
jemajo postrvi, ki so sicer v lovopustu, 
in lipani. Še novembrski, običajno sivi 
dnevi, so lahko pravo presenečenje ob 
sončnem in brezvetrnem vremenu.
V Unici ni šarenke, ki na številnih vo-
dah po celem svetu rešuje čast mnogim 
ribičem. Zato morajo tudi najboljši mu-
harji in poznavalci reke občasno priz-
nati svojo nemoč in premoč narave. A 
ta se svojim vztrajnim oboževalcem ob 
drugi priložnosti obilno povrne za zve-
stobo. In tako je leto naokoli.

Za muharjenje lipana in postrvi 
na Unici sta primerna zgornji in 
srednji del vodotoka. Unico v celoti 
upravlja Zavod za ribištvo Slove-
nije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

Obrh v celoti upravlja Zavod za ri-
bištvo Slovenije (ZZRS).

6

Vodotok Obrh je rečica, ki teče po Lo-
ški dolini. Izvira v dveh skupinah kra-
ških izvirov na južnem delu polja, teče 
mimo gradu Snežnik in skozi naselje 
Kozarišče. Zahodno od naselja Pudob 
se združi s potokom Veliki Obrh, dalje 
poteka tok reke pod imenom Obrh. 
Je gosto obrasla s priobalnim rastlin-
stvom, ki nudi ribam obilo možnos-
ti skrivališč. Bogata s hrano skriva v 
zgornjem toku čudovite, živobarvne 
potočnice. Njihov stalež je zelo dober 
in  ribiču se ponuja možnost, da z malo 
sreče in veščine ujame kapitalno ribo. 
Dobro je zastopana tudi populacija lipa-
na. Voda je pod posebnim režimom, saj 
dnevno lahko lovijo samo 3 ribiči, v vsej 
ribolovni sezoni je na voljo maksimalno 
100 ribolovnih dovolilnic.

54
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MUHARJENJE 
NA SULCA

Sulec in lov nanj sta gotovo krona ribolova v naših vodah. To še zlasti velja 
za muharjenje nanj. Dolgo časa je vladalo mišljenje, da ga z umetno muho ni 
mogoče ujeti, če pa že, potem le naključno in nedorasle primerke. S širitvijo 
obsega načinov muharjenja smo ribiči hitro ugotovili, da sulec prav rad popade 
potezanko. Najboljši čas je takoj po drsti, ob koncu aprila in v maju, ko je pri nas 
zanj sicer še lovopust. A tudi med lovno sezono ga je mogoče z vztrajnostjo in 
menjavo potezank pripraviti do prijema. Vse pogosteje srečamo sulčarja pozimi 
z muharico v roki. Prijem sulca je že pri klasičnem načinu vrh zadovoljstva, pri 
lovu z muharico pa je to sploh izjemna nagrada.
Najprimernejše za sulčji lov z muharico so naše srednje velike reke. Sulca je 
mogoče uspešno loviti na Sori, Savinji in Kolpi. Najobetavnejši je sulčelov na 
Savi Bohinjki, kjer je stanje sulčje populacije več kot odlično. Zato priporočamo 
vsem, ki jim je pri srcu tak ribolov, da se na tej reki preizkusijo z muharico v roki.

1
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Najprimernejše za sulčji lov 
z muharico so naše srednje 

velike reke. Sulca je mogoče 
uspešno loviti na Sori, Savinji 

in Kolpi. Najobetavnejši je 
sulčelov na Savi Bohinjki, kjer 
je stanje sulčje populacije več 
kot odlično. Zato priporočamo 

vsem, ki jim je pri srcu tak 
ribolov, da se na tej reki 

preizkusijo z muharico v roki.

SAVA BOHINJKA
Savo Bohinjko v območju, ki je pri-
meren za muharjenje sulca, uprav-
ljajo tri upravljavke:
•	 od	 cestnega	mostu	 pod	 Bohinj-

sko Bistrico do jezu v Soteski 
Zavod za ribištvo Slovenije 
(ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

•	 od	jezu	v	Soteski	do	Cajhnovega	
jezu: RD Bled

 www.ribiska-druzina-bled.si
•	 od	Cajhnovega	jezu	do	sotočja	z	

Dolinko: RD Radovljica
 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

SAVA
Savo v območju, ki je primeren 
za muharjenje sulca, upravlja pet 
upravljavk:
•	 od	 sotočja	 Bohinjke	 in	 Dolinke	

do izliva potočka na levem bregu 
nad izlivom Tržiške Bistrice: RD 
Radovljica

 www.ribiskadruzinaradovljica.si
 www.ribiske.karte.si/rd-radovljica

•	 od	izliva	potočka	na	levem	bregu	
nad izlivom Tržiške Bistrice do 
Majdičevega jezu v Kranju: RD 
Tržič

 www.rdtrzic.si
 www.ribiske.karte.si/rd-trzic

•	 od	Majdičevega	jezu	v	Kranju	do	
jezu HE Medvode: RD Kranj

 www.ribiskadruzinakranj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-kranj

•	 od	 jezu	HE	Medvode	 do	mostu	
med Brodom in Tacnom: RD 
Medvode

 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode

•	 od	 mostu	 med	 Brodom	 in	 Tac-
nom do izliva Ljubljanice: RD 
Straža – Sava

 www.rdstrazasava.si
 www.ribiske.karte.si/rd-straza-sava

Sava Bohinjka, foto: J. Borišek    1
Sulec, Savinja, foto: D. Babič    2

Sora, foto: I. Holy    3
Savinja, foto: B. Konc    4

Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy    5

3

4

SORA
Soro v območju, ki je primeren za 
muharjenje sulca, upravljata dve 
upravljavki:
•	 od	sotočja	Poljanske	Sore	in	Sel-

ške Sore do jezu v Goričanah: RD 
Sora

 www.ribiske.karte.si/rd-sora
•	 od	jezu	v	Goričanah	do	jezu	pred	

izlivom v Savo: RD Medvode
 www.rdmedvode.si
 www.ribiske.karte.si/rd-medvode

KRKA
Krko v območju, ki je primeren za 
muharjenje sulca, upravlja RD Novo 
mesto

 www.rdnovomesto.si

KOLPA
Kolpo v območju, ki je primeren za 
muharjenje sulca, upravljata:
•	 od	mostu	 pri	 Petrini	 (mednaro-

dni prehod SI – HR) do jezu v 
Slavskem Lazu: RD Kočevje

 www.rd-kocevje.si
•	 od	jezu	v	Slavskem	Lazu	do	jezu	

v Dolu pri Starem trgu: Zavod za 
ribištvo Slovenije (ZZRS)

 www.zzrs.si
 www.fishing-slovenia.si 

SAVINJA
Savinjo v območju, ki je primeren 
za muharjenje sulca, upravljata:
•	 od	 Kolenčevega	 jezu	 v	 Gru-

šovljah do letuškega mostu: RD 
Mozirje

 www.rd-mozirje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-mozirje

•	 od	 letuškega	 mostu	 do	 petrov-
škega mostu: RD Šempeter

 www.rd-sempeter.si
 www.ribiske.karte.si/rd-sempeter

5
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MUHARJENJE 
NA KRAPOVCE –  

CIPRINIDE

1
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Vse vrste rib v slovenskih vodah 
se redno ali vsaj občasno 
prehranjujejo z vodnimi ali 

obvodnimi insekti. S tem so 
potencialno dostopne muharjem. 
A ne le to. Tudi izrazito rastlinojede 

vrste rib lahko ujamemo na 
umetno vabo, ki sicer ne 

posnema prav najpogostejšega 
obroka, je pa dobrodošel grižljaj 

(ikra, kobilica, muren, rak, miš 
in podobni glodavci itd.).

Krapovci so tudi največja skupina rib v naših vodah. Med njimi je nekaj vrst, ki so 
priljubljene med muharji. Omenimo le najpogostejše.

Klen je gotovo ribja vrsta, ki jo pozna vsak muhar. Najdemo ga v vseh vodah, po-
strvjih in izrazito beličarskih. Seveda naseljuje tudi jezera. In je povrhu še vsejed. 
Zato ga lahko v vseh letnih časih lovimo in ujamemo na suho muho, ličinko in 
potezanko. Spekter umetnih muh zanj nima konca. Poleti pridejo najbolj v poštev 
velike mikačice ali košatice na trkih 6–12. Pozimi pa v sončnem dnevu prav nič 
previdno hlastne po drobni olivki na 16. 
Med ličinkami dejansko ni posnetka, ki bi ga klen odbil. A kot povsod drugod – vse 
ob svojem času in na pravem mestu. Pri potezankah pa dajemo prednost manjšim. 
Skoraj vse slovenske vode so dobro naseljene s klenom. Med rekami izstopajo Sava 
s pritoki v srednjem in spodnjem delu, Drava in Mura. A vendar bi omenili še na-
ravna in umetna jezera: Bohinjsko in Blejsko jezero, akumulacije na Savi in Dravi, 
zlasti pa našo kraško znamenitost – Cerkniško jezero. Tam kleni dosegajo velikost 
čez 60 centimetrov! Prijemi klenov med 40 in 50 pa niso redki. 
Klen je praviloma zelo previdna riba, zlasti še, če je sam. V jati pa že zaradi ne-
voščljivosti pred konkurenco hitro in energično popade muho. Takoj po zaseku 
se močno brani. Običajno je prvi pobeg dolg deset do petnajst metrov. Nato še 
nekajkrat poskuša pobegniti, a pobegi so vse krajši. Razmeroma hitro se preda in 
obrnjen na boku obmiruje na dosegu roke. 

Mrena je tipičen predstavnik rečnih rib in je s težo do 6 kilogramov hkrati ena od 
največjih med njimi. Razširjena je po vsej Sloveniji. V jadranskih vodah živi njena 
sorodnica grba, ki po velikosti in teži ne zaostaja prav veliko. Mrena je jatna talna 
riba in ujamemo jo največkrat pri lovu z obteženimi posnetki ličink. Zelo učinko-
viti so posnetki z zlato glavo. Niso pa redki primeri prijemov mrene tudi na pote-
zanko. Najprimernejše vode za njen lov so srednja Sava, Sora, Savinja, Krka, Kolpa, 
Mura, Drava in njihovi pritoki. Zapeta je izjemen borec. Ker je riba hitre vode, se 
dostikrat „zabije“ v dno v curku in z repom otepa po predvrvici. Utrujanje večje 
mrene zlasti na tanjši predvrvici lahko traja nekaj deset minut. 

Platnica je najpogostejša v kraških vodah: Krki, Ljubljanici, Kolpi. Zastopana je 
tudi v Savi, Savinji, Mirni in Dravi. V zgodnjem poletju se proti večeru platnice rade 
dvigujejo na površino po vzpenjače, levinke, a tudi po plavajoče žuželke. Slovenski 
šaš se je v takih situacijah pokazal za zelo uspešen posnetek. Zapeta platnica se 
odlično in dolgotrajno brani. Vztrajno vleče v curek in v dno. Ker je riba težka kilo-
gram, dva ali celo več, njeno utrujanje zelo razborito. 

2

Cerkniško jezero, foto: arhiv STO    1
Cerkniško jezero, foto: R. Tisnikar    2

Klena, foto: K. Istinič    3
Mrena, foto: B. Konc    4

3

4
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Krap je načelno riba stoječih voda. A v zadnjih dvajsetih letih se je razširil tudi po 
vseh večjih rekah v pas mrene. Najuspešnejši ribolov nanj je v jezerih, ribnikih in 
akumulacijah, predvsem poleti. Takrat se v sončnem dnevu posamezni primerki ali 
pa kar cela jata dvignejo tik pod površino. Za najuspešnejšo vabo se je v taki situ-
aciji pokazal globug v beli, oranžni in rumeni izvedbi. Počasi toneči globug privabi 
v svojo bližino krapa, ki ga vzame z močnim srkom celo z razdalje 20 do 30 centi-
metrov; ga pa tudi energično izpljune, če zamudimo prijem. Na srečo se včasih kar 
sam zapne. Sledi strelovit poteg, dolg tudi nekaj deset metrov. To je tudi najnevar-
nejši del lova. Če ribič na to ni pripravljen, nekaj kilogramov težka riba utrga tanko 
predvrvico. Glede na velikost zapete ribe lahko utrujanje traja razmeroma dolgo. 
Podobno kot krapa na globug zelene barve lovimo v istem okolju tudi belega amur-
ja. Ker gre običajno za velike in močne ribe, ki po zaseku silovito reagirajo z dolgim 
pobegom in celo skokom v zrak, se ribolov največkrat konča z zmago ribe. 

Rdečeperka je široko razprostranjena predvsem po stoječih vodah. Ni prav veliko 
ribičev, ki vedo, da je lahko izjemna muharska riba. Običajna velikost je mala, a v 
nekaterih vodah zraste do zavidljive velikosti. V Cerkniškem jezeru primerke med 
30 in 40 centimetrov redno lovimo na nimfe, redkeje na suho muho. Rdečeperka 
ni izbirčna riba. Ker so običajno v jati, se na posnetek, predložen v bližino, požene 
več rib. Zaseku sledi močan pobeg, in to je tudi edini nevaren del lova. Razmeroma 
hitro se utrudi. Zaradi volje do prijemov je odlična športna riba za učenje muhar-
jenja.

Zelenika je jatna riba, ki se zadržuje tik pod vodno gladino. Rada prime na vse, kar 
pade na vodno gladino. Ker gre za ribe majhne velikosti, morajo biti tudi posnetki 
suhih muh ali nimf razmeroma drobni. Uspešen in zabaven je ribolov nanje pred-
vsem v toplih mesecih.

1

3
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S potezanko lovimo nekaj vrst rib, med katerimi ščuka gotovo zaseda vodilno 
mesto. Je razmeroma pogosta v jezerih in srednjih ter nižinskih delih rek, številne 
akumulacije pa so še povečale njeno razširjenost. Uspešno jo lovimo na večje pote-
zanke živih barv, ki „dihajo“. Jig daje včasih prav presenetljive rezultate. Priporo-
čljivi sta rumena in rdeča barva, a tudi srebrna in bela sta uspešni. Velikost pote-
zank naj bo deset centimetrov in več. Lov ščuke z muharico daje odlične rezultate 
na zajezitvah Drave, srednje in spodnje Save ter nekaterih jezerih, zlasti plitvejših, 
kot je npr. Cerkniško jezero. 

Bolen je pri nas razmeroma redka riba. A v spodnjem delu Krke, Drave in Mure je 
njegova populacija razmeroma dobra, tako da jih uspešno lovimo. Za lov nanj so 
najprimernejše manjše potezanke srebrnih ali belih barv. 

Ostriže, zlasti v jezerih in nekaterih rekah, kjer je populacija ustrezna, uspešno 
lovimo z manjšimi potezankami in jigi.Kolpa, foto: D. Wedam, arhiv STO    1

Krka, foto: J. Ocvirk    2
Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy     3

Krap, foto: C. Mlinar    4
Ostriži, foto: J. Ocvirk    5

Rdečeperka, foto: Jure Ušeničnik Schifferstein    6
Muhe, vezalec: T. Modic; foto: I. Holy    7

Ščuka, foto: K. Istinič    8
Potezanka, vezalec: I. Holy, foto: S. M. Lešnik    9
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KOLPA
Kolpo na levem bregu (desni breg je 
na Hrvaškem), kjer je primerna za 
muharjenje ščuke in ciprinidov, up-
ravljata dve upravljavki:
•	 od	jezu	v	Dolu	pri	Starem	trgu	do	

jezu v Krasincu: RD Črnomelj
 www.rdcrnomelj.si
 www.ribiske.karte.si/rd-crnomelj

•	 od	 jezu	 v	 Krasincu	 do	 državne	
meje: RD Metlika 

 www.rdmetlika.si

KRKA
Krko v območju, ki je primeren za 
muharjenje ščuke in ciprinidov, up-
ravljajo tri upravljavke:
•	 od	mostu	v	Soteski	do	mostu	v	

Mršeči vasi: RD Novo mesto
 www.rdnovomesto.si

•	 od	mostu	v	Mršeči	vasi	do	izliva	
potoka Sušica: RD Kostanjevica

 www.kostanjevica.si
•	 od	izliva	potoka	Sušica	do	izliva	v	

Savo: RD Brežice
 www.ribiska-druzina-brezice.si
 www.ribiske.karte.si/rd-brezice

SAVINJA
Savinjo v območju, ki je primeren 
za muharjenje ščuke in ciprinidov, 
upravljajo tri upravljavke:
•	 od	letuškega	do	petrovškega	mo-

stu: RD Šempeter
 www.rd-sempeter.si
 www.ribiske.karte.si/rd-sempeter

•	 od	 petrovškega	 mostu	 do	 via-
dukta v Tremerjih: RD Celje

 www.rd-celje.si 
 www.ribiske.karte.si/rd-celje

•	 od	 viadukta	 v	 Tremerjih	 do	 ce-
stnega mostu v Zidanem mostu: 
RD Laško

 www.rdlasko. si
 www.ribiske.karte.si/rd-lasko

SAVINJA
Mežo v območju, ki je primeren za 
muharjenje ciprinidov (od Slovenj 
Gradca do izliva v Dravo), upravlja: 
Koroška ribiška družina

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska

DRAVA
Dravo v območju, ki je primeren za 
muharjenje ščuke in ciprinidov (od 
državne meje z Avstrijo do državne 
meje s Hrvaško), upravlja pet uprav-
ljavk:
•	 od	 državne	 meje	 z	 Avstrijo	 do	

jezu HE Vuzenica: Koroška ri-
biška družina 

 www.ribiske.karte.si/rd-koroska
•	 od	jezu	HE	Vuzenica	do	jezu	HE	

Ožbalt: RD Radlje
 www.rdradlje.si

 
•	 od	 jezu	 HE	 Ožbalt	 do	 jezu	 HE	

Mariborski otok: RD Ruše
 www.rd-ruse.si

•	 od	 HE	 Mariborski	 otok	 do	 bi-
všega šmartinskega broda med 
Dvorjanami in Staršami: RD 
Maribor

 www.ribiske.karte.si/rd-maribor
•	 od	 bivšega	 šmartinskega	 broda	

med Dvorjanami in Staršami 
do državne meje pri Zavrču: RD 
Ptuj

 www.ribiske.karte.si/rd-ptuj

UNICA
Za muharjenje ščuke in ciprinidov 
je primeren spodnji del vodotoka. 
Unico v celoti upravlja Zavod za ri-
bištvo Slovenije (ZZRS)

 www.zzrs.si.
 www.fishing-slovenia.si

CERKNIŠKO 
JEZERO
Cerkniško jezero upravljata dva 
upravljavca: 
•	 gornji	 del:	 Zavod za ribištvo 

Slovenije (ZZRS)
 www.zzrs.si.
 www.fishing-slovenia.si

•	 spodnji	del:	RD Cerknica
 www.rdcerknica.si

1 Drava, foto: D. Babič
2 Savinja, foto: I. Holy
3 Ščuka, Unica, foto: B. Konc

2
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DOMAČIJA NOVAK
Sadinja vas pri Dvoru 7, SI-8361 Dvor
t +386 (0)7 308 74 30, +386 (0)41 343 000
e trota@siol.net, www.novakdoma.eu

Domačija Novak se nahaja v osrčju Suhe krajine, v Sadinji vasi 
nad dolino reke Krke. Pri nas boste našli neokrnjeno naravo, 
podeželski mir, domačo hrano,dobra vina,  prijetne sobe in 
sproščujoč ambient v katerem boste lahko nabrali nove moči 
za vsakdanje izzive. Muharjenje na reki Krki je med našimi go-
sti še posebej priljubljeno, zato imamo tudi prostor za muhar-
sko	opremo.	V	naši	hiši	vam	je	na	voljo	tudi	brezplačen	WiFi.
Novakovi  vas pričakujemo

HOTEL JEZERO****
Alpinum hoteli, d.o.o.
Ribčev Laz 51, SI-4265 Bohinjsko jezero
t +386 (0)4 572 91 00, f +386 (0)4 572 90 39
e info@hotel-jezero.si, www.hotel-jezero.si

Hotel Jezero je moderen hotel, ki se nahaja v Triglavskem naro-
dnem parku na osrednji lokaciji tik ob Bohinjskem jezeru in Savi 
Bohinjki.	Ima	76	sob	s	telefonsko	in	WiFi	povezavo,	kabelsko	
TV, hladilnikom, sefom, sušilcem za lase in balkonom. Gostom 
so na voljo hotelska restavracija Vrtovin s pokrito in letno tera-
so, a la carte restavracija Zlatovčica s pokrito teraso, kavarna, 
notranji bazen z vrtom, fitnes, savne, masaže in parkirišče.

PENZION KOBALA***
Poljubinj 6a, SI-5220 Tolmin
t +386 (0)5 381 01 55, f +386 (0)5 388 18 73
e penzion.kobala@siol.net, www.penzion-kobala.si

Penzion Kobala se nahaja v dolini reke Soče in predstavlja lepo 
izhodišče za aktivnosti v neokrnjeni naravi ali za ogled bližnjih 
naravnih in kulturnih znamenitosti. Penzion nudi udobno na-
stanitev v sobah ali apartmajih, v restavraciji pa vas razvaja z 
izvrstnimi domačimi specialitetami. Ribiči boste v bližini kristal-
no čitsih rek Soče, Tolminke, Idrijce, Bače, Nadiže in še mnogih 
manjših potočkih našli svoje tolmune polne avtohtone Soške po-
strvi, Jadranskega lipana in drugih sort rib. Prijazno dobrodošli.

PENZION & KAMP KLIN***
Lepena 1, SI-5232 Soča 
t +386 (0)5 388 95 13, f +386 (0)5 388 95 14
e kampklin@siol.net, www.kamp-klin.sloveniaholidays.com

Penzion & Kamp Klin se nahajata v prelepi dolini ob sotočju 
alpskih lepotic Soče in Lepene, 10 km od Bovca. Mirno oko-
lje nudi popolno sprostitev in je odlično izhodišče za ribolov, 
lov, pohodništvo, kolesarjenje, rafting, kajakaštvo... Če je vaš 
hobi ribolov, boste navdušeni nad reko, polno postrvi, ribolov-
ne dovolilnice kupite kar pri nas. Gostom so na voljo udobne 
sobe in 100 kampirnih mest, restavracija, kjer pripravimo ra-
znovrstno	okusno	hrano,	WiFi,	otroško	igrišče...	Dobrodošli!
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SLOVENSKA TURISTIČNA ORGANIZACIJA
Dimičeva ulica 13, SI-1000 Ljubljana

t +386 (0)1 589 85 50
f +386 (0)1 589 85 60
e info@slovenia.info
www.slovenia.info

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška cesta 134, SI-1000 Ljubljana    

t +386 (0)1 256 12 94  
f +386 (0)1 256 12 95 

e info.rzs@ribiska-zveza.si
www.ribiska-zveza.si

ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61A, SI-1211 Ljubljana - Šmartno    

t +386 (0)1 244 34 00  
f +386 (0)1 244 34 05 

e info@zzrs.si
www.zzrs.si

Sledite nam na družabnih omrežjih:

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/facebook

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/twitter

 Feel Slovenia | www.slovenia.info/linkedin

Izdajatelj: Slovenska turistična organizacija v sodelovanju z Ribiško zvezo Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije · Urednik: Borut Jerše · 
Teksti: Jože Ocvirk, Igor Holy, Ines Drame · Oblikovanje in postavitev: Snežana Madić Lešnik · Fotografija na naslovnici: Gardiner Mitchell · 

Fotografije v uvodniku: Nadica Stančeva, Jože Borišek, Jure Ušeničnik Schifferstein · Lektoriranje: Amidas d.o.o. · Tisk: Tiskarna Skušek · Naklada: 2.000 izvodov


