
Priloga

PRILOGA I 

                                     A.  POMURSKO RIBIŠKO OBMOČJE  

Porečje Mure od državne meje z Avstrijo v Ceršaku do državne meje z Madžarsko.  
Območje se razdeli na: 
1. Sladkovrški ribiški okoliš: Mura od državne meje pri Ceršaku do mostu pri Tratah s pritoki na 

desnem bregu,                                                   
2. Radgonski ribiški okoliš: Mura od mostu pri Tratah do broda Krog–Vučja vas; Ščavnica od 

izvira do mostu pri Žihlavi; pritoki na teh odsekih, 
3. Soboški ribiški okoliš:  Mura – levi breg od broda Krog–Vučja vas do bivšega broda pri Gibini s 

pritoki na levem bregu; Velika Krka, Mala Krka, Lončarovski potok in Kobiljski potok, od izvirov 
do državne meje; Ledava od državne meje pri Kuzmi do cestnega mostu Dobrovnik – 
Renkovci; Črnec do mostu v Črenševcih; s pritoki na teh odsekih, 

4. Ljutomerski ribiški okoliš: Mura desni breg od broda Krog–Vočja vas do bivšega broda pri 
Gibini s pritoki na desnem bregu; Ščavnica od mostu pri Žihlavi do izliva v Muro s pritoki,  

5. Lendavski ribiški okoliš:  Mura od bivšega broda pri Gibini do državne meje s pritoki; Ledava 
od cestnega mostu Dobrovnik–Renkovci do izliva v Muro; Črnec od mostu v Črenševcih do 
izliva v Ledavo; Kobiljski potok od državne meje do izliva v Ledavo; pritoki na teh odsekih. 

                B.  ZGORNJEDRAVSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Drave od državne meje z Avstrijo pri Dravogradu do bivšega šmartinskega broda med 
Dvorjanami in Staršami s pritoki.  
Območje se razdeli na: 
1. Slovenjegraški ribiški okoliš: Meža z Mislinjo od izvirov do izliva v Dravo s pritoki, 
2. Dravograjski ribiški okoliš: Drava od državne meje pri Dravogradu do jezu HE Vuzenica, s 

pritoki, razen Meže, 
3. Radeljski ribiški okoliš: Drava od jezu HE Vuzenica do jezu HE Ožbalt s pritoki, 
4. Ruški ribiški okoliš: Drava od jezu HE Ožbalt do jezu HE Mariborski otok s pritoki, 
5. Mariborski ribiški okoliš: Drava od jezu HE Mariborski otok do bivšega šmartinskega broda 

med Dvorjanami in Staršami, s pritoki; Reka, Slivniški, Jeseniški, Framski in Radvanjski potok 
ter Miklavške vode. 

                       C.   SPODNJEDRAVSKO RIBIŠKO OBMOČJE    

Porečje Drave od bivšega šmartinskega broda med Dvorjanami in Staršami do državne meje pri 
Zavrču s pritoki. 
Območje se razdeli na: 
1. Ptujski ribiški okoliš: Drava od bivšega šmartiskega broda med Dvorjanami in Staršami do 

državne meje pri Zavrču; Dravinja od mostu v Doleni do izliva v Dravo; Polskava od cestnega  
mostu Pragersko–Sestrže do izliva v Dravinjo; Pesnica  od mostu v Gočovi do mostu pri 
Forminu; Šturmovska in Pobreška studenčnica; pritoki na teh odsekih, 

2. Pesniški ribiški okoliš: Pesnica od izvira do mostu v Gočovi s pritoki,  
3. Slovenjebistriški ribiški okoliš:  Polskava od izvira do mostu Pragersko–Sestrže; Devina; 

Ložnica od izvira do izliva v Dravinjo in Dravinja od izvira do mostu v Makolah; pritoki na teh 
odsekih, 

4. Dravinjski ribiški okoliš: Dravinja od mostu v Makolah do mostu v Doleni, s pritoki, razen 
Ložnice,

5. Ormoški ribiški okoliš: Drava od Zavrča do državne meje  pri Središču ob Dravi; Pesnica od 
novega mostu v Cvetkovcih do izliva v Dravo; pritoki na teh odsekih.  

       

                                 



D.  GORNJESAVSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Save od izvirov Bohinjke in Dolinke do jezu HE Medvode; Bohinjsko, Blejsko in Triglavska 
jezera.
Območje se razdeli na: 
1. Jeseniški ribiški okoliš: Sava Dolinka od izvira do sotočja s Savo Bohinjko s pritoki, 
2. Bohinjski ribiški okoliš: Sava Bohinjka od izvira (Savica) do jezu v Soteski s pritoki ter 

Bohinjsko in Triglavska jezera, 
3. Blejski ribiški okoliš:  Sava Bohinjka  od jezu v Soteski do Cajhnovega jezu s pritoki ter Blejsko 

jezero,
4. Radovljiški ribiški okoliš: Sava Bohinjka od Cajhnovega jezu do sotočja s Savo Dolinko ter 

Sava do črte: skala na desnem bregu  – potoček na levem bregu nad izlivom Tržiške Bistrice s 
pritoki,

5. Tržiški ribiški okoliš: Sava od črte; skala na desnem bregu – potoček na levem bregu nad 
izlivom Tržiške Bistrice do Majdičevega jezu z dotočnim delom Majdičevega kanala; pritoki na 
teh odsekih, 

6. Kranjski ribiški okoliš: Sava od Majdičevega jezu do jezu HE Medvode z odtočnim delom 
Majdičevega kanala; pritoki na teh odsekih. 

                                  E.  SREDNJESAVSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Save od jezu HE Medvode do viadukta v Suhadolu s pritoki, razen Ljubljanice. 
Območje se razdeli na: 
1. Žirovski ribiški okoliš: Poljanska Sora od izvira do jezu Barbne žage v Hotavljah s pritoki, 
2. Poljanski ribiški okoliš: Poljanska Sora od jezu Barbne žage v Hotavljah do mostu med jezoma 

v Logu pod Volbenkom s pritoki, 
3. Selški ribiški okoliš: Selška Sora od izvira do bivšega Konjskega broda s pritoki, 
4. Škofjeloški ribiški okoliš: Poljanska Sora od mostu med jezoma v Logu pod Volbenkom do 

sotočja s Selško Soro; Selška Sora od bivšega Konjskega broda do sotočja s Poljansko Soro; 
Sora od sotočja do jezu v Goričanah; pritoki na teh odsekih, razen potoka Ločnica, 

5. Medvoški ribiški okoliš: Sava od jezu HE Medvode do mostu med Tacnom in Brodom s pritoki; 
Sora od jezu v Goričanah do izliva v Savo s pritoki; Ločnica od izvira do izliva v Soro, 

6. Črnuški ribiški okoliš: Sava od mostu v Tacnu do izliva Ljubljanice s pritoki, razen Kamniške 
Bistrice, 

7. Vevški ribiški okoliš (Sava): Sava od izliva Ljubljanice – desni breg do mostu v Litiji s pritoki, 
razen Dolske mlinščice s pritoki, 

8. Bistriški ribiški okoliš: Kamniška Bistrica od izvira do izliva v Savo s pritoki; Dolska mlinščica s 
pritoki,

9. Litijski ribiški okoliš: Sava od mostu v Litiji do mostu v vasi Sava s pritoki, 
10. Zagorski ribiški okoliš: Sava od mostu v vasi Sava do potočka pri kmetiji Prusnik (v Potioreku) 

s pritoki, 
11. Trboveljski ribiški okoliš: Sava od potočka pri kmetiji Prusnik v Potioreku do levega brega 

potoka Ribnik (Doležalek) s pritoki, 
12. Hrastniški ribiški okoliš: Sava od levega brega potoka Ribnik (Doležalek) do                  
      viadukta pri Suhadolu s pritoki. 

                                      
                     



F.  NOTRANJSKO - LJUBLJANSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Vse ponikalnice v sistemu Ljubljanice (Bloke, Loška dolina, Cerkniško jezero, Rak, Pivka s pritoki, 
Unica, Logaščica itd.), Ljubljanica od izvirov do izliva v Savo s pritoki. 
Območje se razdeli na: 
1. Cerkniški ribiški okoliš: vse vode na Blokah in v Loški dolini, vse vode Cerkniškega jezera; 

Rak, 
2. Postojnski ribiški okoliš: Pivka od izvira do ponora v Postojnsko jamo s pritoki in 

ponikalnicami,  
3. Vrhniški ribiški okoliš: Unica od izvirov do poniknjenja s pritoki; Logaščica s pritoki; Ljubljanica 

od izvirov do mostu v Podpeči s pritoki, 
4. Barjanski ribiški okoliš: Ljubljanica od mostu v Podpeči do zapornice pri Ambroževem trgu v 

Ljubljani in zapornice v Grubarjevem prekopu s pritoki, razen Gradaščice, 
5. Dolomitski ribiški okoliš: Gradaščica od izvira do izliva v Ljubljanico s pritoki, 
6. Vevški ribiški okoliš (Ljubljanica): Ljubljanica od zapornice na Amboževem trgu v Ljubljani do 

izliva v Savo s pritoki; Grubarjev prekop od zapornice do sotočja z Ljubljanico. 

                                   G.  SPODNJESAVSKO RIBIŠKO OBMOČJE   

Porečje Save od viadukta v Suhadolu do državne meje, razen; Savinje in  Krke;  Savinja od cestnega 
(tretjega) mostu v Zidanem mostu do izliva v Savo. 
Območje se razdeli na: 
1. Radeški ribiški okoliš: Sava od viadukta pri Suhadolu do levega brega Črnega potoka  pri 

izlivu nad Sevnico s pritoki, razen Savinje; Savinja od cestnega (tretjega) mostu v Zidanem 
mostu do izliva v Savo, 

2. Mirenski ribiški okoliš: Sava od izliva Črnega potoka – levi breg do izliva  Blanščice – desni 
breg s pritoki; Mirna s pritoki, 

3. Brestaniški ribiški okoliš: Sava od izliva Blanščice – desni breg do bivšega turškega broda s 
pritoki,

4. Sotelski ribiški okoliš: Sotla od izvira do vasi Orešje s pritoki, 
5. Brežiški ribiški okoliš (Sava): Sava od bivšega turškega broda do državne meje s pritoki; 

Bregana od izliva potoka Usklopec do državne meje pri Slovenski vasi; Sotla od vasi Orešje 
do državne meje; pritoki na teh odsekih. 

                                    
H. SAVINJSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Savinje od izvira do cestnega (tretjega) mostu v Zidanem mostu. 
Območje se razdeli na: 
1. Zgornje Savinjski ribiški okoliš: Savinja od izvira do Kolenčevega jezu v Grušovljah s pritoki, 
2. Mozirski ribiški okoliš: Savinja od Kolenčevega jezu v Grušovljah do Letuškega mostom s 

pritoki,
3. Šempetrski ribiški okoliš: Savinja od Letuškega mostom do Petrovškega mostu s pritoki, razen 

Pake; Ložnica do mostu v Arji vasi, 
4. Celjski ribiški okoliš: Savinja od Petrovškega mostu do viadukta v Tremerjih s pritoki, razen 

Voglajne; Hudinja od izvira do izliva v Voglajno s pritoki; Ložnica od mostu v Arji vasi do izliva 
v Savinjo, 

5. Laški ribiški okoliš: Savinja od viadukta v Tremerjih do cestnega mostu (tretjega) v Zidanem 
mostu, s pritoki, 

6. Velenjski ribiški okoliš: Paka od izvira do mostu v Prelogah s pritoki; Velenjsko jezero; Škalsko 
jezero,

7. Šoštanjski ribiški okoliš: Paka od mostu v Prelogah do izliva v Savinjo s pritoki; Šoštanjsko 
jezero,

8. Voglajnski ribiški okoliš: Voglajna od izvira do izliva v Savinjo s pritoki, razen Hudinje. 

                                                                  
                                   



I.  NOVOMEŠKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Krke od izvirov do izliva v Savo; vse ponikalnice v sistemu Krke; Grosupeljščica, Bičje, Račna, 
Rašica, Bistrica in Ribnica s pritoki; Višnjica, Temenica. 
Območje se razdeli na: 
1. Grosupeljski ribiški okoliš: Grosupeljščica; Račna; Višnjica od izvira do mostu  Krška vas – 

Trebnja Gorica; Temenica od izvira do mostu v Velikem Gabru; s pritoki, 
2. Ribniški ribiški okoliš: Rašica, Mlince, Bistrica in Ribnica, s pritoki, 
3. Žužemberški ribiški okoliš: Krka od izvira do jezu v Soteski s pritoki, razen Višnjice; Višnjica od 

mostu Krška vas – Trebnja Gorica do izliva v Krko s pritoki, 
4. Novomeški ribiški okoliš: Krka od jezu v Soteski do mostu v Mršeči vasi s pritoki in Temenica  

od mostu v Velikem Gabru do izliva v Krko s pritoki, 
5. Kostanjeviški ribiški okoliš: Krka od mostu v Mršeči vasi do izliva potoka Sušica – desni breg s 

pritoki,
6. Brežiški ribiški okoliš (Krka): Krka od izliva potoka Sušica – desni breg do izliva v Savo s 

pritoki.
                                                    

J.  KOČEVSKO - BELOKRANJSKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Kolpe s Čabranko do državne meje, s pritoki na levem bregu; Rinža. 
Območje se razdeli na: 
1. Kočevski ribiški okoliš: Rinža; Čabranka s pritoki na levem bregu; Kolpa od izliva Čabranke do 

jezu v Dolu pri Starem trgu s pritoki na levem bregu, 
2.   Viniški ribiški okoliš: Kolpa od jezu v Dolu pri Starem trgu do mostu v Žuničih s pritoki na 

levem bregu, 
3.   Črnomaljski ribiški okoliš: Kolpa od mostu v Žuničih do jezu v Krasincu s pritoki na lebem 

bregu; Lahinja od izvira do Schweigerjeve žage v Vranovičih s pritoki, 
4.   Metliški ribiški okoliš: Kolpa od jezu v Krasincu do državne meje s pritoki na levem bregu; 

Lahinja od Schweigerjeve žage v Vranovičih do izliva v Kolpo s pritoki.  
                                               

K. SOŠKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Soče od izvira do državne meje; Vipava, Idrija (v Brdih) in Nadiža do državne meje s pritoki 
pritoki; Krnsko jezero.
Območje se razdeli na: 
1. Tolminski ribiški okoliš: Soča od izvira do desnega brega potoka Vogršček pri izlivu; Idrijca od 

betonskega mostu v Stopniku do izliva v Sočo; Nadiža do državne meje; pritoki na teh 
odsekih; Krnsko jezero, 

2. Idrijski ribiški okoliš: Idrijca od izvira do betonskega mostu v Stopniku s pritoki, 
3. Goriški ribiški okoliš: Soča od desnega brega potoka Vogršček do državne meje; Idrija (Brda) 

do državne meje s pritoki, 
4. Ajdovski ribiški okoliš: Vipava od izvira do jezu v Kasovljah s pritoki, 
5. Renški ribiški okoliš: Vipava od jezu v Kasovljah do državne meje s pritoki,  

zadrževalnik Vogršček.

             
L. OBALNO-KRAŠKO RIBIŠKO OBMOČJE 

Porečje Reke ter Rižana, Dragonja, Glinščica od izvira do ponora, Osapska reka do državne meje in 
druge vode Obalno-kraškega območja, ki se izlivajo v morje. 
Območje se razdeli na: 
1. Ilirskobistriški ribiški okoliš: Reka od državne meje do ponora v Škocjansko jamo s pritoki in 

ponikalnicami, 
2. Koprski ribiški okoliš: Rižana in Osapska reka do državne meje s pritoki, Dragonja s pritoki; 

Glinščica od izvira do ponora s pritoki in druge vode Obalno-kraškega območja, ki se izlivajo v 
morje.




