
MEŽA 
 
Reka Meža izvira pod Olševo v Karavankah in je na poti po Koroški razdeljena v 6 revirjev. 
Od izvira pa vse dokler ne priteče mimo Raven na Koroškem obsega 4 revirje namenjene 
članom Koroške ribiške družine. Zatem pa si sledita Trofejni revir in Komercialni revir, ki sta 
namenjena tako domačim kot tudi drugim ribičem in turistom. 
 

Komercialni revir 
 
Ta revir ima status mešanega revirja, tako, da ga naseljujejo ciprinidi in salmonidi. Namenjen 
je izključno v komercialne namene. Ribolov je dovoljen samo z eno muharico in eno umetno 
muho, zaželjena je uporaba brez zalustnika oz. trnka s stisnjeno zalustjo. Dovoljen dnevni 
uplen je tri postrvi, ali en lipan + dve postrvi ali ena postrv nad 50 cm + dve manjši. 
Komercialni revir sega od starega lesenega mostu, to je približno 300m nad sotočjem z reko 
Mislinjo pa do izliva v reko Dravo. Skupna dolžina revirja je cca 2 km. Od salmonidnih vrst 
je prisotna avtohtona potočna postrv in lipan. Zaradi komercialnega namena pa se revir 
dodatno poribi s približno 800 kg ameriške postrvi. Komercialni revir je bogat z ribami in 
privablja vedno več muharjev. Neredko se ujamejo lipani med 30 in 45 cm, kar nekaj pa jih je 
tudi nad 50 cm! V tem delu so tudi lepi primerki podusti, mren in klenov kar samo dviguje 
nivo adrenalina pri muharjenju. 
 

Trofejni revir 
 
V tem revirju velja izključno režim ujemi-izpusti! Namenjen je ribičem, ki si želijo ujeti lepih 
kapitalnih primerkov rib in jih potem vrniti v reko. V tem revirju je dovoljen ribolov z eno 
muharico in eno umetno muho, obvezna pa je uporaba trnka brez zalusti oz. s stisnjeno 
zalustjo. Trofejni revir sega od starega lesenega mostu, to je približno 300m nad sotočjem z 
reko Mislinjo pa v smeri proti Ravnam do prvega betonskega železniškega mostu čez reko 
Mežo. V njem se nahajajo lepi primerki lipanov, potočnih postrvi in šarenk. 
 


