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OBVETILO za ribiče salmonidnih revirjev! 
 
 
Spoštovani ribiči, 
obveščam Vas, da po sklepu gospodarske komisije veljajo sledeča pravila ribolovnega 
režima v salmonidnih potokih. 
 
Lov je dovoljen v vseh ribolovnih revirjih in sicer: 

 Mislinja 1-2  od izvira Mislinje do mostu v Šmartnem pri Slovenj Gradcu 
 Mislinja 3  od mostu v Šmartnem pri Slovenj Gradcu do jezu pri Merkurju v 

Slovenj Gradcu 
 Mislinja 3 od Avtocentra Kajža (Santnerjev jez) do mostu čez glavno cesto 

v Jederti 
 Mislinja 4 od mostu v Jederti do sotočja Mislinje in Meže 
 Meža 1-2 od izvira Meže do jezu - Kulturni dom Mežica 
 Meža 3 od mostu pri Domu upokojencev mežica do vodnega rova na 

Prevaljah; 
 Meža 4-5 od vodnega rova na Prevaljah do trofejnega revirja (betonski 

most) 
 Ostali ribolovni revirji (lovni potoki): 

o potok Suhodolnica ( od mostu za Kotlje do vodnega hrama Kovač ) 
o Javorski potok 
o potok Bistra 
o potok Koprivna 
o potok Jazbina 
o potok Velka 
o Ojstriški potok 
o Jelenkov potok 
o Vrački potok 

 
Pred začetkom ribolova ribič vpiše datum in revir oziroma lovni potok v katerem želi loviti 
(menjava revirjev tisti dan ni dovoljena). 
Gospodarska komisija je sprejela tudi sklep, da je Lipan do nadaljnjega zaprt. 
Vsaka uplenjena riba se mora v karto vpisati takoj. 
Ribič lahko ima pri ribolovu prisotnega tudi mladega ribiča (7 – 15 let). Vpiše se en datum in 
dovoljena je ena norma uplenjenih rib.  
Ob prisotnosti mladega ribiča (15 – 18 let) se vpišeta dva datuma, dovoljeni sta dve normi 
uplenjenih rib. 
Vsak ribič ima lahko dvakrat letno gosta. Gost lahko lovi le ob pristnosti ribiča gostitelja. 
Vpišeta se dva datuma, dovoljeni sta dve normi uplenjenih rib. 
Število ribolovnih dni v salmonidnem revirju je 24! 
 
 
Lep pozdrav, 
Vili Kašnik, 
gospodar salmonidnih revirjev 
     
 Kontakt: 041976188 (Vili Kašnik) 
  031772868 (Mirko Preglav)  


