
Trofejni revir na Savi - Mali Ebro 
 
 

1. Predlog za spremembo ribolovnega režima na področju od Brežiške 
hidroelektrarne do novega mostu. Na kranjski strani začetek pri drenažnem kanalu 
pod hidroelektrarno, konec pa pri izlivu Krke v Savo. Desna stran pa od starega 
mostu, do novega mostu. 

2. Ribolov se uredi po sistemu UJEMI in IZPUSTI za vse ribje vrste. 
3. Za trofejni revir se lahko dnevne dovolilnice dvignejo na 20 eur. 
4. Edini strošek ki ga ima RD, je postavitev tabel ki obveščajo o načinu izvajanja 

ribolova. 
 
 
Obrazložitev:  
Z izgradnjo hidroelektrarne in poglobitvijo reke Save, na predelu od hidroelektrarne do 
sotočja z Krko, smo dobili predel kjer se riba masovno zadržuje in tudi dobro uspeva.  
Drenažni kanali v zimskem času delno ogrevajo vodo, v vročih poletnih mesecih pa jo 
hladijo. 
Po izgradnji mokriške hidroelektrarne bo to edini predel na Savi v naši RD z tekočo vodo ki 
je primerna za drst večine rečnih rib.  
V zadnjem letu sem veliko časa in ribolova posvetil prav tem delu Save in ga tudi dodobra 
spoznal.  
Ta predel je bogat z kapitalnimi primerki somov, bolenov in ščuke, hkrati pa tudi veliko 
bele ribe in krapov. Posebej zanimiv je zaradi obilnega zimskega ribolova, ko je drugod 
riba manj aktivna.  
Z sistemom ujemi in izpusti, lahko na tem delu Save naredimo zaščiteno območje za vse 
vrste rib, hkrati pa je to idealna poslovna priložnost za našo RD pri razvoju ribolovnega 
turizma.  
Sam lahko poskrbim za promocijo tega revirja preko nove Facebook strani in svojega 
profila ki ima ogromno število ogledov. Po moji objavi o ulovu dveh kapitalnih somov, me 
je kontaktiralo veliko število ljudi ki bi radi prišli na ribolov. Zaenkrat ne posredujem veliko 
informacij dokler se ne vzpostavi sistem ujemi in izpusti, in se kapitalni primerki ne zaščitijo 
pred prekomernim izlovom. 
V lanski poletni sezoni se je odneslo iz vode precej kapitalnih primerkov soma, kar lahko v 
prihodnosti slabo vpliva na populacijo. Zato je nujno potrebno ta predel zaščititi.  
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