
Letne ribolovne dovolilnice za člane 2023 
RD  Voglajna 

 
SLIVNIŠKO JEZERO 

 
Bele ribe ujemi in upleni ( 20 ribolovnih dni)                                                                                      60,00 eur 
Bele ribe ujemi in upleni (  40  ribolovnih dni)                                                                                    90,00 eur 
 
Bele ribe ujemi in spusti  ( 20 ribolovnih dni)                                                                                      50,00 eur 
Bele ribe ujemi in spusti ( 40 ribolovnih dni)                                                                                       70,00 eur 
Bele ribe ujemi in spusti nočni ribolov     (spletni nakup)                                                                    6,00 eur 
 
Bele ribe ujemi in spusti ( 20 ribolovnih dni) + bele ribe ujemi in upleni ( 20 ribolovnih dni)  100,00 eur 
 
Roparice ( 20 ribolovnih dni)                                                                                                                  90,00 eur 
Roparice ( 10 ribolovih dni)                                                                                                                    60,00 eur 
Roparice ujemi in spusti ( 10 ribolovnih dni)                                                                                       50,00 eur 
Roparice ujemi in spusti  ( 20 ribolovnih dni)                                                                                      80,00 eur 
Roparice ujemi in spusti ( 10 ribolovnih dni) + ujemi in upleni ( 10 ribolovnih dni)                   100,00 eur 
Mladinci in študenti , vse letne dovolilnice po polovični ceni                                                             

VOGLAJNA Z RIBOLOVNIMI PRITOKI 
 

Bele ribe ( 30 ribolovnih dni)                                                                                                                  50,00 eur 
Roparice ( 15 ribolovnih dni)                                                                                                                  50,00 eur 
 
VRSTE IN CENE RIBOLOVNIH DOVOLILNIC ZA RIBOLOV BELIH RIB NA SLIVNIŠKEM JEZERU 
V skladu s pravili in Ribolovnim režimom po revirjih in ribjih vrstah z veljavnostjo za ribolovno leto 2023, je Upravni odbor sprejel 
sklep o vrsti ribolovnih dovolilnic in njihovih cenah za leto 2023, na temelju katerih je omogočen ribolov skozi vso leto vsem 
ribičem. Tako tistim, ki ribo spustijo, kot tistim, ki ribo uplenijo (vzamejo). Zato je pripravil rešitev, ki je razvidna iz zgornje 
razpredelnice cenika ribolovnih dovolilnic. 

VRSTE IN CENE RIBOLOVNIH DOVOLILNIC ZA RIBOLOV ROPARIC NA SLIVNIŠKEM JEZERU 
 Z ribolovno dovolilnico za roparice po načinu ujemi&upleni in ujemi&spusti  je dovoljen ribolov od 01.03. do 31.12.  Omogočen 
je nakup kombiniranih dovolilnic(10 ribolovnih dni ujemi&spusti in 10 ribolovnih dni ujemi&upleni). 

Člani nad 65 let starosti in najmanj 30 let članstva v RD Voglajna imajo pri nakupu ribolovne dovolilnice pravico do enega 
brezplačnega revirja za Voglajno. 

Velja pa poudariti, da je v skladu z ribolovnim režimom po revirjih in ribjih vrstah, z veljavnostjo za ribolovno leto 2023 
obvezna blazina in podmetalka primerne velikosti tako pri lovu belih rib kot roparic, ko ribič izvaja športni ribolov po 
sistemu ujemi&spusti in ujemi & upleni. 
  

ČRETNIK DAMJAN                                                               Štore, 9.12.2022            


