
RIBOLOVNI REŽIM PO REVIRJIH IN RIBJIH VRSTAH, Z VELJAVNOSTJO ZA RIBOLOVNO LETO  2023 
 
RIBOLOVNI REŽIM NA POVODJU VOGLAJNE SE UREJA S/Z: 
 

• Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/2006); 
• Pravilnikom o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah (Uradni list RS št. 99/2007) in Pravilnikom o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o ribolovnem režimu v ribolovnih vodah  (Uradni list RS št. 75/2010); 
• Veljavnem Ribiško-gojitvenim načrtom; 
• Pravilnikom o športnem ribolovu RD Voglajna; 
• Sklepih Upravnega odbora RD Voglajna o spremembah in dopolnitvah ribolovnega režima. 
• Vsa pravila ribolovnega režima za ribiče turiste so navedena na vseh turističnih ribolovnih dovolilnicah. 

 

1.  
 
Ribolov »ujemi&spusti« in »ujemi&upleni« je dovoljen na celotni površini jezera, razen na območju mirnih con in 
drstišča. 
Do preklica je prepovedan ribolov na severni strani obale Slivniškega jezera od točke drstišča y = 535 504, x = 116 550 
do točke y = 535 344, x =116 384 (po Gauss – Krugerju). Cona prepovedi je na terenu označena. 
 
Mirne cone ob sprejetju RGN 2017-2022: 

 
 

RIBOLOVNE DOVOLILNICE 
1. Ribe je dovoljeno loviti le z veljavno ribolovno dovolilnico RD Voglajna. 
2. Ribolovno dovolilnico s pravilno vpisanim datumom lova in člansko izkaznico mora imeti ribič vedno pri sebi. 
3. Ribič član, mora, pred pričetkom izvajanja ribolova, v ribolovno dovolilnico neizbrisno vpisati datum in takoj po ulovu 

uplen. 
4. Ribolov lahko nadaljuje za drugo vrste ribe ( bele ribe – roparice ali obratno), ko je v dovolilnico ribič vpisal uplen, 

oziroma označil konec ribolova s črtico ( /-) v prazno polje 
5. Ribolovna dovolilnica ni prenosljiva na druge osebe. 
6. Pri nakupu ribolovne dovolilnice se mora član izkazati s člansko izkaznico. 
7. Na poziv ribiškega čuvaja ali druge pooblaščene osebe mora ribič pokazati ribolovno dovolilnico, člansko izkaznico ali 

osebni dokument, ribolovni pribor, vabe, uplen in ribiško torbo. 
 

 
ČAS RIBOLOVA - BELE RIBE in ROPARICE 
 

• .Za dnevni čas ribolova se šteje čas od zore do mraka. ( 1 uro pred vzhodom in 1 uro po zahodu sonca – podatki 
Agencija republike Slovenije za okolje) 
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/sl/bilten.html?ind_podreg=10 

1.  
2. Za nočni čas ribolova se šteje čas od mraka do zore  naslednjega dne . Nočni ribolov za roparice ni dovoljen, razen v     

primerih organiziranega ribolova ( somijada) 
3. Ribolov z ribolovno dovolilnico belih rib in roparic  po načinu »ujemi&spusti«  in »ujemi& upleni je dovoljen od 01.01. 

do 31.12. 
4. Ribiška družina ima možnost, da v času izrednih vremenskih razmer in  vlaganja rib  zapre vodotok ali jezero za 

določen čas 
5. V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN DOVOLJEN 

UPLEN 
 
 

RIBOLOVNI NAČINI IN OPREMA - BELA RIBA 
1. Na Slivniškem jezeru se lahko izvaja ribolov belih rib z največ dvema ribolovnima palicama. 
2. Uporaba vrvice za t.i. dolge mete (shockleader) je prepovedana. 
3. Debelina glavne vrvice pri talnem ribolovu bele ribe mora biti najmanj 0,30 mm, ne sme biti pletena vrvica. 
4. Pri talnem ribolovu mora biti sistem narejen tako, da se lahko riba v primeru trganja glavne vrvice osvobodi uteži oz. 

svinca. 
5. Za ribolov po načinu »ujemi & vzemi« je priporočljiva uporaba blazine,  za »ujemi& spusti  pa obvezna uporaba blazine, 

podmetalke ( minimalno stranice 80X80cm), tehtnice, klešče za odpenjanje in antiseptika. 
6. Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča. Ribiče, ki lovijo samo dnevni ribolov prosimo, da ne 

zasedajo mesta, ki so namenjena za nočni ribolov. 
7. Dovoljena je uporaba čolna za postavitev boje, reševanje zapetih rib in zapetih sistemov v podvodne ovire. 

 

RIBOLOVNI NAČINI IN OPREMA ROPARICA 

1. Na Slivniškem jezeru in Voglajni s pritoki se lahko izvaja ribolov roparic z največ eno ribiško palico 
2. Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje (klešče), tehtnico, mrežo za tehtanje rib, merilo za 

merjenje rib in podmetalko (priporoča se podmetalka iz fino pletene mreže primerne velikosti za varno zajemanje 
ulova ter blazina. Ribolov se izvaja tako, da se pri tem ne ovira drugega ribiča.  

 
3. Dovoljena je uporaba čolna za postavitev boje, reševanje zapetih rib in izvajanje ribolova, po načinu vijačenja, vleke 

ali »bučkanja«. 
4. V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN 

DOVOLJEN UPLEN 
 

  

 

 

ZAŠČITA KAPITALNIH RIB 

1. Prepovedan je uplen ščuke nad 90 cm 
2. krapa nad 5 kg  

 

 

• DOVOLJENE VABE 
• Ribolov belih rib je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora. 
• Ribolov roparic je dovoljen z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki, dvojčki ali trojčki). 
• Ribolov soma je dovoljen celo leto in z vabami živalskega izvora, (drobovine, deževnika in kostnega črva), razen žive 

ribe 
• Mrtva riba (nad 20 cm) je dovoljena le v času organiziranega ribolova soma, ki ga organizira RD Voglajna  (t.i. 

somijada). 
• Pri pripravi vab za ribolov je potrebno uporabljati izključno sestavine, ki so belim ribam naravna hrana, brez raznih 

umetnih dodatkov oz. substanc. 
 

 
• RAVNANJE Z UJETIMI RIBAMI 
• Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko. 
• Ujete ribe se mora takoj žive previdno spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči. 
• Maksimalno je riba lahko izven vode le 5 (pet) minut (čas namenjen oskrbovanju ribe in fotografiranju). 

 

• NOČNI RIBOLOV 
• nočni ribolov je dovoljen samo v načinu  »ujemi&spusti« za bele ribe od 01.01. do 31.12. Za roparice nočni ribolov ni 

dovoljen, razen v času organiziranega  (samo RD VOGLAJNA) lova soma. 
• Za nočni ribolov se šteje od mraka do zore ( 1 uro pred zahodom in 1 uro po vzhodu sonca – podatki Agencija 

republike Slovenije za okolje) 
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/sl/bilten.html?ind_podreg=10 

• nočni ribolov soma bo organiziran skupinsko v okviru ribiške družine. 
 

 
 
V času tekmovanja je tekmovalna trasa zaprta. 

Datumi tekmovanja so na oglasni deski, Facebook strani RD VOGLAJNA na spletni strani RD Voglajna. 

 
V VSEH REVIRJIH JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAJMANJŠE LOVNE MERE, VARSTVENE DOBE IN DOVOLJEN UPLEN 
 

• PRIPOROČILA ZA HUMANO RAVNANJE Z RIBAMI  ( bodo objavljena le na spletni strani in na strani 
ribiskekarte.si ) 

• Standardi pri varnem rokovanju z ujeto ribo so se zadnja leta po Evropi večkrat nadgradili. Da bi se izognili 
nepotrebnih )poškodbam rib vas vljudno prosimo, da tudi sami upoštevate te smernice in na takšen način skupaj 
zagotovimo svetlo prihodnost rib. 
 
- Leaderji ( shock leader, snag leader, lead core ) so iz večih razlogov lahko za ribo zelo nevarni.Prosimo, da jih čim 
manj uporabljate. 
V primeru, da se pri metu ali utrujanju ribe naš sistem utrga, lahko takšen sistem ribi povzroči obilo težav ali v 
nekaterih primerih celo pogin. Ker na trgu obstajajo veliko varnejše rešitve, vas prosimo, da se raje poslužujete le teh. 
 
- Prepovedano prenašanje ribe iz vode ali nazaj v vodo z mrežo ( podmetalko ). 
Pri prenašanje ribe z namenom slikanja ali tehtanja, uporabljajte primerno vrečo za tehtanje rib. Tako lahko 
zagotovimo veliko bolšji nadzor pri rokovanju z ujeto ribo in se izognemo nepotrebnim poškodbam ribe. 
Velik procent trajnih poškodb ujete ribe nastane na kopnem med tehtanjem in prenašanjem ribe iz vode in nazaj v 
vodo.   
 
- Laks 
Bodimo odgovorni! 

• Dobra prožnost laksa je nujna za varno utrujanju ribe, saj se udarci, ki jih ustvarja riba med otresanjem z glavo 
absorbirajo in zmanjšajo poškodbe pri utrujanju. Vsaka debelina laksa ima svojo prožnost. Tanjši, ko je laks, bolj je 
raztezen in prožen, debelejši kot je, bolj izgublja prožnost. Zato odsvetujemo uporabo laksa debeline nad 0.35mm. V 
primeru, da se riba zaplete v vodne ovire, prožen laks močno pripomore k temu, da se riba lahko osvobodi in da se ne 
poškoduje. Ravno obratno pa je pri uporabi debelejših laksov, shock leaderjev ter leadcora. 
 
- Dodatno lahko ribo pred nezaželenimi poškodbami zaščitimo z redno uporabo antiseptika in rednim vlaženjem ribe s 
svežo zajeto vodo. 
Ujeta riba se naj po oskrbi rane in fotografiranju čim hitreje vrne v jezero (maks, 5 min). 

- zavora naj bo med utrujanjem vedno popuščena, saj lahko na takšen način dodatno zmanjšamo možnost 
da se riba med borbo poškoduje. 
- med fotografiranjem ujete ribe, naj bo ta vedno nad blazino. 
- fotografiranje ribe v stoječem položaju je strogo prepovedano! 

- uporaba trnekov brez ali mikro zalustjo, ki ne poškodujejo gobčkov 
 

 

Uživanje uplenjenih rib je na lastno odgovornost, ker prehranska vrednost rib ni preverjena. 
Ko ribič – član, doseže dovoljen uplen mora zaključiti ribolov. Lahko pa ribolov nadaljuje, vendar za drugo vrsto rib (če lovi 
bele ribe, konča ribolov, vpiše v ribolovno dovolilnico datum za roparice in nadaljuje z ribolovom, ali obratno).Izvajanje ribolova 
istočasno belih rib in roparic ni dovoljen. 
 
PREPOVEDI 

Prepovedano je prenašanje živih ali mrtvih rib ter njenih delov iz ene v drugo ribolovno vodo. 
Prepovedano je shranjevanje živih rib v mrežo »čuvarico«. 
Prepovedano je imeti ribo na »suhem« več kot 5 min (namenjeno fotografiranju, če ne gre za uplen) 

        Prepovedano je izvajanje ribolova v vseh rezervatih in na vseh evidentiranih in registriranih drstiščih v času drsti rib 
Prepovedano je čiščenje rib v vodi oziroma vplivnem obvodnem pasu. 
Prepovedana je uporaba čolna ali radijsko vodenih priprav za hranjenje, oziroma privabljanje rib ali razvažanje vab. 
Prepovedano je za vabo pri ribolovu, uporaba živih in mrtvih rib ter njenih delov, živali ali surovin iz živali, ki so zavarovane 
v skladu s predpisi o ohranjanju narave ter vab, ki vsebujejo strupene ter omamne snovi, razen deževnika in kostnega 
črva. 
Prepovedano je izvajanje ribolova belih rib iz plavajočih objektov ali plovil. 

 

 

• RIBIČI PRIPRAVNIKI IN MLADI RIBIČI 
• Člani ribiške družine, ki nimajo izpita za športnega ribiča (ribiški pripravniki), lahko izvajajo ribolov v spremstvu 

svojega mentorja,  ali navzočnosti ribiča, ki ima opravljen ribiški izpit. 
• Mladi člani do dopolnjenega 15. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z eno ribolovno palico in v 

spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima opravljen ribiški izpit. 
• Mladi člani od dopolnjenega 15. leta starosti do dopolnjenega 18. leta starosti, lahko izvajajo ribolov samo belih rib z 

največ dvema ribolovnima palicama in v spremstvu mentorja, izjemoma tudi v navzočnosti člana RD Voglajna, ki ima 
opravljen ribiški izpit. 

• Otroci do 10. leta starosti lahko izvajajo ribolov le na bele ribe, z lastnim priborom (polagalko), izključno v spremstvu 
člana z opravljenim ribiškim izpitom, ki ima vpisanega v ribolovno dovolilnico. Dovoljen dnevni uplen je skupen. 

 

EVIDENCA UPLENA IN OBVEZNOSTI 
1. Po končanem ribolovu mora ribič odstraniti bojo za označevanje krmljenja in ribolova. 
2. V 15. dneh po izteku ribolovne sezone mora imetnik letne ribolovne dovolilnice to vrniti na sedež Ribiške družine Voglajna 

s pravilno izpolnjeno statistiko števila ribolovnih dni in uplena rib, ki se nahaja na sredini letne ribolovne dovolilnice (za 
vsak revir posebej). 

 
 
 

• (šifra revirja – 01) Voglajna, od mostu pod pregrado Tratna do izliva v Savinjo; 
• (šifra revirja – 07) Kozarica, od Raven do izliva v Voglajno; 
• (šifra revirja – 09) Slomski  potok, od sotočja Zagajski potok do izliva v Voglajno; 
• (šifra revirja – 43) Pešnica, od sotočja Jesenek potok do izliva v Voglajno; 
• (šifra revirja – 12 in 13) Voglajna mrtvica (zgornja, spodnja) – Prožinska vas. 

 

DOVOLJENE VABE IN RIBOLOV 
1. V drugih ribolovnih revirjih je ribolov dovoljen le z eno ribolovno palico. 

1. Ribolov belih rib je dovoljen z vabami rastlinskega in živalskega izvora, razen živih in mrtvih rib ter njenih delov. 
2. V vseh revirjih na tekočih vodah je ribolov »roparic« dovoljen le z umetnimi vabami z največ tremi trnki (enojčki,                   

dvojčki ali trojčki).    
3. Ribolov se lahko izvaja le v ribolovnem revirju, za katerega velja ribolovna dovolilnica (član je dolžan za posamezen    

ribolovni revir, vpisati šifro revirja). 
 

V vseh DRUGIH RIBOLOVNIH REVIRJIH je ribolov dovoljen od 01.01. do 31.12. 
 
REGISTRIRANA DRSTIŠČA 

 
Upravni odbor Ribiške družine Voglajna lahko med letom, zaradi hidrometeoroloških razmer, onesnaženja voda, poginov, 
bolezni rib,…v celoti ali delno spremeni ribolovni režim v Voglajnskem ribiškem okolišu. 

Vsaka sprememba ribolovnega režima se pismeno objavi na običajen način! 

Vsi ribiči spoštujemo Etični kodeks slovenskih sladkovodnih ribičev, 
ki ga je sprejela Skupščina RZS (dne 20.06.2009)! 
D o b e r     p r i j e m ! 
 
 
Gospodar                                                                                                                     Štore, 20.12.2022 
 
Damjan Čretnik 
 

 

ROPARICE

vrsta rib
najmanjša 
lovna mera varstvena doba Tehnike ribolova

dovoljen 
dnevni uplen

Bolen 50 cm 01.05. - 30.06. Vijačenje - beličarjenje - talni r. - vleka s čolnom 1 kos ali
Smuč 50 cm 01.03. - 31.05. Vijačenje 1 kos ali
Som 60 cm 01.05. - 30.06. Vijačenje - beličarjenje - talni r. - vleka s čolnom 2 kosa ali

Ščuka 90 cm 01.02. - 30.04. Vijačenje - vleka s čolnom 1 kos

BELE RIBE
Androga 25 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 4 kose ali

Jez 40 cm 01.03. - 31.05. Beličarjenje ali talni ribolov 1 kos ali
Klen 30 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 4 kose ali

Koroselj - navadni nima 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kosa ali
Krap - gojeni 30 cm nima Beličarjenje ali talni ribolov 1 kos do 5 kg

Linj 30 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kosa ali
Mrena 30 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 3 kose ali

Platnica 40 cm 01.03. - 31.05. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kosa ali
Ploščič 30 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 4 kose ali
Podust 40 cm 01.03. - 31.05. Beličarjenje ali talni ribolov 3 kose ali
Pohra 30 cm 01.05. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kosa ali

Ostriž -  navadni nima 01.03. - 31.05. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kg ali
Rdečeperka nima 01.04. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kg ali
Rdečeoka nima 01.04. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kg ali
Zelenika nima 01.04. - 30.06. Beličarjenje ali talni ribolov 2 kg ali

Koreselj - srebrni nima nima Beličarjenje ali talni ribolov neomejeno
Amur - beli nima nima Beličarjenje ali talni ribolov neomejeno

Tolstolobik - sivi nima nima Beličarjenje ali talni ribolov neomejeno
Tolstolobik - srebrni nima nima Beličarjenje ali talni ribolov neomejeno

Ostriž -  sončni nima nima Beličarjenje ali talni ribolov neomejeno


