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2018 /37 –IM 

VSEM  RD, ZRD  

in zamejskim ribiškim klubom 

 

RAZPIS XXV. TABORA MLADIH MUHARJEV  

 »OSILNICA 2018«  
  

Komisija pri UO RZS za delo z mladimi ribiči razpisuje jubilejni XXV. muharski tabor mladih ribičev 

Slovenije in hkrati 5. mednarodni tabor mladih muharjev. Razpis velja za mladoletne člane ribiških 

družin in nečlane, ki so rojeni v letih 2002 do vključno 2006. Tabor bo v  RD KOČEVJE,  Sela 5,  1337 

Osilnica od petka, 18. do vključno nedelje, 20. maja 2018. Taborniki bodo bivali v hotelu KOVAČ.   

Pričakovani prihod in namestitev udeležencev: petek do 16. ure.  

Vsaka prijaviteljica (ribiška družina ali območna zveza ribiških družin) obvezno zagotovi in prijavi 

mentorja za tabornike iz svojega okolja. Mentor je lahko tudi eden od staršev otrok, udeležencev tabora. 

Na taboru so lahko prisotni tudi starši otrok, ki so udeleženi na taboru, vendar se morajo prijaviti 

organizatorju tabora, da jim ta zagotovi rezervacijo bivanja, ki pa je samoplačniška.  Za vsake tri 

tabornike je obvezen en mentor. 

Prijaviteljica prispeva za mladoletnega člana kotizacijo v znesku 80,00 €, za mentorja pa 100,00 €. 

Starši otrok, ki niso člani nobene RD, prispevajo za svojega otroka kotizacijo v znesku 100,00 €. 

Računovodstvo RZS bo na podlagi prispelih prijav prijaviteljicam oz. staršem izstavilo račune, ki morajo 

biti poravnani pred začetkom tabora.   

Vplačanih kotizacij RZS ne bo vračala. Za prevoz udeležencev v Osilnico in nazaj poskrbijo prijaviteljice.    

 

Zborno mesto: hotel Kovač, Osilnica  

Potek prijavljanja:  

do 20. 4.: RD, ZRD ali klub izbere mladoletne člane za udeležbo na taboru.  

 

do 4. 5.: RD, ZRD ali klub prenese kandidate v razpisni seznam v programu KLEN, ki bo odprt od 26. 

marca do 4. maja ali zasedbe prostih mest. V kolikor prijaviteljica ne bo prijavila mentorja, se 

mora predhodno dogovoriti z eno od sosednjih RD za skupnega mentorja.   

Otroke smejo prijaviti tudi starši otrok, ki so včlanjeni v eno od ribiških družin, pa tudi 
tisti, katerih otroci niso člani nobene od RD. V tem primeru starši sami prijavijo 
tabornika na naslov RZS (p.p. 2974, 1001 Ljubljana).   

 

do 11. 5.: Strokovna služba RZS pripravi pregled vseh udeležencev tabora (ločeno mladoletne člane in 

mentorje) po abecednem vrstnem redu RD in klubov ter ga dostavi vodji tabora. Strokovna 

služba upošteva samo tiste prijave, za katere so prijavitelji nakazali kotizacijo.   

 

Opozorilo: V primeru kakršnihkoli zdravstvenih težav otroka ali obvezne diete morajo starši 
napisati navodila za zdravljenje in jih oddati odgovornemu mentorju.   



Lep pozdrav in dober prijem!  

 

Predsednik komisije RZS                Predsednik  

za delo z mladimi ribiči:    Ribiške zveze Slovenije:  

Marko LIPOVŽ, , l.r.    dr. Miroslav ŽABERL  

  

 

 

 

PROGRAM AKTIVNOSTI NA MUHARSKEM TABORU 

 

                 Petek, 18. maj 

do  16. ure          prihod udeležencev tabora v hotel KOVAČ, Sela 5 1337 Osilnica                                                                                                 

                           namestitev po  sobah                                       mentorji in vodja tabora 

16.00 – 16. 30    otvoritev in  pozdravni  govor  udeležencem       vodja tabora                

                           pozdrav predsednika  RD Kočevje in predsednika RZS     

16.30                  predavanje in praktični prikaz discipline kasting, trening   

17.30 – 19.30     tekmovanje v metu muhe v tarčo                      komisija za kasting 

                           in muhe v daljavo                                               igrišče hotela                                                        

19.45 – 20.30     večerja                                              restavracija hotela                 

20.30 – 22.00     vezanje umetnih muh po skupinah              

                           učilnica hotela                                         vezalni  mojstri   in  mentorji                                   

22.00                  počitek                                                  dežurni mentor 

 

                            Sobota, 19. maj 

6.30 – 7.00         vstajanje, osebna higiena in pospravljanje  sob      dežurni mentor 

7.00 – 8.00         zajtrk                                                  restavracija hotela                                                    

8.30 – 10.30       predavanje o entomologiji    učilnica hotela       vezalna  komisija                        

10.30 – 11.00     malica                                                                                    

11.00 – 13.00     prikaz tehnike muharjenja  in priprava  pribora za ribolov   

    Kolpa - Čabranka                  vezalna komisija 

13.00 – 14.00     kosilo                                                restavracija hotela                                   

14.30 – 17.30     ribolov Kolpa in Čabranka                        vezalna komisija in mentorji 

18.00 – 18.30     predavanje na izbrano temo             predsednik  RZS 

19.00 – 19.45      večerja                                               restavracija  hotela                           

20.00 – 22.00      tekmovanje v vezanju umetnih muh             

                            po kategorijah                                             vezalni mojstri   in  mentorji                                       

22.00                   počitek                                               dežurni mentor 

 

 

                                Nedelja, 20. maj 

6.30 – 7.30       vstajanje, osebna higiena in pospravljanje  sob          dežurni mentor 

7.30 – 8.30        zajtrk                                                     restavracija  hotela                              

8.30 – 9.00        priprava  na  tekmovanje v muharjenju                                                                 



9.00 – 10.30      tekmovanje v muharjenju – KOLPA  - 1.del            MTP - mentorji                                                                         

10.30 – 11.00    odmor in  malica  na terenu                                                

11.00 – 12.30    tekmovanje v muharjenju – KOLPA – 2.del            MTP - mentorji              

13.00 – 14.00    kosilo                                                                       restavracija  hotela       

14.00                 pospravljanje opreme in priprava na zaključek               mentorji 

proste aktivnosti, priprava gradiva za bilten (risbe in pisni prispevki                       .                         
udeležencev tabora)                                                        mentorji in strokovni sodelavec                                

15.00     zaključek tabora z razglasitvijo  

                          vseh rezultatov  tekmovanj      predsednik komisije MTK  in  vodja tabora                                                                                                                                                                                                 

16.00     razpust tabora. 

                                                                                                       

                                                                                            vodja tabora: 

           Drago  ORNIK  l.r. 

 

PS.:V primeru slabega vremena ali povišanega vodostaja na  reki  se program sproti prilagodi razmeram na terenu 
.     


