
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DELAVNICA - OSNOVE MUHARJENJA 
 
 

Muharjenje, nam Celjskim ribičem poznana a premalo uporabljena ribolovna tehnika. 
 
Ker se je stanje rek Savinje, Hudinje in Tesnice, s katerimi gospodari Ribiška družina Celje, 
z leti do neke mere le ustalilo in se izboljšuje, smo se na UO RD Celje odločili za nadaljnja 
vlaganja salmonidov po RGN. Vzporedno s tem in v želji po popularizaciji muharjenja na 
naših vodah smo se odločili, da izvedemo prvo delavnico za začetnike v muharjenju, ki bo 
29.06.2019, z začetkom ob 9.00 uri na kmetiji Mlake, Višnja vas 7, 3212 Vojnik. 
Delavnico OSNOVE MUHARJENJA bodo vodili mentorji: Renato Fijavž, podpreds. RD Celje, 
sodnik RZS v LRM, dolgoletni tekmovalec na DP RZS v LRM in ustanovitelj muharske sekcije 
RD Celje, Matej Debeljak iz RD Celje ter gosta Andrej Šoštarič – Fish and Fun in Blaž Rožej, 
oba iz RD Mozirje. Celodnevna delavnica bo sestavljena iz dopoldanskega teoretičnega dela 
v učilnici in na poligonu na »suhem« ter popoldanskega praktičnega dela, pod nadzorom 
mentorjev, v ribolovu - muharjenju na reki Hudinji. 
 
Zboru ob 9.00 uri, jutranjemu okrepčilu in pozdravnemu govoru predsednika organizatorja - 
RD Celje bodo sledili: 
 

I. Ob 9.15 h - Teoretični del delavnice v učilnici, kjer boste spoznali: 
 

• Zgodovino muharjenja v svetu in na Slovenskem, Sandi Sever 
• Muharsko etiko in dobre navade pri muharjenju, Renato Fijavž 
• Muharsko opremo in pribor, Andrej Šošterič 
• Vrste rib, katere muharimo, lastnosti, njihov življenjski prostor in tehnike lova, 

Andrej Šošterič 
• Vode in tipi muharskih vodotokov, Blaž Rožej  
• Osnove entomologije - vede o prepoznavanju žuželk v in ob vodi, Renato Fijavž 
• Osnove o vezavi umetnih muh, Matej Debeljak 

 
II. Ob 10.30 h - Teoretično - praktični del delavnice na poligonu na travniku kjer boste 

spoznali, se naučili in vadili muharske mete. Vodijo: Renato Fijavž, Matej Debeljak, 
Andrej Šošterič in Blaž Rožej.  

 
III. Ob 12.00 h - Kosilo za udeležence delavnice, pripravi RD Celje 

 



IV. Ob 13.30 h - Praktični del delavnice - ribolov v Hudinji. Skupine vodijo Renato 
Fijavž, Matej Debeljak, Andrej Šošterič in Blaž Rožej: 

 
• Izbor vabe, 
• Prikaz taktike ribolova, 
• Uporaba muharskega meta prilagojenega razmeram na vodi. 

 
V. Ob 17.00 h zbor udeležencev, izmenjava vtisov in izkušnje, prigrizek  

 
VI. Ob 17.30 h tekmovanje - muharski met - daljava. Vodja tekme Matej Debeljak 

 
VII. Ob 18.00 h zaključek tekmovanja in razglasitev rezultatov 

 
Tekmovalec z najdaljšim metom bo prejel praktično nagrado RD Celje v vrednosti 100 €. 

 
 
 
 

 
Zaželeno je, da udeleženci s seboj prinesete škornje do razkoraka, muharsko opremo, 
ki jo eventuelno že imate, za vse ostale pa bo nekaj muharskih kompletov zagotovil 
Andrej Šošterič iz Fish and Fun.  
 
Na dan delavnice bo v FISH & FUN možen nakup muharskega kompleta za začetnike: 4-delne 
2,7m palice #5 Sigma Shakespeare z # 5/6 rolo Sigma, muharsko žnoro #4/5, 15 lb podvrvico-
backingomin konektorjem. Vse skupaj v lični kordura futroli za neverjetnih 80,00 €. 
 
Zaradi nemotene organizacije delavnice prosimo vse zainteresirane, da svojo udeležbo 
prijavite v pisarni RD Celje na tel. 03/492 76 40 ali preko e-maila ribiska.druzina.celje@t-1.si. 
Prav tako lahko svojo udeležbo prijavite pri podpreds. RD Celje Sandiju Severju na tel. 
031/720-582 ali pri Andreju Šošteriču - Fish and Fun na tel. 041/784-559 ali preko e-maila 
fishandfun@gmail.com. 
 

Udeležba na delavnici je brezplačna. 
 
V primeru slabega vremena - dežja ali izrednega povišanega vodostaja Hudinje delavnica dne 
04.05.2019 odpade in bo prestavljena na predhodno objavljeni termin v mesecu maju. 
 

VABLJENI ! 
 

 
Ribiška družina Celje 
Sandi Sever, podpredsednik 
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