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RAZPIS TABORA MLADIH RIBIČEV MUHARJEV, Tolmin 2021 
 
 
Pozdravljeni, mladi ribiči! 

 

Vabimo vas, da se udeležite   
TABORA MLADIH RIBIČEV MUHARJEV,  

ki bo potekal od petka, 02.07., do nedelje, 04.07.2021, 
v okolici Tolmina. 

 
Tabor se bo odvijal na prireditvenem prostoru ŠD Lahnica v vasi Volarje pri Tolminu ter na rekah 
Bača, Tolminka in Soča. Nastanitev bo v šotorih, za prehrano in pijačo bo poskrbljeno. Prevoz 
udeležencev do lokacije in nazaj zagotovijo starši, do lovnih voda pa mentorji. 
 
Tabor vključuje muharjenje z umetno muho (brez zalusti), zato naj ima vsak udeleženec s seboj 
osnovno ribiško muharsko opremo in pribor.  
 
Tabor je organiziran v okviru projekta Lipan v porečju Soče, ki je sofinanciran s strani Evropskega 
sklada za pomorstvo in ribištvo, zato je udeležba brezplačna.  
 
Prilagamo program tabora, spisek opreme in obrazec za prijavo. Izpolnjeno prijavnico s podpisom 

staršev nam do torka, 22.06.2021, posredujte na e-mail: info@ribiska-druzina-tolmin.si ali osebno 
v pisarno RD. Za dodatne informacije smo dosegljivi na telefon 041 950 524 (Erik Golob) in 05 381 17 
10 (pisarna).  
 

Veseli bomo, če se nam pridružite. Lep ribiški pozdrav, 
 
Mentorja mladih ribičev  

 
Predsednik  

Erik Golob  
Suzana Kobal                       Milan Berlot 
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Petek, 02.07.2021 

15.00 – 16.00  Prihod udeležencev in namestitev v šotore 

16.00 – 16.30    Nagovor predsednika, predstavitev RD in programa tabora   

16.30 – 18.30 Prikaz tehnik muharjenja in tekma v kastingu  

18.30 – 19.30 Predstavitev projekta 'Lipan v porečju Soče' in kviz 

19.30 Večerja 

20.00 – 21.30  Ogled filma Emerald Paradise – Muharjenje v Dolini Soče 

22.00 Počitek  

  

Sobota, 03.07.2021 

06.30 Vstajanje, osebna higiena 

07.00 Zajtrk 

07.30 – 11.30 Odhod na ribolovno vodo in muharjenje (1. skupina Tolminka, 2. skupina Bača) 

12.00 Kosilo 

13.00 – 15.30 Vezanje umetnih muh in izbor najboljših 

16.00 – 19.30 Odhod na ribolovno vodo in muharjenje (1. Bača, 2. Tolminka) 

20.00 Večerja 

20.30 – 21.30 Športne aktivnosti, družabne igre 

22.00 Počitek 

  

Nedelja, 04.07.2021 

7.00 Vstajanje, osebna higiena 

7.30 Zajtrk 

8.00 – 11.30 Odhod do reke Soče – Volarski most in muharjenje (tekma) 

12.00 Kosilo 

13.00 – 14.00 Razglasitev rezultatov vseh tekmovanj 

14.00 – 15.00 Druženje 

15.00  Zaključek tabora, odhod domov 

Muharski pribor (palica, vrvice, muhe, visoki škornji ali hlače, podmetalka, ribiški jopič) 

Spalna vreča 

Pribor za osebno higieno, krema za zaščito pred soncem 

Osebna oblačila (majice, dolge in kratke hlače, trenerka, obutev, pokrivalo…) 

Topla oblačila za v škornje (vode so še mrzle!) 

Svetilka  

Osebna izkaznica in zdravstvena kartica 

Pribor za vezavo umetnih muh (kdor ga ima) 

  
 
 

/Izpolniti in vrniti na RD do 22.06.2021/ 

ZA TABOR MLADIH RIBIČEV MUHARJEV, Tolmin 2021, 02.07.-04.07.2021 

Spodaj podpisani prijavljam svojega otroka (ime in priimek): …………………………………..…………………….. 

na Tabor mladih ribičev muharjev – Tolmin 2021, ki ga organizira Ribiška družina Tolmin in bo potekal 

po priloženem programu na navedenih lokacijah. S podpisom potrjujem, da sem seznanjen, da otroci 

aktivnosti in ribolov izvajajo v spremstvu in pod nadzorom mentorja, vendar na svojo oz. mojo 

odgovornost.  

Kontaktni podatki starša: 

 

Ime in priimek ……………………………………………………..   Mobilna številka ……………………………….  

 

Datum: ……………………………..      Podpis: ………………………………………….…. 


