
32. Odprto prvenstvo Slovenije za najboljšo umetno muho 2019 in  
21. Državno prvenstvo v vezanju umetnih muh 
 
 

                        Letošnji zmagovalec natečaja je Marijo Kozina s Hrvaške 
 
Umetna muha je izdelek, ki prvobitno predstavlja ponaredek oz. imitacijo vodnih organizmov in želi pripraviti ribo do prijema. 
Umetnost vezanja umetnih muh in razvoj muharjenja je v zadnjih desetletjih napredoval do te mere, da je ločnico že zdavnaj 
zabrisal, tako da se danes pomensko uporablja tako za imitacijo ribje hrane kot tudi za atrakcijske izdelke, ki z ribolovom 
nimajo več neposredne povezave. Domišljija posameznika je neomejena, zato se tudi v prihodnosti nadejamo novih 
vezalskih prijemov, ki bodo premikali meje znanega. 
 
V letu 2019 je muharska vezalska komisija pri Ribiški zvezi Slovenije (RZS) razpisala 32. Odprto prvenstvo Slovenije za 
najboljšo umetno muho, ki že 21. leto zapored šteje tudi kot Državno prvenstvo v vezanju umetnih muh. Na letošnji natečaj 
smo prejeli 58 vzorcev iz 11 držav - Avstrije, Finske, Hrvaške, Italije, Nemčije, Norveške, Srbije, Španije, Švedske, Združenih 
držav Amerike in Slovenije. Pri tem kaže omeniti, da je letos večje število vezalcev posredovalo le en izdelek v ocenjevanje, 
kar je v nasprotju s pravili natečaja. Te izdelke smo morali žal izločiti iz konkurence. Pravilnik komisije za ocenjevanje je ostal 
nespremenjen, tako da se izdelke oceni v skladu z ustaljenim postopkom in ovrednotenjem naslednjih karakteristik - 
razmerjem med vezalnimi prvinami, trdnostjo in tehnično dovršenostjo vezave, ustreznostjo izbire gradiv, splošnim vtisom in 
inovativnostjo izdelka. Po zaključenem ocenjevanju se preračuna skupno število točk za posamezen izdelek in naknadno te 
verificira s podatki o vezalcih s strani strokovne službe RZS. Komisija je ocenjevala v nespremenjeni postavi: predsednik 
Luka Hojnik in člani Matej Delak, Luka Lukman, Vladimir Mikec – Miki in Saša Erlih. 
 
Preden začnem z naštevanjem najboljših, še nekaj besed o natečaju skozi oči ocenjevalcev. Absolutna zmaga odprtega 
prvenstva je letos romala na Hrvaško, neposredno pod vrh so se umestili v zadnjih letih prevladujoči Italijanski vezalci, takoj 
za njimi pa vezalec iz Avstrije. Veseli nas, da se je letos med najboljše uvrstil tudi norveški vezalec. Sicer pa so se tudi letos 
odlično odrezali domači vezalci, saj so se umestili tik pod vrhom v večini vezalskih kategorij z izjemo ličink in mokrih muh. 
Člani žirije se vsem sodelujočim zahvaljujemo za vložen trud in izkazano zaupanje, ki zagotovlja uspešno nadaljevanje 
prvenstva tudi v prihodnjih letih. 
 
Rezultati: 
 
V skupni razvrstitvi Odprtega prvenstva je s 441 točkami od 500 možnih zmagala muha iz kategorije »realistični posnetki« z 
imenom »Rhyacophila Larva - Noa« vezalca Marija Kozine s Hrvaške, pred drugouvrščeno iz kategorije »suhe muhe«, 
»Mayfly« Andree Pegorina iz Italije, ter tretjim mestom iz kategorije »potezank«, poimenovano »Shank Pikefly«, vezalca 
Jürgena Kastnerja iz Avstrije. 
 

  
    »Rhyacophila Larva - Noa«, Marijo Kozina (Hrvaška)                   »Mayfly«, Andrea Pegorin (Italija) 



 
»Shank Pikefly«, Jürgen Kastner (Avstrija) 

 
V kategoriji ličinke in mokre muhe, je letos zmagala imitacija »MK Cetinska nimfa 19«, Marija Kozine s Hrvaške (433 točk), 
drugo mesto je osvojil vezalec Andrea Pegorin z imitacijo »Caddis pupa«, tretje je pripadlo norveškemu vezalcu Fabianu 
Moulinu z umetno muho »Royal coachman variant«. 
 

 
     »MK Cetinska nimfa 19«, Marija Kozina (Hrvaška)   »Caddis pupa«, Andrea Pegorin (Italija)  
 

 
»Royal coachman variant«, Fabian Moulin (Norveška) 

 
 
 
 
V kategoriji »potezanke« je prevlado vezalcev iz Italije letos prekinill Jürgen Kastner s potezanko imenovano »Shank 
Pikefly« (438 točk), na drugo mesto se je uvrstil Matjaž Moder s posnetkom »Iglice«, na tretje pa vezalec Rok Hace s 
posnetkom imenovanim »Sea runner«, oba iz Slovenije. 
 



 
               »Iglica«, Matjaž Moder (Slovenija)                   »Sea runner«, Rok Hace (Slovenija)  
 
 
V kategoriji »realističnih imitacij« je največ točk (441) dosegel Marijo Kozina s posnetkom »Rhyacophila Larva - Noa«, na 
drugo mesto se je uvrstil Filip Mlakar s posnetkom imenovanim »Huda mravljica« in na tretje domač vezalec Martin Šircelj 
s posnetkom »Majski poskok«. 
 

 
               »Huda mravljica«, Filip Mlakar (Slovenija)                                         »Majski poskok«, Martin Šircelj (Slovenija) 

Med »suhimi muhami« je s 439 točkami prvo mesto dosegel Andrea Pegorin s posnetkom »Mayfly«, sledi domačin David 
Babič s posnetkom imenovamin »Suhica«, tretje mesto pa je pripadlo vezalcu s Hrvaške Mariju Kozini s posnetkom 
»Cetinska muljarka«. 

 
                  »Suhica«, David Babič (Slovenija)     »Cetinska muljarka«, Marijo Kozina (Hrvaška) 
 
 
Rezultati 21. Državnega prvenstva v vezanju umetnih muh 
 
Odprto prvenstvo je tudi letos prineslo naslove državnih prvakov v vezanju umetnih muh v vseh štirih kategorijah (ličinke in 
mokre muhe, suhe muhe, potezanke, realistični posnetki).  
 
V kategoriji ličink in mokrih muh je z 390 točkami zmagal Simon Urbas z imitacijo »J.C. (Jidrica Caddis)«, drugo mesto je 
pripadlo Branku Gašparinu s posnetkom »Vzpenjač marčevke«, tretje pa Martinu Širclju s posnetkom »Rjavi vzpenjač«. 
 



 
                »J.C. (Jidrica Caddis)«, Simon Urbas                »Vzpenjač marčevke«, Branko Gašparin 
 

 
»Rjavi vzpenjač«, Martin Šircelj 

 
V kategoriji potezanke je Matjaž Moder z 419 točkami postal državni prvak z imitacijo »Iglica«, drugo mesto je pripadlo Roku 
Hacetu s posnetkom »Sea runner«, tretje mesto je dosegel Jure Gombač s posnetkom imenovanim »Dark tench«. 
 

 
»Dark tench«, Jure Gombač 

 
V kategoriji suhe muhe je državni prvak postal David Babič s posnetkom Suhica z 418 točkami, pred drugo uvrščenim 
Simonom Urbasom s posnetkom »Caenis« in tretje uvrščenim Rokom Hacetom s posnetkom »Rjave šepetalke«. 
 

 
                          »Caenis«, Simon Urbas                            »Rjava šepetalka«, Rok Hace 
 



V kategoriji realistični posnetki državni prvak postal Filip Mlakar s posnetkom »Hude mravljice«, (367 točk) pred drugo 
uvrščenim Martinom Šircljem s posnetkom »Majski poskok« in tretje uvrščenim Juretom Gombačem s posnetkom »Stone 
house«. 
 

 
»Stone house«, Jure Gombač 

 
Letošnja podelitev priznanj in nagrad za udeležence ob zaključku natečaja, bo 15. junija gostila RD Jesenice, v gostilni Ejga 
na Jesenicah, s pričetkom ob 11 uri. Nagrajenci obeh natečajev bodo o podrobnostih prireditve, ter skupnega ribolova na 
vodah RD Jesenice, pravočasno obveščeni. Nadejamo se udeležbe širokega kroga vezalcev ter njihovih podpornikov in se 
veselimo druženja ob vodi. Nagrajene muhe bodo vključno z vsemi ostalimi našle svoje častno mesto v vitrinah, kjer se bodo 
pridružile nagrajenim muham iz prejšnjih let. 
 
Za konec se v imenu Muharsko vezalske komisije RZS zahvaljujemo vsem sodelujočim in čestitamo zmagovalcem. 
Nadejamo se vaše udeležbe na 33. Odprtem prvenstvu Slovenije 2020. Vabljeni! 
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