Zapisnik sestanka muharske vezalske komisije (MVK),
ki je bil dne 22. 02. 2014

Ribiška zveza Slovenije

Leto 2011:

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
2. sestanka muharsko-vezalske komisije RZS
v tem mandatu
Sestanek je bil v soboto, 22. februarja 2014 z začetkom ob 8. uri v pisarni RZS, Tržaška cesta 134.
Prisotni:
– k o m i s i j a : predsednik Luka HOJNIK ter člani Boštjan PODBEVŠEK, Saša ERLIH in Denis
OBAD;
– drugi vabljeni: sekretar RZS Igor MILIČIĆ.
Odsotni člani kom. – opr.:
/;
– neopr.: /.
SKLEPČNOST:

Od štirih so prisotni 4 člani komisije. Sestanek je sklepčen.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov.
Ocenjevanje vzorcev muh letošnjega natečaja.
Priprave na zaključek natečaja in podelitev nagrad.
Aktivnosti povezane z vezalskim natečajem.
Verifikacija rezultatov vezalskega natečaja.
Aktivnosti v zvezi z mladinskim muharskim taborom.
Razno.

Glede na v vabilu napovedani dnevni red je predsednik L. Hojnik predlagal njegovo dopolnitev s
točkami:
-

Pregled in obravnava zapisnika prejšnjega sestanka komisije ter poročilo o realizaciji sklepov;
Priprave na zaključek natečaja in podelitev nagrad;
Aktivnosti povezane z vezalskim natečajem;
Verifikacija rezultatov vezalskega natečaja;
Aktivnosti v zvezi z mladinskim muharskim taborom;
Razno.

Brez razprave je bil predlog sprejet in dopolnjeni dnevni red potrjen soglasno.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in obravnava poročila o realizaciji sklepov.
Sklep 1: Člani MVK potrjujejo zapisnik prejšnje seje. Potrjujejo tudi poročilo o stopnji realizacije
sklepov.
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ad 2
Ocenjevanje vzorcev umetnih muh letošnjega natečaja.
Sklep 2: Člani žirije MVK so ocenili prispele izdelke, skladno s pravili Poslovnika MVK.

ad 3
Priprave na zaključek natečaja in podelitev nagrad.
MVK za prizorišče letošnjega zaključka soglasno predlaga restavracijo-okrepčevalnico Ribič v Mozirju.
B. Podbevšek stopi v kontakt z njimi in preveri zainteresiranost za dogodek. V primeru njihove
pripravljenosti za to, da dogodek s podelitvijo priznanj najboljšim vezalcem organiziramo v njihovih
prostorih, nam pošljejo ponudbo, ki bo potrjena le v kolikor bo znotraj okvira predvidenih sredstev, s
katerimi za zaključek razpolaga MVK. V nasprotnem primeru bomo iskali novo. Po potrditvi se fiksno
dogovori o podrobnostih organizacije dogodka, plačilu, itd. B. Podbevšek bo stopil v kontakt tudi s
predsednikom RD Mozirje, ki bi v tem primeru udeležencem omogočila ribolov na Savinji in Dreti na dan
zaključka natečaja. O vseh dogovorih B. Podbevšek obvesti komisijo. Predlagani datum za zaključek:
sobota, 26.04.2014, z začetkom ob 10. uri.
Sklep 3: Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj bo v soboto, 26. 04. 2014 z začetkom ob 10. uri.
B. Podbevšek preveri pripravljenost restavracije Ribič v Mozirju in RD Mozirje za izvedbo
zaključka pri njih.
ad 4
Aktivnosti povezane z vezalskim natečajem.
Letošnje fotografiranje vseh (in ne le nagrajenih) muh MVK zaupa predsedniku MVK L. Hojniku, ki muhe
prevzame na sedežu RZS. L. Hojniku se izplača avtorski honorar za opravljeno fotografiranje v enaki
višini kot lani (cca. 320,00 eur), povečano za stopnjo inflacije. V to ceno so všteti tudi materialni stroški,
ki jih bo imel z razvijanjem slik nagrajenih muh.
Nagrajene muhe je potrebno slikati iz dveh kotov zaradi večkratnih objav v isti državi. Razviti naj da
samo fotografije nagrajenih muh. Fotografije teh morajo biti velikosti 20 x 30 cm, fotografije ostalih muh
pa ostanejo le v digitalni obliki v ločljivosti, primerni za objavo v revijah. Vse skupaj zapeče na dva DVDja. Ko z delom konča muhe vrne na sedež RZS.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 4:

L. Hojnik prevzame vse ocenjene muhe na sedežu RZS. Za opravljeno fotografiranje mu
RZS izplača avtorski honorar.

sklep 5:

L. Hojnik ocenjene muhe fotografira iz dveh zornih kotov. Razviti da samo fotografije
nagrajenih muh in sicer velikosti 20x30 cm. Fotografije ostalih muh ostanejo le v digitalni
obliki z ločljivostjo najmanj 6 M pikslov. Za razvijanje slik nagrajenih muh se L. Hojniku
povrnejo materialni stroški, ki mu bodo nastali zaradi tega.

sklep 6:

S. Erlih pripravi reportažo z natečaja v slovenskem in angleškem jeziku. L. Hojnik reportažo
opremi s slikami. Pošlje jo uredniku glasila Ribič (za klasično in spletno objavo) ter domačim
medijem in tujim medijem (tudi spletnim). Urednika glasila Ribič I. Holyja se posebej opomni,
da tudi letos skupaj z reportažo v glasilu objavi rezultate natečaja v celoti (ne samo imen
nagrajencev). Strokovna služba RZS poskrbi za distribucijo tako pripravljene reportaže
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sorodnim organizacijam v tujini in za objavo v tujih medijih za potrebe nadaljnje promocije
natečaja. Po potrebi zagotovi tudi prevode v druge jezike (npr. FRA, NEM). L. Hojnik
reportažo pošlje v objavo v vse klasične in spletne medije, kjer je bil objavljen razpis
natečaja.
sklep 7:

Vita Ferlana, sina A. Ferlana, bivšega člana MVK, se tudi letos zaprosi za računalniško
postavitev rezultatov natečaja za razstavne panoje in se mu izplača plačilo za opravljeno
delo po študentski napotnici, v enaki višini kot lani, povečano za stopnjo inflacije. L. Hojnik
se dogovori s tiskarjem glede tiskanja panojev (4 panoji dimenzij 100 x 70 cm), ki morajo biti
končani najkasneje dva tedna do predvidene zaključne slovesnosti.

sklep 8:

M. Gradišek posreduje L. Hojniku podatke za izdelavo razstavnih panojev po e- pošti v
primerni obliki na njegov e- naslov.

sklep 9:

Člani MVK opremijo razstavne panoje in jih pripravijo za prikaz na zaključku natečaja in na
mladinskem muharskem taboru.

sklep 10: M. Gradišek v najkrajšem možnem času obvesti vsakega udeleženca natečaja o rezultatih.
V istem dopisu obvesti še o podrobnostih glede zaključne prireditve (datumu, kraju, možnosti
ribolova, …). L. Hojnik pripravi dopise, ki jih strokovna služba RZS pošlje nagrajencem
natečaja in tistim vezalcem, katerih izdelki so bili iz takšnih ali drugačnih razlogov neocenjeni
ali diskvalificirani.
sklep 11: L. Hojnik pregleda in ustrezno modificira dopise za RD in direktorja ZZRS, s prošnjami za
nagradne dovolilnice, Strokovna služba RZS pa jih razpošlje. Vse RD se zaprosi, da za
nagrade na natečaju zagotovijo muharske dovolilnice in ne beličarskih (kot se je to dogajalo
prejšnja leta).
sklep 12: MVK za absolutnega zmagovalca natečaja predlaga nagrado- dnevno dovolilnico za Obrh,
pri čemer M.Žaberl z direktorjem ZZRS poskuša dogovoriti čim ugodnejše pogoje.
sklep 13: MVK zagotovi tisk diplom za nagrajence v primerni nakladi.
sklep 14: Pri promociji natečaja se morajo v še večji vlogi vključiti funkcionarji RZS s svojimi številnimi
kontakti in zvezami s posamezniki po vsem svetu.

ad 5
Verifikacija rezultatov vezalskega natečaja.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 15: Komisija potrjuje rezultate 27. Odprtega prvenstva in 16. državnega prvenstva Slovenije za
najboljšo umetno muho.
sklep 16: Komisija prosi M.Gradišek, da preveri pravilnost zapisa imen in priimkov, naslovov, imen
muh glede na izvirne zapise, ki so jih poslali udeleženci natečaja ter da odpravi morebitne
nastale napake v zapisih. L. Hojnik ponovno pregleda vse zapise in go. Marinko opozori na
morebitne napake v zapisih.
sklep 17: Komisija ugotavlja, da je na natečaj letos prispelo 64 vzorcev iz 10 držav: Avstrija, Francija,
Italija, Kanada, Nemčija, Srbija, Švedska, Velika Britanija, Združene države Amerike in
Slovenija.
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sklep 18: Komisija pri ocenjevanju umetnih muh skladno z določili veljavnega Poslovnika ni zaznala
nobenih posebnosti, en izdelek je prekategorizirala, enega pa ni ocenjevala, saj je prišel le v
enem primerku in ne dveh, kot je predpisano s pravili natečaja.
ad 6
Aktivnosti v zvezi z XI. muharskim taborom.
Sklep 20: Komisija se udeleži muharskega tabora mladih ribičev, kjer poskrbi za izvedbo predvidenih
aktivnosti (predavanja + ostalo po programu tabora). Komisija na tabor prinese tudi panoje z
letošnjimi muhami.

ad 7
Razno.
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo nobene razprave.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan ob 1600.

Zabeležil:
Luka HOJNIK

Predsednik komisije:
Luka HOJNIK, l.r.
(potrditev: 14. 03. 2014)
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