Zapisnik sestanka muharske vezalske komisije RZS (MVK),
ki je bil dne 7.5.2009

telefon:
01 256 12 94
telefaks: 01 256 12 95
e- naslov: sekretar.rzs@ribiska-zveza.si

Ribiška zveza Slovenije
Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
5. sestanka muharske komisije predsedstva RZS
v tem mandatu
Sestanek je bil v pisarni Ribiške zveze Slovenije v četrtek, 07. maja 2009 z začetkom ob 20. uri.

Opomba: Zaradi napovedane odsotnosti predsednika RZS g. Boruta Jeršeta je bil sestanek v
gostinskem lokalu v Kalcah.
Prisotni:
- k o m i s i j a : predsednik mag. Andrej FERLAN, člana Tomaž MODIC in Dušan ŠTIH
- drugi vabljeni: Luka Hojnik.
Odsotni člani kom. – opr.:
– neopr.: /.
SKLEPČNOST:

Od treh članov so prisotni 3 člani komisije. Sestanek je sklepčen.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika prejšnje seje in realizacija sklepov.
Potek aktivnosti povezanih z vezalskim natečajem in podelitvijo nagrad najboljšim.
Mladinski muharski tabor.
Razno.

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

ad 1
Pregled zapisnika prejšnje seje komisije.
Sklep 1: Člani sekcije in žirije so potrdili zapisnik prejšnje seje. Potrjeno tudi poročilo o stopnji
realizacije sklepov.
ad 2
Potek aktivnosti povezanih z vezalskim natečajem in podelitvijo nagrad najboljšim.
Komisijo je g. Jerše obvestil, da so dogovorjene vse podrobnosti glede organizacije zaključka
vezalskega natečaja, ki bo potekal v soboto, 23. maja 2009. O podrobnostih se je dogovoril z g.
Matejem iz hotela Zlata ribica v Idriji pri Bači.
Sklep 2: Komisija ugotavlja, da je fotograf g. Merkandel delo opravil (fotografiral umetne muhe), zato
mu je potrebno izplačati dogovorjeni honorar.
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Sklep 3: G. Tomaž Modic je pripravil poročilo o natečaju za glasilo Ribič in ostale medije (poročilo in
rezultati so bili objavljeni tudi na muharskem spletnem portalu »Muharjenje v Sloveniji« na
naslovu http://www.flyfish-slovenia.com za kar je poskrbel Luka Hojnik.
Sklep 4: Komisija ugotavlja, da je g. Igor Holy opravil delo pisanja diplom in se mu izplača plačilo za
izpis 22 diplom.
Sklep 5: G. Andrej Ferlan je poskrbel za računalniško postavitev rezultatov natečaja za razstavne
panoje in organiziral njihovo izdelavo. Vitu Ferlanu se izplača plačilo za računalniško
postavitev.
Sklep 6: Vsa izplačila se opravi na lanskoletni ravni, povečano za stopnjo inflacije.
Sklep 7: Ga. Marinka Gradišek je po e-pošti posredovala g. Ferlanu podatke za izdelavo razstavnih
panojev.
Sklep 8: Ga. Marinka Gradišek je obvestila vsakega udeleženca natečaja o rezultatih, ter o
podrobnostih glede zaključne prireditve (datumu, kraju, možnosti ribolova, …). Pred
pošiljanjem obvestil udeležencem, se je o njihovi vsebini posvetovala s predsednikom
komisije g. Ferlanom. Andrej Ferlan komisiji poroča, da so Stefan Bauer ter Antje in Adolf
Otte in Holte izrazili željo, da bi prisostvovali na zaključku vezalskega natečaja. O tem so bli
obveščeni pristojni pri RZS, omenjeni pa so že upoštevani v številu udeležencev dogodka.
Sklep 9: Komisija ugotavlja, da s strani strokovne službe RZS zaenkrat še ni dobila povratne
informacije o tem, ali je bila RD Vrhnika opomnjena na to, da za nagrade na natečaju
zagotovi muharske dovolilnice in ne beličarskih (kot se je to dogajalo prejšnja leta)! Komisija
navedeno preveri pri ge. Marinki.
Sklep 10: Komisija sklene, da se problematika nagrad doreče na mladinskem muharskem taboru. G.
Ferlan komisiji poroča, da je za nagrade g. Jeršetu uspelo zagotoviti umetne muhe g.
Fratnika, žal pa ne tudi muh g. Voljča, saj se ta z vezanjem več ne ukvarja. Poleg tega g.
Ferlan komisiji poroča tudi o tem, da bo g. Jerše poskrbel tudi za uokvirjanje umetnih muh, ki
jih bomo dali za nagrado najboljšim na letošnjem natečaju.
Sklep 11: G. Andrej Ferlan glede g. Holgerja (ki je komisijo prosil, da dovolilnico, ki naj bi mu bila
podeljena na letošnjem zaključku natečaja prejme naslednje leto) predlaga, da vse letošnje
dovolilnice letos razdelimo (tudi Holgerjeve), da pa mu jih naslednje leto damo toliko več (ob
predpostavki, da bo ponovno osvojil prva mesta). Moramo pa vzeti v obzir njegovo uvrstitev,
ki jo je že dosegel letos. Komisija je sklep soglasno potrdila.
ad 3
Mladinski muharski tabor
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 12: Komisija se mladinskega muharskega tabora v Javorniškem Rovtu udeleži s prihodom na
prizorišče v petek 8. maja ob 18h. Za udeležence isti dan ob 20h izvede naslednja
predavanja:
- A. Ferlan: Posnemanje naravne hrane v vodotokih
- T. Modic: Osnove entomologije
- L. Hojnik: Muharske spletne povezave
Člani komisije se aktivno vključijo v prikaz vezalskih prvin v nadaljevanju petkovega večera.
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V soboto, 9. maja ob 10h člani komisije skupaj z biologinjama Zavoda za ribištvo izvedejo praktično
predstavitev proučevanja žuželk v njihovem naravnem okolju (stoječe vode, potok).
G. Andrej Ferlan predlaga, da se udeležencem tabora predstavi tudi vezalski natečaj, saj so med njimi
gotovo tudi takšni, ki bodo v bodoče na natečaju sodelovali. Komisija njegov predlog soglasno potrdi.

ad 4
Razno.
G. Andrej Ferlan predlaga, da se komisija odzove na prošnjo urednika revije Mušičar, g. Ivana Kohnerja
in pripravi spisek vseh pomembnejših slovenskih vezalcev in njihovih značilnih muh ter to pošlje g.
Korhnerju za objavo v reviji Mušičar. Na spisek se doda tudi Tomaža Modica in Dušana Štiha.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Sestanek je bil končan ob 2230.

Zabeležil:
Luka HOJNIK

Predsednik komisije:
mag. Andrej FERLAN, l.r.
(e- potrditev: 24. 05. 2009)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po verifikaciji na UO RZS.
Kopije zapisnika prejmejo: - člani komisije,
- v zapisniku zadolženi posamezniki, če nimajo e- naslova,
- arhiv RZS.
Obvestilo o objavi na spletnih straneh prejmejo:
- udeleženci sestanka,
- člani UO RZS,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- v tem zapisniku imenovani posamezniki.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije sklepov tega zapisnika na seji UO: 18. sept. 2009.
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