Zapisnik sestanka muharske vezalske komisije (MVK),
ki je bil dne 26. 2. 2010

Ribiška zveza Slovenije

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

Tržaška cesta 134
1000 Ljubljana

ZAPISNIK
8. sestanka muharske komisije predsedstva RZS
v tem mandatu
Sestanek je bil v petek, 26. februarja 2010 z začetkom ob 1730. Naknadna usklajevanja glede
posameznih točk dnevnega reda so potekala v tednu od 8. do 12. 3. 2010 prek spleta, verifikacija
rezultatov pa 10. 3. 2010 z začetkom ob 1630 v pisarni RZS ter prek spleta.
Prisotni:
– k o m i s i j a : predsednik Luka HOJNIK ter člani Boštjan PODBEVŠEK, Saša ERLIH in Denis OBAD;
– v a b l j e n i : Borut JERŠE (predsednik RZS).
Odsotni člani kom. – opr.:
/;
– neopr.: /.
SKLEPČNOST:

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

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

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in obravnava poročila o realizaciji sklepov.
Ocenjevanje prispelih vzorcev umetnih muh na razpisani natečaj RZS.
Podelitev priznanj za natečaj 2010.
Aktivnosti povezane z vezalskim natečajem.
Verifikacija rezultatov vezalskega natečaja.
Aktivnosti v zvezi s XVII. muharskim taborom 'JAVORNIŠKI ROVT 2010'.
Razno.

Glede na v vabilu napovedani dnevni red je predsednik L. Hojnik predlagal njegovo dopolnitev s še
tremi točkami. Brez razprave je bil predlog sprejet in dopolnjeni dnevni red potrjen soglasno.
Na sestanek je predsednik komisije vabil tudi zaslužna začetnika vezalskega natečaja na slovenskem
dr. Toma Korošca in dr. Božidarja Voljča, ki pa sta bila žal zadržana in se nista udeležila sestanka.

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.

ad 2
Ocenjevanje prispelih vzorcev umetnih muh na razpisani natečaj RZS.
Sklep 2: Člani žirije MVK so ocenili prispele izdelke, skladno s pravili Poslovnika MVK.
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ad 3
Podelitev priznanj za natečaj 2010.
L. Hojnik je komisijo seznanil s tem, da je vzpostavil kontakt z g. Matejem iz hotela Zlata ribica v zvezi z
izvedbo dogodka ob zaključku natečaja. Ta je izrazil svojo pripravljenost za to, da dogodek s podelitvijo
priznanj najboljšim vezalcem organiziramo v prostorih hotela. Soglašal je s predlaganim terminom in uro
(sobota, 22. 5. 2010). Njegova tel. št. je 041/ 441 676. B. Jerše se bo z g. Matejem fiksno dogovoril o
podrobnostih organizacije dogodka, plačilu, itd. B. Jerše bo o podrobnostih dogovora z g. Matejem
seznanil komisijo.
Sklep 3: Zaključna slovesnost s podelitvijo priznanj bo v prostorih hotela Zlata ribica v Idriji ob Bači v
soboto, 22. 5. 2010 z začetkom ob 10. uri.

ad 4
Aktivnosti povezane z vezalskim natečajem.
Letošnje fotografiranje vseh (in ne le nagrajenih) muh MVK zaupa fotografu g. Šebeniku, ki muhe
prevzame na sedežu RZS. Fotografu se za opravljeno delo izplača za stopnjo letne inflacije (1,8 %)
povišan avtorski honorar (lani: 315 €).
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.
O tem, da bo fotograf prišel iskat muhe L. Hojnik obvesti RZS.
Po razpravi so člani komisije sprejeli:
sklep 4:

Fotograf Tomislav Šebenik prevzame vse ocenjene muhe na sedežu RZS. Za opravljeno
fotografiranje mu RZS izplača avtorski honorar v višini 320,65 €.

sklep 5:

T. Šebenik 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.

sklep 6:

S. Erlih pripravi poročilo o natečaju v slovenskem in angleškem jeziku. Pošlje ga glasilu
Ribič (za klasično in spletno objavo) ter drugim domačim in tujim klasičnim in spletnim
medijem.

sklep 7:

Vita Ferlana, sina A. Ferlana, bivšega člana MVK, se zaprosi za računalniško postavitev
rezultatov natečaja za razstavne panoje.

sklep 8:

M. Gradišek posreduje A. Ferlanu podatke za izdelavo razstavnih panojev po e- pošti v
primerni obliki na e- naslov: andrej_ferlan@t-2.net.

sklep 9:

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
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ribolova, …). Pred oddajo obvestil udeležencem se o vsebini posvetuje s predsednikom
komisije L. Hojnikom.
sklep 10: Strokovna služba RZS razpošlje dopise vsem RD in T. Modicu (bivšemu članu MVK- za
dovolilnice ZZRS), s prošnjami za nagradne dovolilnice. Hkrati naj opomni RD Vrhnika, da
za nagrade na natečaju zagotovi muharske dovolilnice in ne beličarskih (kot se je to
dogajalo prejšnja leta).
sklep 11: Strokovna služba RZS za zmagovalce zagotovi 4 knjižne nagrade in se dogovori za glavno
nagrado – muharski primež g. Keržiča (enako kot lani). L. Hojnik pridobi informacijo o
možnosti ponovitve lanskega uokvirjanja nagradnih muh g. Fratnika (o možnosti pridobitve
muh za uokvirjenje se pozanima B. Jerše, ki je za to poskrbel že lansko leto).
sklep 12: L. Hojnik pripravi dopis, ki ga strokovna služba RZS pošlje g. Holgerju, nagrajencu lanskega
natečaja, ki se lanskega zaključka ni mogel udeležiti. V dopisu mu sporoči, da bo letos prejel
obljubljene nagradne dovolilnice, če se udeleži zaključka oz. mu bo te poslala RZS po pošti.

ad 5
Verifikacija rezultatov vezalskega natečaja.
Med razpravo so člani komisije sprejeli:
sklep 13: Komisija potrjuje rezultate 23. odprtega prvenstva Slovenije in 12. državnega prvenstva
Slovenije za najboljšo umetno muho.
sklep 14: Komisija poziva go. Marinko, 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 15: Komisija ugotavlja, da je na natečaj letos prispelo 83 vzorcev umetnih muh iz 11 različnih
držav.
Poročilo:
Muharska vezalska komisija Ribiške zveze Slovenije (RZS) je letos organizirala in izvedla '23. ODPRTO
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA NAJBOLJŠO UMETNO MUHO' in '12. DRŽAVNO PRVENSTVO V
VEZANJU UMETNIH MUH'.
Na letošnji vezalski natečaj smo v ocenjevanje prejeli 83 vzorcev, ki so jih poslali vezalci iz 11 držav.
Razveseljuje nas dejstvo, da število prejetih izdelkov iz leta v leto raste ter najpomembneje, da s
številom in pestrostjo mednarodne konkurence raste kvaliteta izdelkov. Po drugi strani pa opažamo
trend zmanjšanja zanimanja domačih vezalcev za sodelovanje na natečaju, ki so še pred leti
predstavljali večino, pa jim primat jemlje številna udeležba iz nam bližjih in bolj oddaljenih držav. Izdelki
tujih vezalcev tako predstavljajo večji del izdelkov na letošnjem natečaju.
Lahko smo ponosni na dejstvo, da tudi Slovenci v tako hudi konkurenci uspemo prikazati svoje znanje
ter uspemo poseči po najvišjih uvrstitvah. Tako nas razveseljujejo slovensko prvo in drugo mesto v
kategoriji ter dve tretji mesti na Odprtem prvenstvu Slovenije in kar nekaj uvrstitev pod vrhom.
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Izdelke zavidljive kakovosti so prikazali vezalci iz Nemčije s skupnim zmagovalcem Odprtega prvenstva
Slovenije, ki si je ta naslov prislužil z zmago v kategoriji 'realistični vzorci'. Nemški vezalci pa so si
priborili še eno zmago v kategoriji 'ličinke'.
Z odličnimi izdelki pa se je predstavila tudi skupina že znanih in uveljavljenih vezalcev iz držav prostora
nekdanje skupne države, od katerih si posamezni izdelki zaslužijo vso pohvalo in zavidljivo visoko raven
v mednarodnem merilu.
Vse države katerih predstavniki so sodelovali na letošnjem natečaju, razvrščene po abecednem
vrstnem redu so: Bosna in Hercegovina, Francija, Hrvaška, Italija, Kanada, Kosovo, Nemčija, Slovenija,
Srbija, Španija in Združene države Amerike.
sklep 16: Komisija je pri ocenjevanju umetnih muh skladno z določili veljavnega Poslovnika tri izdelke
prekategorizirala:
– izdelek z imenom "Račić", vezalca Marinka Puškarića iz kategorije potezank v kategorijo
realističnih vzorcev,
– izdelek z imenom "May Fly (EPHEMEROPTERA)", vezalca Stojana Josimovića iz
kategorije suhih muh v kategorijo realističnih vzorcev,
– izdelek z imenom "Bright Invasion", vezalca Simona Urbasa iz kategorije realističnih muh
v kategorijo suhih muh ter
– izdelek z imenom "Emerger", vezalca Matjaža Modra iz kategorije ličink v kategorijo suhih
muh.
V kolikor je po posamezni prekategorizaciji prišlo do podvajanja izdelkov istega vezalca v
posamezni kategoriji, smo slabše ocenjeni izdelek diskvalificirali.
sklep 17: Vezalci: De Pastors, Jezovšek in Passera so v posamezni ali v vseh kategorijah na natečaj
poslali le po en izdelek in ne dveh kot zahteva poslovnik natečaja. Zato jih žal nismo mogli
oceniti. O tem jih s posebnim dopisom, ki ga pripravi L. Hojnik, obvesti strokovna služba
RZS.

ad 6
Aktivnosti v zvezi s VII. muharskim taborom 'JAVORNIŠKI ROVT 2010'.
Sklep 18: Komisija se udeleži muharskega tabora mladih ribičev v petek in soboto 14. in 15. maja 2010
in k sodelovanju povabi tudi člane prejšnje komisije. Skupaj poskrbijo za izvedbo predvidenih
aktivnosti (predavanja + vezalski tečaj po programu tabora).

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

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.
Sestanek je bil končan naslednji dan, v soboto, 27. februarja 2010, ob 0130.
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Zabeležil:
Luka HOJNIK

Predsednik komisije:
Luka HOJNIK, l.r.

(potrditev: 22. 3. 2010)

OPOMBA: Sekretar RZS objavi zapisnik na spletnih straneh zveze po njegovi verifikaciji na seji UO.
Po verifikaciji predsedujočega kopije zapisnika v e- verziji prejmejo:
- člani komisije,
- člani UO,
- v zapisniku zadolženi posamezniki,
- arhiv RZS.
Zapis prejemnikov po elektronski pošti je v arhivu RZS.
Datum verifikacije zapisnika na seji UO RZS: 23. 3. 2010.
Po verifikaciji na seji UO RZS sekretar RZS M. Koračin objavi zapisnik na spletni strani RZS, obvestilo o objavi pa
prejmejo: - člani komisije,
- morebitni drugi udeleženci sestanka,
- člani UO,
- člani NO RZS,
- vse RD, ki uporabljajo e- pošto,
- arhiv RZS.
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