Zapisnik
Rednega Zbora članov FZS, ki je bil v soboto, 18. 6. 2016 ob 10h v prostorih PS,
Čopova 11, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Odprtje skupščine: izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev ter volilne
komisije in verifikacijske komisije.
2. Odločanje o prejemnikih priznanj posameznikom na predlog IO FZS: častni član, zaslužni filatelist
/Bračič B/
3. Sprejem novega člana: ZDRS Rogaška Slatina (Guštin)
4. Pravilnik Častnega razsodišča (Suhadolc)
5. Poročilo predsednika /Suhadolc/, blagajnika /v.d., Guštin/, nadzornega odbora /Petauer/ in gospodarja
/Ferant/
6. Razprava o poročilih
7. Predlog programa dela in finančni načrt za 2016 /Suhadolc/
8. Razrešnica dosedanjemu vodstvu
9. Volitve novih organov FZS (15 članov IO, ki na prvi seji izvolijo predsednika), nadzorni odbor (5
članov) in častno razsodišče (5 članov).
10. Razglasitev rezultatov volitev organov FZS /volilna komisija, Kranjc/
11. Razglasitev oziroma podelitev priznanj zaslužnim posameznikom /Bračič/
12. Razglasitev rezultatov ocenjevanja aktivnosti društev v letih 2014/15 /Pirc/
13. Razno.
Ad 1) Zbor je odprl Peter Suhadolc in predlagal naslednje predsedstvo Zbora: Matjaž Metaj, predsednik,
Borut Bončina, član, Veselko Guštin, zapisnikar; verifikacijska komisija: Rikardo Groselj, Vekoslav
Krahulec, Marjan Malič; volilna komisija (delno ista kot kandidacijska): Bojan Kranjc, Slavko Novak in
Mitja Pelicon; overovatelja zapisnika Boštjan Petauer, Alojz Tomc. Predlog je bil soglasno sprejet, zato je
zbor lahko začel s svojim delom.
Ad 2) Peter Suhadolc je zapustil dvorano. Bojan Bračič, predsednik Komisije za priznanja FZS
posameznikom, je povedal, da je komisija dobila več predlogov za različna priznanja FZS, ki jih je proučila,
ugotovila njihovo skladnost z določili pravilnika in uskladila s predlagatelji ter posredovala IO FZS.
Skladno s Pravilnikom o priznanjih FZS je na predlog komisije o nekaterih priznanjih že sklepal IO FZS,
druge, o katerih mora odločati zbor članov FZS, pa daje na glasovanje zboru. To je priznanje Lovrenc Košir
za življenjsko delo, za katero so predlagani Ludvik Kovač, Anton Repnik in Leon Štiftar ter priznanje
zaslužni filatelist, za katero je predlagan Peter Suhadolc. Ker ni bilo na predloge nobene pripombe, je Zbor
soglasno sprejel
Sklep 1) Kandidati Ludvik Kovač, Anton Repnik in Leon Štiftar dobijo Priznanja Lovrenc Košir za
življenjsko delo, Peter Suhadolc pa priznanje zaslužni filatelist.
Ad 3) Peter Suhadolc se je vrnil v dvorano. Veselko Guštin je prebral izjavo DZRS Rogaška Slatina, da
sprejemajo statut FZS in kratko obrazložitev njihovega delovanja. Na zboru je bila prisotna tudi delegatka
društva. Ker ni bilo nobenega ugovora, je Zbor sprejel z dvigom rok
Sklep 2) DZRS Rogaška Slatina se sprejme za polnopravnega člana FZS. Sklep stopi v veljavo takoj.
Ad 4) Peter Suhadolc je na kratko predstavil pravilnik o delu Častnega razsodišča (ki so ga člani imeli na
razpolago na spletu). V razpravi ni bilo pripomb, zato je bil soglasno sprejet

Sklep 3) Predstavljeni »Pravilnik o delu Častnega razsodišča« stopi v veljavo takoj (priloga).
Ad 5) Najprej je podal svoje poročilo Peter Suhadolc (priloga). Poudaril je, da imamo štiri mednarodne
sodnike, da smo člani AJF, BF, Multilaterale, FEPA in FIP, da sodelujemo s sosednjimi državami, da
uspešno nadaljujemo projekt propagandnih razstavic, katerih nosilec je Tone Petek. Rekel je tudi, da imamo
s Pošto Slovenije d.o.o. odlične odnose. Omenil pa je tudi, da nam upada članstvo in da moramo vse sile
upreti v to, da ta trend ustavimo. V ta namen so zelo koristne male »netekmovalne filatelistične« razstavice,
ki naš hobi predstavljajo širši publiki.
Veselko Guštin je kot v.d. blagajnika razdelil liste s finančnim poročilom, saj tovrstni podatki niso primerni
za objavljanje na spletu. V glavnem je poudaril, da izdatki prekoračujejo prihodke za 2100 eur, kar se krije
iz »sklada« prejšnjih let. Ta trend je treba vsekakor zmanjšati!
Boštjan Petauer je povedal, da je bil sestanek NO in Uprave 12. 4. 2016 uspešen, saj gradivo še nikoli ni bilo
tako popolno in vzorno predstavljeno. V pretres so vzeli tudi izplačila v tujino, ki pa jim ni bilo kaj
oporekati. Isto velja za izplačila fizičnim osebam, kjer je bilo izplačanih celo manj dnevnic, kot bi jih v
skladu s predpisi lahko bilo. Prav tako je pohvalil predviden trend zmanjševanja presežka odhodkov nad
prihodki v prihodnje.
Gospodar Veni Ferant je predlagal, da se gospodarsko poročilo priključi poročilu inventurne komisije, saj
nima nobenega smisla suhoparno naštevati, kje se nahaja oprema FZS.
Ad 6) Razprava je stekla, vendar le s pripombo Slavka Novaka, zakaj ni obvestilo o Zboru članov prišlo tudi
po fizični pošti in zakaj se ne recenzirajo izdaje FZS (predvsem Turkove). Odgovoril mu je Suhadolc, da bo
FZS v bodoče vabila pošiljala tudi po pošti v kuvertah, opremljenih z znamkami. Glede Turkovih knjig je
pojasnil, da je lektoriranje drago, bi pa recenzija bila vsekakor dobrodošla, glede na precejšnje število napak
v knjigah, ki pa jih FZS ni pričakovala. Bojan Bračič je vprašal, zakaj so stroški mednarodnih članarin tako
visoki? Odgovoril mu je Veselko Guštin: FIP je 625 SFR, FEPA 150 Eur, pa AJF, BF in Multilaterala
(okrog 200 Eur). Na koncu razprave je predsedujoči pozval Bojana Kranjca, naj poda poročilo verifikacijske
komisije. Bojan Kranjc je sporočil, da je od 28 društev prisotnih 20, s skupno 25 delegati, in da je torej Zbor
sklepčen!
Ker drugih pripomb na poročila ni bilo, je Zbor soglasno sprejel
Sklep 4) Poročila Predsednika FZS, v.d. blagajnika, predsednika NO in gospodarja se sprejmejo v celoti.
Ad 7) Predlog programa in plana je podal Peter Suhadolc (priloga). Še naprej bomo izdajali esej, NF, delali
z mladino in morda pripravili nov delovni zvezek (Bračič), nadaljevali Projekt »Petek«, pripravili čim več
malih »netekmovalnih« razstavic, nadaljevali s statusom »pridobivaja« dohodnine pri MK, prirejali
meddruštveno razstavo Fimera/Firamla in 8. Okno, priredili simpozij Verigar ob 100. obletnici Verigarjev in
razstavo AJF 2019 in Multilaterala 2023 (z Lux, NL, CH, FL, DE, AT in Slo). Glede plana: stroške ne bomo
bistveno povečali glede na leto 2015, primanjkljaj pa zmanjšali na 1000 eur.
V razpravi je dodal Bojan Bračič, da je delovnih zvezkov še za eno šolsko leto, po tem pa se pripravlja
izdaja novega. Omenil je tudi, da bo 15. julija predstavitev skupne izdaje s Hrvaško ob 150. obletnici bitke
pri Visu tudi v Mariboru (poleg Visa) in da FD Maribor pripravlja netekmovalno razstavo v okviru
Jezernikovih dni konec avgusta v Lovrencu na Pohorju. Ker drugih ugovorov ni bilo, je Zbor z dvigom rok
sprejel
Sklep 5) Sprejmeta se program dela in finančni plan, kot ga je predstavil Peter Suhadolc.
Ad 8). Predsedujoči je pozval vse delagate, da glasujejo o razrešnici starega vodstva. Z dvigom rok je Zbor
sprejel
Sklep 6) Dosedanje vodstvo se v celoti in brez pripomb razreši.
Ad 9) Predsedujoči je pozval Bojana Kranjca, da razdeli volilne listke samo delegatom s pooblastili, kar je
B. Kranjc tudi poimensko storil.
PAVZA (preštevanje glasov).
Ad 10) Predsedujoči je pozval Bojana Kranjca, naj poda poročilo volilne komisije.

Bojan Kranjc je prebral imena izvoljenih članov organov FZS za štiriletje 2016-2020.
Za IO: Bojan Bračič, Staša Bračič, Vencel Ferant, Mihael I. Fock, Veselko Guštin, Izidor Jamnik, Srečko
Kogoj, Vekoslav Krahulec, Marjan Malič, Marko Markač, Mitja Pelicon, Igor Pirc, Peter Suhadolc, Alojz
Tomc, Ladislav Zajc;
Za NO: Mihael Hladnik, Zdenko Kalizan, Jože Keber, Boštjan Petauer, Zdravko Stradar;
Za Častno razsodišče: Srečko Beričič, Rikardo Groselj, Mitja Mihelič, Tone Petek, Matjaž Senčar.
Ad 11) Peter Suhadolc, Bojan Bračič in Staša Bračič so slavnostno podelili diplome FZS in priznanja FZS
Lovrenc Košir:
Diplome FZS so prejeli: Borut Bončina, Boštjan Gorenšek in Božidar Štefanič;
Bronasti odličji Lovrenc Košir sta dobila: Izidor Jamnik in Edward Pałka;
Srebrna odličja Lovrenc Košir so dobili: Staša Bračič, Jože Keber, Ivan Nanut in Tomislav Trpkovski.
Zlato odličje Lovrenc Košir je dobil Marjan Merkač.
Priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo so dobili: Ludvik Kovač, Anton Repnik in Leon Štiftar.
Priznanje zaslužni filatelist je dobil Peter Suhadolc.
Vsi nagrajenci, posebno še Peter Suhadolc, so bili nagrajeni z burnim aplavzom.
Ad 12) Točkovanje društev je zaradi odsotnosti Igorja Pirca predstavil Bojan Bračič.
15. Mesto (380 točk) FD Slovenj Gradec; 14. (420 t.) FD IV Kamnik; 13. (428 t.) FS Ilirska Bistrica; 12.
(560 t.) FNK Celje; 11. (679 t.) SFK LK Trst; 10. (1235 t.) FK Drava-Muta, Vuzenica; 9. (1260 t.) DZV
Brežice; 8. (1389 t.) FK Žalec; 7. (1510 t.) FD Maribor; 6. (1780 t.) FD Idrija; 5. (2075 t.) FD FM Nova
Gorica; 4. (2155) DZ A-NG, Ajdovščina; 3. (2295 t.) FD LK Škofja Loka; 2. (3352 t.) KFD
Ravne/Koroškem, 1. (3625 t.) FD Ljubljana. Vsem je čestital in podelil priznanja Peter Suhadolc.
Ad 13) Pod razno je Staša Bračič razdelila medalje in posebna priznanja, ki so jih dobili razstavljavci na
razstavi Balkanfila 2016 v Tirani, Mihael Fock pa s svetovne FIP razstave v New Yorku.
Oglasil se je g. Štravs, ki je prosil, da se ves material, ki je bil dan za dokaze za točkovanje društev, vrne.
Predlagal je tudi, da za naj »očitne« dokaze zadostuje tudi fotokopija. Vprašanje je tudi bilo, do kdaj plačati
članarino. Odgovoril mu je Veselko Guštin, da bodo materialne dokaze društvom vrnili; pripomnil je tudi,
da so do Collecte eseji že narejeni, torej je rok za plačilo članarin vsaj do konca marca! Bojan Bračič je
pripomnil, naj z ozirom na tokratno izkušnjo v društvih takoj po nastanku dajo na stran po en izvod
priložnostnih izdaj, da ga bodo lahko ob ocenjevanju aktivnosti društev predložili kot dokazni material.
Zbor smo zaključili ob 12:40.
Zapisnikar
Veselko Guštin

Overovatelj 1
Boštjan Petauer, l.r.

Overovatelj 2
Alojz Tomc, l.r.

1. sestanek IO FZS v novi sestavi.
Člani IO FZS so soglasno potrdili za novega predsednika dosedanjega predsednika Petra Suhadolca. Besedo
je prevzel Peter Suhadolc in sporočil, da Mihael I. Fock odstopa iz zdravstvenih razlogov iz IO. V IO FZS
je tako sprejet naslednji na listi, ki je prejel največ točk, to je Peter Kramar.
Predsednik je predlagal sestavo nove Uprave FZS: Peter Suhadolc kot predsednik, podpredsednika Bojan
Bračič in Igor Pirc, tajnik Veni Ferant in blagajnik Peter Kramar.
2. sestanek IO bo predvidoma 27. septembra 2016 ob 17. uri v Ljubljani.

