ZAPISNIK
10. sestanka IO FZS, ki je bil v sredo, 24. aprila 2019, ob 16. uri v prostorih FZS v Ljubljani,
Čopova 11.
Prisotni so bili (po abecednem redu): Bojan Bračič, Veni Ferant, Veselko Guštin, Izidor Jamnik,
Vekoslav Krahulec, Peter Kramar, Marjan Malič, Marko Markač, Mitja Pelicon, Boštjan Petauer
(NO), Igor Pirc, Staša Prah, Peter Suhadolc, Alojz Tomc, Lado Zajc.
Odsoten: Srečko Kogoj.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. seje IO FZS (19. 2. 2019 v Mekinjah). Poročilo je napisal in nam ga
razposlal Igor Pirc.
2. O nedavno končani razstavi SLOVENIJA 2019 v Mekinjah - 2a (Poročilo o delu FZS v 2018)
3. Finance v 2018 - 3a (Plan dela FZS za 2019)
4. Finančni načrt za 2019 in poročilo za prvo trimesečje
5. 100 let od prve letalske pošte
6. Razstava FIMERA 2019
7. Nova filatelija 1-2019 ali dvojna številka?
8. Komisarstva na razstavah
9. Rezervacija sobe za zbor članov FZS (18. 5. 2019)
10. Razno (Tone Petek, …)
AD/1
Na zapisnik 9. seje IO FZS ni bilo pripomb in je bil sprejet. Dodatno smo na dnevni red uvrstili še
točko 2a (Poročilo o delu FZS v 2018) in 3a (Plan dela FZS za 2019) in s tem soglasno potrdili
dnevni red sestanka.
AD/2
Razstava SLOVENIJA 2019: Igor Pirc je poudaril, da smo izjemna organizacija. Vsak je svoje delo
opravil tako, da je vse teklo, kot je moralo. Poudarek je bil na timskem delu. Pomembno je bilo
pravočasno načrtovanje razstave, ki je osnova takega dela. Pridobili smo podporo FIP in
udeležbo predsednika ter člana uprave FIP. Pred tem pa smo pripravili še FIP akademijo. Tako je
bil Kamnik za nekaj časa prestolnica filatelije. Pripravili smo res izjemno prireditev in prejeli
smo celo vrsto pohval. Naslednja takšna razstava pri nas bo razstava Multilaterala 2023
predvidoma nekje na Obali. O tem je treba razmišljati in načrtovati že danes. Izzvali smo člane
ekipe, ki naj bi nosila največje breme pri organizaciji te razstave (Peter Suhadolc, Veselko
Guštin, Mitja Pelicon za FK Koper …). Predsednik FZS Peter Suhadolc pa se je še enkrat zahvalil
Igorju Pircu za vse, kar je storil za razstavo Slovenija 2019.
AD/2a
Poročilo o delu je podal predsednik FZS Peter Suhadolc. Poudaril je več točk: članstvo, razstavno
področje s povprečjem na oceni vermeil (pozlačena), pa Simpozij Verigarji 100, seminarje in
predavanja (tudi v okviru FIP), delo okoli 20 mladinskih krožkov, sodelovanje s Pošto Slovenije
pri predstavitvah znamk, projekt Planica, Collecto … FZS je izdala tudi nekaj publikacij (Zbornik
Verigarji, koledar, plakat – zloženka). Zelo smo bili prisotni v lokalnih medijih. Pripravili smo
zasedanje delovne skupine Multilaterala v Ljubljani. Imamo 3 sodnike v FIP (vsi so Jury Fellow).
Imamo atestatorski tim, pa krožno menjavo zvezkov. Ohranjamo status pri Ministrstvu za
kulturo.

Poročilo smo soglasno sprejeli.
AD/3
Finance v 2018 je predstavil blagajnik FZS Peter Kramar. Zaradi simpozija je bilo finančno leto
pestrejše (več finančnih dogajanj).
V letu 2018 smo porabili za okoli 1.979 € več, kot smo sredstev pridobili.
Soglasno smo sprejeli to poročilo.
AD/3a
Plan dela za 2019 je predstavil predsednik FZS Peter Suhadolc. Konec marca je bila zaključena
razstava Slovenija 2019, jeseni bo v Kranju razstava DevetoOkno (5.-14. 9. 2019). Prav tako
septembra bo v Trbovljah razstava FIMERA (25.-28. 9. 2019). Pripravljamo tudi nekatere
predstavitve novih poštnih znamk. Publicistika v FEPA News, FIP Flash, NF … Na področju
izobraževanja bomo pripravili nekaj predavanj (Igor Pirc o tiskarskih tehnikah razglednic).
Spletna stran FZS ima okoli 60 objav letno. Bojan Bračič je dodal, da je Peter Suhadolc
predsednik FIP komisije za tematske zbirke, Bojan Bračič pa tajnik FEPA, ki pa se mu izteka
mandat, zato predlaga, da bi za to mesto podprli in kandidirali Igorja Pirca, ki je privolil v
kandidaturo, zato smo soglasno sprejeli
Sklep št. 1: da Igorja Pirca kandidiramo kot kandidata FZS za mesto tajnika Evropske
filatelistične zveze FEPA.
AD/4
Zaradi obsežne razstave Slovenija 2019 bomo nekoliko spremenili oceno planiranih stroškov in
tudi prihodkov te razstave, zato bomo po mejlu prejeli popravljeno verzijo.
Ker se vsakoletni prihodek iz dela dohodnine (0,5%) zmanjšuje, bo potrebno aktivneje poseči
(predvsem v društvih) v pridobivanje novih podpisnikov teh obrazcev.
AD/5
Ob jubileju (100 let prve letalske pošte) bi za kakšno konkretnejšo akcijo potrebovali predvsem
več natančnih podatkov. Lahko pa o tem objavimo članek v NF (kdo bo avtor?). Letos slavimo
tudi 150. obletnico prve poštne dopisnice. Prve Listnice pa so bile izdane leta 1871. Morda bi ta
jubilej (150 let) lahko obeležili leta 2021 na 10. Oknu v Kranju?
AD/6
Razstava FIMERA 2019 v Trbovljah bo od 25. do 28. septembra 2019. Morda en namig
organizatorju razstave glede števila oken za posamezne zbirke (več kot 8 oken?). Sprejmemo
Sklep št. 2: FZS bo prispevala sodniško ekipo za to razstavo in krila njene stroške.
AD/7
Glasilo Nova filatelija bo izšlo do konca junija kot dvojna številka (1-2).
AD/8
Peter Suhadolc nam je predstavil prihajajoče filatelistične razstave. Uskladili smo nekaj
komisarstev na razstavah.
Na razstavi na Portugalskem letos bo komisar Peter Suhadolc, sodnik pa Igor Pirc;
HUNFILA 2019 v Budimpešti: komisar Veni Ferant;
London 2020: komisar Peter Suhadolc;
Plovdiv 2020: komisar Bojan Bračič.
Za ostale razstave bomo komisarje ali sodnike določili pozneje.
Soglasno smo sprejeli vsa komisarstva.
AD/9
Sobo za zbor članov FZS je potrebno rezervirati. To bo uredil tajnik v dogovoru z Lilli Beden.

AD/10
Staša Prah je pohvalila Boštjana Petauerja za delo pri medijski pokritosti razstave v Kamniku.
Tako so o filateliji izvedeli veliko tudi nefilatelisti. Omenila je tudi predstavitev poštne znamke
v nefilatelističnem okolju. Izkazalo se je (Opera in balet v Ljubljani), da gre v teh primerih za
res uspešne dogodke, ki pritegnejo tudi nefilateliste.
Glede ocenjevanja mladinskih zbirk se je zavzela, da bi naša Zveza dala pobudo za spremembe
pri ocenjevanju, in sicer naj bi se pri mladinskih ocenjevanjih črtala REDKOST.
Peter Suhadolc je pozval Stašo, da pripravi predlog nove ocenitve za vse mladinske razrede, kjer
bi se kriterij REDKOST morda postopoma povečeval od namlajših pa vse tja do razstavljavcev
starih 21 let.

Sejo smo zaključili ob 17:30.
Zapisnikar: Veni Ferant

Predsednik: Peter Suhadolc

