Filatelistična zveza Slovenije

Poročilo o delu Izvršnega odbora FZS v letu 2014
V letu 2014 smo nadaljevali z izvrševanjem Plana dela za leti 2013-2014.
Uprava se je formalno sestala štirikrat, vendar smo bili člani takorekoč vsakodnevno v
kontaktu preko elektronske pošte. Imeli smo tri redne seje izvršnega odbora, redno
skupščino junija meseca in izredno skupščino novembra meseca.
Pregled dejavnosti obravnavamo spodaj po utečenih poglavjih.

1. Članstvo
Konec leta 2013 je FZS štela 27 članic, ki so imela skupno 737 odraslih in 50 mladinskih
članov. Tri društva niso plačala članarine. Ob koncu leta 2014 je članarino za leto 2014
plačalo le 13 društev za skupno 430 odraslih in 8 mladinskih članov. To kaže na precej
neredno plačevanje članarine, kar je seveda odraz sedanjega težkega finančnogospodarskega položaja v naši državi. V preteklem letu je bilo več društev izredno aktivnih in
z lepim številom zagnanih članov, ki skrbijo za popularizacijo filatelije s pripravljanjem
razstav, tiskanjem društvenih izdaj, pomoči mladinskim krožkom, izdajanjem zbornikov,
prirejanjem menjalnih srečanj itd. Dejavnosti nekaterih društev so odmevale tudi v javnosti.
Deset društev se je prijavilo na ocenjevanje njihove aktivnosti: Kamnik, Trst, Brežice, Žalec,
Muta-Vuzenica, DZ Ajdovščina-Nova Gorica, FD iz Nove Gorice, Škofja Loka, Ljubljana in
Maribor. Zbrane točke gredo od 625 do 3115. Zaskrbljujoče pa je, da se na točkovanje ni
prijavila večina društev v FZS.
V letu 2014 nismo sprejeli nobenega novega člana, je pa v Rogaški Slatini pred ustanovitvijo
filatelistično društvo. V Celju je oživelo filatelistično društvo, prav tako se ustanavlja društvo
v Rogaški Slatini, poskusi so tudi v Velenju.
Društva so prejela za svoje člane esej 2014 in štiri številke Nove filatelije. Razstavljalci na
mednarodni razstavni sceni so imeli popolni servis za razstavljanje (nacionalni komisar,
plačana pristojbina za razstavljanje, ki je običajno 50 do 70 € na okno). Društvom so bile na
razpolago informativne objave njihovih dogodkov, prireditev, priložnostnih izdaj na straneh
www.fzs.si, kar so društva pridno izrabila. Člani uprave smo se kolikor je bilo mogoče redno
udeleževali prireditev društev. FZS je prispevala sodnike za tekmovalne društvene razstave.
Na redni skupščini junija meseca je več posameznikov iz včlanjenih društev prejelo odličja. Za
Življensko delo so prejeli priznanje Alenka Dolinšek, Nika Klemenčič in Andrej Žindaršič.
Častni člani so postali Spas Pančev, Vinko Filipič in Anton Guzej, Zaslužni filatelist pa Mihael I.
Fock.

2. Razstavna dejavnost
Lani smo se udeležili več razstav v tujini: udeležili smo se Alpe Jadran razstave v Luganu,
Švica; mednarodne razstave Balkanfila 2014 v Vidinu (Bolgarija); svetovne FIP razstave
PhilaKorea 2014 v Seulu; mednarodne razstave Hunfila 2014 v Debrecenu; razstave z
mednarodno udeležbo Croatica2014 v Vukovaru; evropske FEPA razstave Salon du Timbre
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2014 v Parizu; svetovne FIP razstave Malaysia2014 v Kuala Lumpurju. Uspešnost udeležbe je
razvidna na spletni strani www.fzs.si /razstave. Poudariti je treba, da se število razstavnih
eksponatov veča, da se naši razstavljalci vedno bolj uveljavljajo. Obdržali smo povprečje med
veliko srebrno in pozlačeno medaljo (FIP rang). Dosegli smo pa prvo zlato medaljo v klasičnih
tekmovalnih razredih (tematika) z doslej najvišjim številom točk: 92.
V spodnji razpredelnici je pregled vseh naših doseženih priznanj na razstavah v tujini.
TABELA OSVOJENIH MEDALJ
Razstave 2014
G
LV
Maksi Ravne 2014 3
/ Ravne, R3
Ljubljana 2014 /
10
Ljubljana, Državna,
R2
Balkanfila 2014 /
Vidin, R1
Salon du Timbre
2014 / Pariz, FEPA
Hunfila 2014 /
Debrecen, R1
Croatica 2014 /
Vukovar, R1
PhilaKorea 2014 /
Seul, FIP
AlpeJadran2014 /
Lugano, Švica, R2
Čakovec Fila 2014/
Čakovec, Hrv., R2
Malezija 2014 /
Kuala Lumpur, FIP
SKUPAJ
SKUPAJ Eno okno
SKUPAJ Mladinci

V
3

LS
-

S
4

SB
3

B diploma
2 2

Opombe
-

3

-

4

1

-

-

-

3

-

-

-

-

OF: 6G, 5V, 3S,
1B
YO: 6V, 1S, 2SB,
2B
OF: 1 LV, 2 V

-

1

-

1

1

-

-

LV za OC

1

2

2

-

-

-

-

-

1

-

3

-

-

OF: 2 V
YO: 1 LS
YO: 1 V

1

-

-

1

-

-

1

-

2

-

1

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

OF:
1 LV, 2 V
OF: 2V/ru, 1S/sm
YO: 1B
OF: 6G, 3V, 3S

-

-

1

-

2

-

-

YO: 3S

16
12
-

4
2
-

14
13
7

7
1
1

13
5
1

4
2
4

3 4
3 4 -

-

2

-

(1 LV za OC)
-

Legenda: G – zlata, LV-velika pozlačena, V – pozlačena, LS –velika srebrna, S- srebrna, SBposrebrena, B – bronasta, OF – enovitrinski eksponati, OC – odprta filatelija, YO - mladina.
Razstavljali so: Tomaž ARTEL, Srečko BERIČIČ, Bojan BRAČIČ, Igor CEP, Janez CERKVENIK,
Vecelj FERANT, Mihael I. FOCK, Boštjan GORENŠEK, Veselko GUŠTIN, Izidor JAMNIK, Andreja
KEBER, Jože KEBER, Bruno KOLENIČ, Maks KOŠIR, Vekoslav KRAHULEC, Bojan KRANJC, Mitja
LEŠNJAK, Marjan MALIČ, Mauro MALUSA, Marko MARKAČ, Kristjan MAVER, Magda MAVER,
Janez MAVRIČ, Marjan MERKAČ, Matjaž METAJ, Branko MORENČIČ, Vinko NOVAK, Janez OSETIČ,
Edvard PALKA, Marjan PERKMAN, Boštjan PETAUER, Črt PETROVIČ, Igor PIRC, Lara PLAVČAK, Darko
POŠTRAK, Franček ROMIH, Ines ROPOŠA, Jože ROPOŠA, Peter SUHADOLC, Zmago TANČIČ, Alojz
TOMC, Tomislav TRPKOVSKI, Ivan TURK, Franc VEROVNIK, Simona VONČINA, Vesna VRABICH, Zmago
TANČIČ; mladinci Nuša CERAR, Brina KOPRUN, Lana KRANJC, Katja MALENŠEK, Gašper MURN, Anže
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PODGORSKI, Anže PRIMOŽIČ, Neža PUŠNIK, Tina VUČINA; krožki FKr 2. OŠ Celje, Fkr OŠ Prebold, FKr
1. OŠ Žalec; klubi FK Ljubljana, FD Lovro Košir (ŠL), FD Ravne, FZS. Skupno 47 odraslih, 10 mladincev, 3
filatelistični krožki in 3 klubi ter FZS.

TABELA OSVOJENIH TOČK
Razstave 2014
G
Maksi Ravne 2014 82,
/ Ravne, Medd., R3 ra: 80, 76
Ljubljana 2014 /
87,85,84,84,
Ljubljana, Drž. R2
82,82, 81
ra: 87,84, 80
of: 88,86,84,
83,82,80

LV
-

V
65,
ra: 73,72
76,75,70
of: 75,75
74,70
ra: 75,73
ml: 75,74
73,73,72
70
77, 75, 75,
78(of),75(of)
-

LS
-

S
56, 55
ra: 62,60
67,66,66
64,60
of: 68,67
ra: 68
ml: 63

SB
51, ra:
52,49
58
ml:
56,55

B
44
ra: 43
53
ml:
51, 50

-

-

-

-

76

70

-

-

-

Balkanfila 2014 /
Vidin, R1
Salon du Timbre
2014 / Pariz, FEPA
Hunfila 2014 /
Debrecen, R1

-

82(of)

-

88(oc)

85(ra)

78, 75,
78(of)

71(ml)

-

-

-

Croatica 2014 /
Vukovar, R1
PhilaKorea 2014 /
Seul, FIP
AlpeJadran2014 /
Lugano, Švica, R2

-

83,
80(ra),
80(of)
83

76(ml)

-

-

-

92(sp)

86(of)

-

-

-

89(ra,sp)

82(ru),
82(ru)

82(of),
81(of)
78,78,
78(sm)

74(ra),
73,72
76
-

65

-

55(ml)

Čakovec Fila 2014/
Čakovec, Hrv., R2
Malezija 2014 /
Kuala Lumpur, FIP

of: 91(vn),84(sp),
82,82,80,80
-

-

76, 75 of:
78,77,70
81

-

64 of: 67,63,60
72, 70
ml:
72,71,70
Legenda: G – zlata, LV – velika pozlačena, V – pozlačena, LS – velika srebrna, S – srebrna, SB
– posrebrena, B – bronasta, ml – mladinski, of – enovitrinski eksponat, oc – odprta filatelija,
ra – razglednice, sp – posebna nagrada, ru – rubin(of), sm – smaragd(of), vn – velika nagrada.
Naj tu še enkrat spomnim, da FZS k razstavam prispeva le stroške razstavnine (»frame fee«),
komisar pa si plača stroške potovanja sam. Hotelske stroške in skromno dnevnico pa krije
organizator. Pri drugih zvezah navadno stroške za razstavnino in potovanje komisarja plačajo
razstavljalci!
Veliko razstav in razstavic so pripravila društva, o katerih bodo poročala v svojih letnih
poročilih. Potrjuje se dejstvo, da so za stik s širšim krogom obiskovalcev poleg tekmovalnih
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razstav zelo pomembne razstave, ki posegajo v življenje okoli nas in ki jih znamo popestriti s
filatelističnim gradivom. Prav to priteguje nove zbiralce v naše vrste. Vrsto manjših razstav je
bilo pripravljenih tudi ob predstavitvah izdaj Pošte Slovenije, o tem v poglavju 6.

3. Organizacija domačih tekmovalnih razstav
FZS je v letu 2013 so-organizirala dve tekmovalni razstavi v Sloveniji: meddruštveno razstavo
MaksiRavne 2014 in Državno razstavo Ljubljana2014.
Poročili o teh razstavah sta bili obljavljeni v Novi Filateliji in na spletnih straneh FZS.

4. Izobraževanje
Seminarji in predavanja
Na Mednarodnem filatelističnem srečanju v Ljubljani 14. februarja 2014 je imel Peter
Suhadolc predavanje v učilnici Dijaškega doma Tabor. Predavanje je bilo namenjen vsem, ki
že imajo kako zbirko v tematskem razredu ali jo nameravajo narediti.
Na Meddruštveni filatelistični razstavi MaksiRavne na Ravnah na Koroškem 18. marca 2014
sta imela Igor Pirc predavanje o razstavljanju razglednic in Bojan Bračič predavanje o
maksifiliji.
Na 8. Collecti je imel Veselko Guštin predavanje o Moderni filateliji.
V okviru državne razstave v Ljubljani je imel Miha Fock predavanje o tradicionalni filateliji.
Na skupščini FZS je imel Igor Pirc predavanje o slovenski zasedbi Koroške, na katerem je
predstavil istoimensko predavanje Kobelbauerja.
Na Mednarodnem filatelističnem srečanju v Ljubljani 11. oktobra 2014 je imel Alojz Tomc
seminar v učilnici Dijaškega doma Tabor. Seminar je bil namenjen vsem, ki že imajo kako
zbirko v razredu razglednic ali jo nameravajo narediti.
Na Mednarodni filatelistični razstavi v Čakovcu je 26. septembra 2014 imel Peter Suhadolc
predavanje o pripravi eksponata tematske filatelije, Bojan Bračič predavanje »Kako pripraviti
dobro maksimum karto«, Lojze Tomc predavanje o tekmovalnem eksponatu razglednic.
Bojan Bračič je imel v Vukovarju sredi maja predavanje »Kako pripraviti tekmovalni
eksponat«.
Peter Suhadolc in Veselko Guštin sta se 4. decembra 2014 v Kuala Lumpurju udeležila FIP
seminarjev za tematsko filatelijo (Bernard Jimenez) in poštno zgodovino (Peter McCann) v
okviru Svetovne razstave v Kuala Lumpurju (Malezija).
Za predavanja mentorjem filatelističnih krožkov glej pod točko 5!
Sodniki
Boštjan Petauer je vložil prošnjo za vajeništvo za FZS sodnika. Vajeništvo bo opravil v letu
2015, oziroma ob prvi možni priložnosti.
Na specializirani razstavi MaksiRavne so kot sodniki sodelovali: Lojze Tomc, Veni Ferant, Igor
Pirc in Bojan Bračič.
Staša Bračič je bila sodnica na hrvaški državni razstavi maja v Vukovarju.
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Bojan Bračič je bil sodnik na hrvaški regionalni razstavi v Čakovcu.
Na državni razstavi v Ljubljani aprila so bili v sodniškem zboru: Veselko Guštin (vodja), Peter
Suhadolc, Igor Pirc, Staša Bračič, Veni Ferant in hrvaški sodnik Matej Glavić.
Peter Suhadolc je sodeloval kot tematski sodnik na FEPA razstavi Salon du Timbre v Parizu,
Francija, in na FIP razstavi v Kuala Lumpurju, Malezija. Na obeh razstavah je bil vodja ene od
ekip tematskih sodnikov.
Pravilniki
Igor Pirc je prevedel »Smernice za ocenjevanje eksponatov razglednic in motivnih kart«, ki
je nastal po avstrijsko-nemški predlogi za AJF razstave in ki ga je IO FZS sprejel. Pravilnik je na
spletu.

5. Delo z mladino
Tudi leta 2014 smo nadaljevali s polno podporo mentorjem utečenih šolskih filatelističnih
krožkov. Aktivnih je bilo 16 krožkov na naslednjih šolah: Žalec, Prebold, Ljubljana (OŠ
Martina Krpana, OŠ Sostro), Kamnik, Radomlje, Celje (2. OŠ Celje, OŠ Frana Kranjca), Hajdina,
Dolsko, Nova Gorica, Šentjanž, Šmarješke Toplice, Bizeljsko, Laško, Senovo) ter dalje širili
informativno-spodbujevalne obiske po vseh ostalih osnovnih šolah in knjižnicah (Ilirska
Bistrica) – vodja programa Veselko Guštin. Na Collecti je Guštin po razstavi vodil skupino
otrok in vodil delavnice »Napiši pismo in nariši znamko« za več skupin otrok iz osnovnih šol
in vrtcev. 27. novembra je bilo na sporedu predavanje za mentorje šolskih in mladinskih
krožkov. V prostorih FZS sta predavala Staša Bračič in Bojan Bračič.
V okviru sodelovanja med FZS in HFS sta imela v 9. šoli mladih filatelistov v Trakošćanu
(oktobra 2014) Bojan Bračič predavanje »Analiza filatelističnega gradiva«, Staša Bračič pa
predavanje »Besedila v tematskih eksponatih«.

6. Razvoj oziroma promocija filatelije
Organizacija predstavitev znamk (letni sklopi): društva in IO so prevzeli po načrtu določene
predstavitve in jih v sodelovanju s Pošto Slovenije atraktivno pripravili za širšo publiko
(skupaj s programom, razstavico ipd). Take predstavitve v organizaciji FZS, so bile:
31.01.2014 - Rado Simoniti (Dobrovo)
04.02.2014 - Slovenska matica - razglednična dopisnica (Ljubljana)
26.03.2014 - Stare trte (Maribor)
28.03.2014 - Turizem Idrija (Idrija)
28.03.2014 - Marčevske izdaje, (Collecta, Ljubljana)
03.04.2014 - Stare trte (Sežana)
29.05.2014 - Leto kristalografije (Ljubljana)
05.06.2014 - Slovenske ladje: Martin Krpan (Piran)
26.09.2014 - Barbara Celjska (Celje)
26.09.2014 - Vodovodni stolp Brežice in Plemiški grbi (Brežice)
5
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28.11.2014 - Film »Ne joči, Peter« (Ljubljana)
28.11.2014 - Z žlico po Sloveniji (Vipava).
Takoimenovani projekt Petek, organizatorja Toneta Petka, za promocijo filatelije na
Slovenskem je celovit program, ki vključuje podporo FZS in Pošte Slovenije. S strani FZS so v
tej skupini Veselko Guštin, Bojan Bračič, Tone Petek in Igor Pirc.
Projekt je v letu 2014 bil aktiven s pripravo manjših demonstracijskih razstav. Takih razstav je
bilo precej:
15.01.2014 - Varstvo okolja (Visoka šola za varstvo okolja, Velenje)
07.03.2014 - Nobelovci na znamkah (Celje)
15.05.2014 - Branko Vivod, skakalec v višino - 70 let
09.06.2014 - Znamke sveta, učencem OŠ F. Kranjca Celje
20.06.2014 - Ribe na znamkah (v Državnem svetu v LJ, kasneje še po Mercator centrih)
16.09.2014 - Pozabi oteta preteklost (muzej v Celju)
26.11.2014 - 40 let 2. OŠ Celje
03.12.2014 - Miti in legende (Celje)
Ena od lokalnih posledic delovanja g. Petka, je ponovna oživitev v Celju filatelističnega
društva.
V okviru tega programa smo se leta 2013 s Pošto domenili za poseben projekt Planica. To je
projekt postavitve zimskošportne filatelistične zbirke (zbirk) v nastajajočem Muzeju zimskih
športov v Planici, kjer se povezujemo z Olimpijskim komitejem Slovenije, Zavodom za šport
Planica in Pošto Slovenije. V letu 2014 se je to delovanje nadaljevalo s par sestanki in
zbiranjem gradiva iz slovenskega prostora in bivše Jugoslavije.
FZS je s svojimi člani in lastno stojnico krepko pripomogla k uspehu lanske Collecte. Na
razstavi nismo samo prodajali gradivo in literaturo FZS, temveč tudi ocenjevali prinesene
filatelistične izdelke, svetovali itd. Več članov je tudi razstavljalo svoje netekmovalne zbirke.
Postavljeno je bilo nekaj manjših demonstracijskih razstav, vezanih na dejavnost institucije
oziroma okolja, kjer so stale. Letos je bilo njihov število še posebno veliko. Le za primer
navajam nekaj takih razstav, o katerih je bolj podrobno poročala Nova Filatelija:
Januarja je s krožkom na 2. OŠ v Celju FD Žalec pripravil filatelistično razstavo v čast OI v
Sočiju. Sodelovala sva mentor Srečko Meh in Veni Ferant. Na otvoritvi so bili nekdanji
vrhunski športniki (Miro Cerar, Petra Majdič, Matjaž Debelak...).
Januarja je FD »Lovro Košir« iz Škofje Loke pripravilo v OŠ Škofja Loka razstavo ob 70.
obletnici partizanske izdaje Prešernove Zdravljice, februarja v OŠ Škofja Loka razstavo ob 70.
obletnici poboja 50 talcev v Škofji loki, junija v Sokolskem domu razstavo v počastitev 65letnice društva in 60-letnice košarke v Škofji Loki, septembra pa razstavo ob 120-letnici prve
javne električne razsvetljave na Kranjskem.
FD Novo mesto je ob svoji 65-letnici priredilo kar pet propagandnih razstav: junija o odtisih
torunjskih pošt, julija o osvajanju Lune, julija in avgusta o vstopu Slovenije v EU in o
dejavnosti policije, oktobra in novembra pa o denarju na znamkah.
Avgusta 2014 je FD Maribor pripravilo netekmovalno razstavo v 30 vitrinah v okviru 21.
Jezernikovih dni v OŠ Lovrenc na Pohorju.
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PND Ilirska Bistrica pa je imela razstavo ob 150. obletnici ustanovitve Narodne čitalnice in 30.
Obletnici delovanja mešanega pevskega zbora Društva upokojencev.
FND Klasje Beltinci pa ob 10. obletnici kluba Štrk Črenšovci tudi manjšo razstavo.
V letu 2014 je imelo delovanje tako FZS kot njenih članic veliko odmevnost v osrednjih in
lokalnih časnikarskih in multimedijskih glasilih. Viden porast objav (povprečno dva tri članke
na dan) je dokaz, da filatelija živi in uspeva na terenu. Več je bilo tudi aktivnih intervjujev na
medijih, v katerih so sodelovali med drugimi člani IO in NO FZS in sicer Igor Pirc, Peter
Suhadolc, Bojan Bračič, Boštjan Petauer.
Delovanje FZS je bilo omenjeno tudi v raznih filatelističnih rubrikah v medijih. Poročali so
redna tedenska rubrika Filatelija, ki izhaja v Dnevniku (Janko Štampfl), mesečna rubrika
Postiljon v Primorskem dnevniku (Igor Tuta), od jeseni 2013 dalje pa je redna filatelistična
rubrika tudi v mesečniku Svobodna misel (Tone Simončič).

7. Publicistika in internetna stran www.fzs.si
V preteklem letu so izšle štiri številke Nove filatelije. Zadovoljivo je število domačih
strokovnih člankov in tudi število piscev. Ob obeh razstavah (Maksi Ravne in Ljubljana2014)
sta izšla kataloga, ki vsebujeta tudi strokovne članke.
V pripravi je izdaja knjige domačega avtorja dr. Ivana Turka »Frankirne nalepnice poštih
uradov v Sloveniji«, ki bo predvidoma izšla v prvi polovici leta 2015.
Več članov FZS je dejavnih s publiciranjem svojega raziskovalnega dela; poverjenik za
literaturo Branko Morenčič je ob koncu leta zbral vse podatke in jih posredoval tudi upravi
FEPA.
Knjižnico dr. Antona Lavriča smo dopolnjevali v glavnem z donacijami ter nekaj nakupi. Med
drugim smo nabavili večje število novih Michel katalogov za področje Evrope. Izposoja žal
tudi v letu 2014 ni bila prepogosta. S poslanimi publikacijami smo tudi podprli delovanje
knjižnic v Muenchenu in Dresdnu.
V letu 2014 sta spletne strani še naprej vzorno urejala Igor Pirc in Veselko Guštin.
Administrator spletne strani je g. Sedeu. Tako spletna stran FZS kot spletna stran delovne
skupnosti Alpe Jadran sta bili tekoče ažurirani. Lahko se pohvalimo, da je naša spletna stran
lepo obiskana in živa.
V letu 2014 smo zamenjali starega ponudnika spletnih storitev (web.si) z novim
(Hitrost.com). S tem smo za manj denarja (39 Eur/mesec) dobili več (pomnilniškega) prostora
in tri domene na razpolago
Na pobudo Vekoslava Krahulca je na spletni strani sedaj datoteka z izdajami društev.
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8. Sodelovanje s Pošto Slovenije
Izvajanje srednjeročnega sporazuma v letu 2014 je teklo po načrtih. Izvajali smo marketing
Pošte Slovenije (PS) na mednarodnih razstavah, tvorno smo sodelovali v Komisiji za znamke
s svojima članoma (Pirc in Suhadolc).
Skupaj s Pošto smo pripravili več odmevnih predstavitev poštnih znamk, o katerem je bil že
govor pod točko 5. Naj tu le še enkrat poudarimo zelo lepo obiskano predstavitev znamke v
bloku posvečene 600. obletnici Barbare Celjske.

9. Mednarodna dejavnost
V letu 2012 podpisani Sporazum o sodelovanju s s Hrvaško filatelistično zvezo smo tudi v
letu 2014 udejanjevali z izmenjavo sodnikov in povečano prisotnost eksponatov obeh držav
na razstavah FZS in HFS (Croatica v Vukovarju, Državna razstava v Ljubljani, Čakovec Phila).
Junija 2014 se je predsednik FZS udeležil sestanka Multilaterale, združba filatelističnih zvez iz
Avstrije, Nemčije, Nizozemske, Liechtensteina in Švice, kot gost. Sestanek je bil v mestecu
Schaan v Liechtensteinu. V teku leta smo po sklepu IO FZS izrazili željo postati polnopravni
člani. Tako se je že avgusta meseca podpredsednik Pirc udeležil razstave Multilaterale v
Handelslebnu v Nemčiji in na tamkajšnjem sestanku je bila FZS, skupno s filatelistično zvezo
Luksemburga, sprejeta v Multilateralo kot polnopravni član.
V letu 2014 smo bili še dalje razpoznavni v mednarodnem merilu, saj je bil Peter Suhadolc
dalje član FIP Komisije za tematiko (predstavnik FEPA) in član Boarda v evropski filatelistični
akademiji AEP. Tajniško mesto FEPA je še dalje opravljal Bojan Bračič. Igor Pirc je bil na
razstavi BALKANFILA v Vidinu, Bolgarija, izvoljen za tajnika v tej regionalni skupini dežel.
Na FIP razstavah smo utrjevali odnose z ostalimi filatelističnimi zvezami, posebej
evropskimi. Ostaja precej slabe krvi med nekaterimi evropskimi zvezami in vodstvom FIP-a.
Zaradi finančne krize FIP razstav v Evropi ni, leta 2014 je bila le ena FEPA razstava, prav tako
je za 2015 predvidena le ena FEPA razstava.
Koordinator FES pri FZS, Boštjan Petauer, se je udeležil novembra kongresa A.I.E.P.
(Mednarodna zveza filatelističnih izvedencev) v Benetkah.
V okviru regijskega sodelovanja vzdržujemo tudi spletno stran Alpe Jadran Filatelija
www.alpeadria.eu.

10. Notranja dejavnost FZS
Pri Ministrstvu za kulturo ohranjamo aktivni status z izvajanjem dejavnosti posebnega
pomena za kulturo.
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FES – Atestatorski team je v letu 2014 po poročilih članov za posamezna področja izdal dva
atesta. Za potrebe FES-a je FZS kupila dva aparata in sicer za ugotavljanje vodnih znakov in
digitalni mikroskop.
Skupščina junija 2014 je v glavnem potrdila clane dosedanjih organov zveze. Na njej smo po
dolgoletni razpravi prenovili naš statut in ga dopolnili na izredni Skupščini novembra. Po
sprejetju statuta FZS bomo lahko končno tudi sprejeli pravilnik delovanja Častnega
razsodišča. V letu 2014 je prišlo do naslednjih kadrovskih sprememb: a) odstopil je dolgoletni
blagajnik Robert Jordan, za vršilca dolžnosti blagajnika je bil na predlog IO kasneje imenovan
Veselko Guštin; b) v IO je bil izvoljen Kramar Peter; c) Anton Taks je bil razrešen funkcij v NO;
č) v NO so bili izvoljeni Hladnik Mihael, Keber Jože in Stradar Zdravko; d) v upravo je bil
kooptiran Vencel Ferant, kot pomočnik tajnika.
Krožna menjava, ki jo vodi g. Sedej, za kar ga je pooblastil IO FZS, je leta 2014 redno
potekala.

Poročilo je pripravil Peter Suhadolc ob sodelovanju ostalih članov uprave FZS. Zahvaljujem se
tudi NO FZS, ki je dalo konstruktivne pripombe na prvo verzijo tega poročila.

Ljubljana, 6.6.2015
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