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BIAVE
Zapisnik 2. redne seje odbora FZS (dne 8. V, 1952).Navzočih 10 članov odbora.Sklepi:Za mesečna poročila, ki jih morajo pošiljati podružnice, bo FZS založila formular. — Ob 60-letnlci maršala Tita izda FZS posebne kuverte prvega dne. — Skrajni rok za poravnavo članarine je 5. VI. 1952. — Znamke VUJA je treba naročiti in plačati do 10. junija 1952 oziroma 10. julija 1952 (za provi- zorije, Teden dece in rojstni dan' maršala Tita). — Slovesna seja vseh ljubljanskih podružnic ter FZS 14. maja 1952 ob 20. uri. Sklicana je bila na željo FSJ v zvezi z navodili »Medju- narodnog skupa za mir i saradnju«.Rešitve nagradnega razpisa v štev. 3Crkovnica: 1. Znamka, 2. Kanada, 3. AMG-FTT, 4. Correo, 5. Perper, 6. Kolumb. — Glavno republiško mesto FLR Jugoslavije: ZAGREB.Zemljepisni rebus: Katere črke vidiš? Samo A = Samoa, znana čezmorska filatelistična dežela, bivša nemška kolonija, tretje največje otočje (med 10. in 20. vzporednikom ter med 170. in 180. prečnikom, kakor je pravilno zapisal nagrajenec Majnik iz Idrije) vzhodno od otokov Fidži v Tihem oceanu. Manjši vzhodni del otočja je pod skrbstvom ZDA. Za zahodne otoke pa izhajajo pod skrbstvom Nove Zelandije znamke z nazivom »Western Samoa«. Po štetju iz leta 1944 je imelo zahodno otočje 65643 prebivalcev na površini 2934km2. Glavno mesto je Apia. Denarna veljava je angleška (12

pence = 1 šiling, 20 šilingov = 1 funt).Prejeli smo samo 24 rešitev, od teh le polovico pravilnih. Očividno je delala reševalcem hudo preglavico rešitev rebusa, ki je dala sicer misliti, rešitev pa je kaj preprosta. Tudi pri črkovnici je bilo največ nepravilnih besedi za španski izraz pošto in staro črnogorsko denarno enoto. Pričakujemo, -da naslednja nagradna križanka ne bo delala takih težav in da bomo prejeli znatno več pravilnih rešitev.Žreb je prisodil pet nagrad v znamkah, ki so jih prejeli naslednji reševalci: Majnik Stanislav (Idrija), Cesar Karlo (Rogatec), Gregorevčič Vika (Šoštanj), Logar Stanko (Malija — Izola — STO) in Sikošek Makso iz Ljubljane.DELOVANJE PODRUŽNIC CeljeCeljska podružnica je imela dne 9. maja članski sestanek, na katerem je predsednik tov. Gorinšek prebral referat o širjenju propagande za ohranitev sveto-vnega miru ter je pozval članstvo, naj nadaljuje napore v tem smislu.Na povabilo podružnice je tov. Anderlič iz Ljubljane, član uredniškega odbora našega glasila, na tem sestanku razstavil in tolmačil pregledno- in strokovno sestavljeno študijsko, zbiirko od predfilatelistične dobe mimo klasike do sedanjih modnih filatelističnih novosti.Za resne zbiralce je bila ta študijska razstava pravi užitek in daje pobudo ter smernice za teoretično in praktično delo, ki naj bi se uspešno uveljavljalo na filatelističnih- sestankih in menjalnih večerih.Pošiljam v objavo- križanko.Ferdo KunejVSEBINA:Prva slovenska republiška razstava znamk v Ljubljani -— Izvleček iz zapisnika 3. rednega občnega zbora FZS — Pravila Filatelistične zveze Slovenije — Objave — Delovanje podružnic — Rešitve nagradnega razpisaUrejuje uredniški odbor — Odgovorni urednik L-o-jze Černo-ta,, predsednik FZS — Tekoči račun Narodne banke, Ljubljana, šte-v. 604-95331-18 — Glasilo izhaja 1-0-krat v letu — Letna naročnina din 300,- — Tiska Tiskarna »Slovenskega poročevalca« v Ljubljani



NOVA FILATELIJAGLASILO FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJEORGANE MENSUEL DE LA FÉDÉRATION PHILATÉLIQUE DE SLOVÉNIEletnik iv. MAJ-JUNIJ 1952 Štev. 5-6
I. SLOVENSKA REPUBLIŠKA RAZSTAVA ZNAMK V LJUBLJANIFilatelistična Zveza Slovenije bo proslavila triletnico obstoja s prvo Republiško razstavo znamk v Ljubljani od 4. do 12. oktobra 1952 v prostorih Moderne galerije. Razstava bo prikazala naše triletno delo in raven filatelije v Sloveniji. Precejšen del razstavišča bo prikazal znamko v luči grafične umetnosti.Ta razstava bo prva v Sloveniji, na kateri bodo razstavljali zbiralci iz vse Slovenije. Nil čudno, če se je upravni odbor FZS odločil, da bo razstava poudarila predvsem znamke, žige in celine slovenskega ozemlja. Seveda bo dovolj prostora tudi za zbirke z drugih področij.Da bo razstava dosegla svoj namen, je nujno, da zbiralci takoj prično s pripravami. Ne pričakujemo, da se bo naša razstava mogla kosati z drugimi takimi razstavami po obilju in vrednosti razstavljenih znamk. Zato naj ne odloča denarna vrednost zbirke, ko zbiralec preudarja, ali naj svojo zbirko razstavi. Prepričani smo, da se bo med nami našlo dovolj okusno urejenih in s filatelističnim znanjem sestavljenih zbirk, da bodo napolnile razpoložljive vitrine. S tem bomo pokazali, da je med nami vrsta resnih filatelistov, kit zbiranje pravilno pojmujejo.Upravni odbori podružnic FZS so pred odgovorno nalogo, saj morajo za razstavo zbuditi med članstvom mnogo/ več zanimanja kakor ga je bilo lani za ZEF1Z. Pričakujemo, da bo prijavljenih večje število zbirk kakor tudi večje število razstavljalcev kot lani. Potrebno je tudi med mladinci in pionirji vzbuditi zanimanje za razstavljanje, da se ne bo ponovilo žalostno dejstvo iz lanskega leta, ko med zbirkami članov ni bilo niti enei mladinske ali pionirske zbirke. To tem bolj, ker je imelo že nekaj podružnic samostojne mladinske razstave.Pravilnik I. Slovenske republiške razstave znamk nam pove, da lahko razstavljajo podružnice FZS in člani podružnic. Zbirke bodo razdeljene na sledeče skupine: zbirke znamk, celin in žigov slovenskega ozemlja (s podskupinami predfilatelistična pisma, doba 1850—1918, doba 1918—1941, okupacija in doba od 1945 dalje), zbirke znamk, žigov in celin ozemlja FLRJ, zbirke znamk, celin in žigov ostalih držav, študijske, tematske, mladinske in pionirske zbirke, zbirke telegrafskih in železniških znamk, znamk lokalnih, koncesijskih in vojnih pošt, zbirke esejev, načrtov, poizkusnih odtiskov, novotiskov znamk in celin, predmeti, ki so zgodovinsko važni za razvoj pošt v Sloveniji, filatelistična literatura in filatelistični pribor. Zbirke bo treba prijav Uti Razstavnemu odboru do 15. 9. 1952.49



Med razstavljalce bo po razstavnem pravilniku razdeljeno večje število nagrad od zlate do bronaste plakete in pohvale. Vsaka zbirka pa bo dobila posebno priznanico za sodelovanje na razstavi. Zbirke bo ocenjevalo razsodišče, sestavljeno iž najvidnejših slovenskih filatelistov.Razen zbirk naših članov bo razstava, kakor rečeno, prikazala tudi znamke v luči grafične umetnosti. Prvič bo tako pri nas prikazana znamka ne kot filatelistični objekt, temveč gledana s stališča grafične umetnosti. Ta del razstave bo pomagal urediti naš priznani slikar in grafik Božidar Jakac. Tako bo razstava vzgajala zbiralce ne samo» strokovno filatelistično, temveč tudi njihov čut za grafiko. Tako vzgojen zbiralec bo znamko vrednotil čisto drugače kakor doslej. Hkrati pa se bodo z znamkami seznanili tudi ljubitelji grafike in slikarstva, ki jim je bila doslej ta drobna umetnina bolj ali manj neznana. Tako bo ražstava opravila tudi pomembno kulturno poslanstvo, da ne govorimo samo o propagandi za filatelijo.Da bo razstava čim bolj uspela, je FZS ustanovila razstavni odbor, ki je že pričel delati. Od vsega članstva pa je odvisno, ali bo to delo uspešno.
IZVLEČEK IZ ZAPISNIKA III. rednega občnega zbora naše zvezeDne 30. marca 1952 je bil v verandni dvorani hotela »Union« v Ljubljani 3. redni letni občni zbor FZS. Trajal je od 9.30 do 15.30 in od 16.30' do 18.45.Prisotni: 1. od odbora FZS tovariši: Anderlič, Arhar, dr. Bohinc, Cernota, inž. Gruden, Janežič, Kopecky, Krivačič, dr. Lavrič, dr. Lenče, inž. Milhofer, Mrak, dr. Munda, dr. Murko, Bauer, Pečar, Prinčič, Samec, Špindler, Štebih, Vidmar in Zelenik; 2. častni' član FZS tov. Kobal Ferdo; 3. predsednik SFJ tov. inž. Djordijievič; 4. zastopnika Direkcije PTT v Ljubljani tovariša Mrak in Stokovski; 5. 75 delegatov podružnici FZS.Odsotni so bili delegati podružnic: Radovljica, Škofja Loka, Šoštanj in Velenje.Prisotni sio počastili spomin umrlega tov. Vladimirja Vrančiča, zaslužnega odbornika FZS ter njenega soustanovitelja.Uvodoma so vsi navzoči vzkliknili KPJ in maršalu Titu, nakar je tov. predsednik Černeta Lojze pozdravil vse prisotne in predlagal naslednji dnevni red: 1. Otvoritev, 2. volitev zapisnikarjev, overovateljev in verifikacijske komisije, 3. poročilo upravnega in nadzornega odbora ter razsodišča, 4. podelitev nagrad, 5. diskusija o poročilih, 6. volitev novega odbora, 7. predlogi za izpolnitev pravil, 8. sklepanje o samostojnih predlogih, 9. načrt dela za bodoče poslovno leto, 10. predlog proračuna za bodoče poslovno leto, 11. razno.Dnevni red je bil sprejet brez pripomb. Za zapisnikarja je bila izvoljena tov. Komidar Ruža, za overovatelja pa tov. inž. Milhofer in tov. major Klaus. V verifikacijskol komisijo je izvolil občni zbor tov. Logarja (Idrija), Tominca in Gorinška (Celje). Sledila so poročila članov odbora, ki jih navajamo v izvlečku: Poročilo predsednika (tov. Cernota Lojze)Preteklo je leto dni od zadnjega občnega zbora, ko ste sedanjemu upravnemu odboru zaupali vodstvo Zveze in danes polagamo račun našega dela. 

■Iz poročil bo razvidno vse delo Zveze v tekočem letu. Vsekakor pa smo napravili vse, kar je bilo v naših močeh.Upoštevati je treba, da so vsi tovariši sedanjega upravnega odbora službeno zaposleni in da jte vse delo opravljeno v prostem času, v zavesti, da je zaupana častna funkcija dolžnost. 50



Tovariši delegati vedo po lastnem delovanju v podružnicah, da delo ne teče vselej gladko in brez težav in da jie takih, zaprek v delu Zveze še, več, saj upravlja 4,4 podružnic s 3600f člani. Člani upravei soi si prizadevali, da opravijo zaupano delo kar najbolje, vodilna misel pri tem pa je bila! zgolj napredek in prostpeh filatelije in članstva Zveze.Zahvaljujem se s tega mesta vsem tovarišem odbora za pomoč in sodelovanje. Zlasti bi podčrtal pažrtvovalno in nesebično delo našega I. podpredsednika tov. inž. Dušana Grudna, ki j]e uspešno vodil vse operativno delo Zveze. Z isto vnemo je za uspeh Zveze in koristi članstva žrtvoval ves prosti čas našII. podpredsednik tov. dr. Lavrič. Hkrati bi pohvalil našega delovnega in duhovitega tajnika tov. Štebiha, vzornega finančnika, blagajnika tov. Pauerja ter urednika revije tov. Anderliča. Vsem imenovanim tovarišem, stebrom Zveze, gre naj večja zahvala za dosežene uspehe.<Ne bi potanko navajal dela Zveze, ker boste o tem imeli priliko slišati iz poročil in tudi naša revija je 01 tem poročala. Omenil bi le nekatere bistvene stvari. Naša Zveza je komaj v razvoju in res, še ne more nuditi članstvu tega, kar bi morala. Predvsem pogrešamo tesnejše povezave z društvi, kar je spričo visokih potnih stroškov otežkočeno. Občutno pogrešamo meddruštveno' zamenjavo znamk, študij znamk, predavanja/ povezave in zamenjave z inozemstvom, uspešnih razstav po društvih itd.Filatelija je v težavnem položaju razveja, zato tudi v društvih ni pravega razmaha. Ce bežno pregledamo delo, lahko mirno priznamo, da je distribucija znamk skoraj edina vez in vse delovanje na področju filatelije, česar pa še ne moremo imeti za filateli,stično! delovanje.Delo Zveze je težilo- v tekočem letu predvsem za ustanovitvijo Save-za filatelista Jugoslavije (SFJ), kar je končno- uspelo. Del-o SFJ je identično, z borbo FZS,, t. j. za amatersko filatelijo', brez ključnih znamk in za, prosto zamenjavo s tujino. Stalno smo se borili za emisijsko politiko, zoper ključne znamke ter za prikazovanje kritičnega stanja jugoslovanske filatelije. Tudi ta borba po iniciativi FZS in s podporo) SFJ kaže, da je našla rodovitna tla in zbudila zanimanje, tako da je pričakovati ugodnih sprememb.Finančnd stanje Zveze ni rožnato spričo visokih stroškov, vendar tudi ni slabše od minulega leta. Upoštevati moramo pri tem največji izdatek za nabavo 150 vitrin, s katerimi bo odslej Slovenija razpolagala. Kakor že omenjeno, je Zveza v razvoju in vsak razvoj zahteva predvsem utrditev ini nabavo gradiva, potrebnega za uspešno delovanje. Za vsak začetek so- investicije neogibno potrebne in šele, ko so, osnovna sredstva zagotovljena,, se stroški zmanjšujejo in začno investitorjem doriašatii ugodnosti.Slednjič omenjam še predvideni razstavi v Beogradu, in Ljubljani. Po pklepu Vrhovnega savez,a bo prva jugoslovanska filatelistična, razstava, v .Beogradu letos meseca septembra. To bo velika manifestacija filatelistov naše domovine. Prikazala bo moč jugoslovanske filatelije in bo hkrati krepka propaganda za našloi znamko. Z veliko' udeležbo bomo dokazali, da smo koristna in napredna organizacija, da smo- resni filatelisti, ki uspešno propagirajo' domačo znamko širom po svetu. Dovolj časa je, da se temeljito pripravimo in da s svojo udeležbo sodelujemo in prispevamo k uspehu. Zato- prosim delegate, da prenesejo poziv k sodelovanju v svoja društva.H koncu še nekaj besed o našem glasilu! Obstoj edinega glasila filatelistov Slovenije je ogrožen. Tio je dokaj bridka resnica. Vsako društvo bi moralo določiti primernega dopisnika,. Med članstvom se gotovo najdejo resini filatelisti, ki se za znamko r esine jie zanimajo- in jo študirajo-. Koliko je tu možnosti objav in študija za članke! S tem bi bilo delo- za uredništvo lažje,51



irevija pa po vsebini bogatejša. Vsak član naj bi biil naročnik revije, s tem bi bila cena malenkostna in obstoj zagotovljen. Ne dopustimo, tovariši, da bti uspešno započeto in težavno delo- propadlo-, zato propagirajmo naš list!Poročilo tajnikaPoročilo obsega delo FZS od 11. III. 1951 do 30. III. 1952.Zveza šteje danes 44 podružnic s skupno 35401 člani, od tega 2718 odraslih in 822 mladincev. V preteklem letu je pristopilo 536 članov, od katerih šteje 153 novo društvo Koper, izstopilo pa jie 502 članov.Socialna struktura našega članstva je naslednja: delavcev je 183, kmetov 14, delovne inteligence 322, nameščencev 1760, upokojencev 90, zasebnikov 349, mladincev 822, skupaj 3540 članov.Upravni odlb-oir je v preteklem letu imel 2:1 sej;. Delo je blilo otežkočeno, ker ga je opravljalo večinoma le maloi število upravnega odbora. Izdanih je follo 16 okrožnic, FZS je prejela 1769 dopisov -in odposlala 1671 dopisov. Izvedli smo loterijo. V planu je bila prodaja 15.000 s-rečk, prodanih je bilo okrog 13.000. Glisti odbi-ček je bil namenjen z;a nabavo- vitrin.FZS je pregledala in preko Beograda — direkcije »Jugo-filatelije« — od- premila v inozemstvo 2870 zamenjalnih pošiljk.Razstave so imele naslednjo podružnice: Trbovlje, Idrija, Metlika, »Cankar« Vrhnika (člansko in pionirsko), Ptuj, Nova Gorica (dvakrat) in Šoštanj. Filatelistična društva s-o tako pokazala svoje delo- in pripomogla tako k propagandi ifilatelije. Z-a-to je upravni od-boir na svoji seji sklenil, da -sie najbolj požrtvovalnim. društvom izreče priznanje oziroma podeli nagrada.Naša Zveza se je z vsem članstvom udeležila razstave v Zagrebu. Razstava jnam je prinesla nekaj bogatih izkušenj in nekajl grenkih razočaranj. Sodim, da so ravno filatelistične razstave važna naloga Zveze kakor vseh društev. FZS je nabavila 140 vitrin, tako- da -b-o- ,s -tem marsikateremu društvu razstava olajšana. Mislim, da smo- s tem delom -izpolnili taka rekoč zgodovinsko nalogo.V preteklem letu smo izdali 4 različne spominske ku-verte, ki so žele priznanje v inozemstvu, pri filatelistih v naši državi, kakor tudi na naših inajviš-jih mestih. Člani upravnega odbora so se zavzeli za izboljšanje kakovosti 'naših znamk in so pri nekaterih izdajah sodelovali in še so-delujej-o-, med drugim n. pr. OF Slovenije, P. P. Vergerio (-SITT), 1. maj- (STT), Športna (STT) in sedaj pri znamki za »Otroški teden 1952«, seriji »Združeni narodi«, spomeniki »Kulturne preteklosti« in spominski seriji ob priliki »60-letnice maršala Tlita«.Ce-prav ni bilo prave povezave med FZS in podružnicami, so nekatere podružnice pokazale zgledno delo. Vzroki, da ni bilo tesnejših stikov, leže v finančnem vprašanju. Zato ni bilo mogoče sklicati plenuma in sektorskih konferenc. iPra-v tako so nam finance onemogočile obisk občnih zborov po naših društvih. V okrožnicah je Upravni odbor FZS venomer opo-zarjal vsa diru- ‘š-tva, naj iznašajo svoje dobrohotne kritike, ker smo hoteli čuti mišljenje našega članstva. Nekateri so to nalogo častno izpolnili, nekateri pa so poslali mesečno poročilo brez vsake vsebine.V minulem letu je bila ustanovljena Zveza filatelistov Jugois-lavije, ki zastopa težnje naših filatelistov. Upamo, da bomo s skupnimi -napori le dosegli pozitivne us-pehe, da zboljšamo stanje naše filatelije. Zveza se ni strinjala •z emisijsko politiko v vseh točkah in je na nepravilnosti opozorila tudi predstavnike naših oblasti.D-a foli poživili filatelijo po naših društvih, bo Zve-za uvedla krožno zamenjavo med društvi in bomo pravilnik zanjo pregledali tudi na našem občnem zboru. 52



Prosim, da delegati konkretno predlagajo, kakn poživiti društveno življenje in se povrniti k pravi amaterski filateliji. Predlogi za izboljšanje emisijske politike, to je za znižanje nominalnih vrednosti, izboljšanje kvalitete, »zmanjšanje števila emisij in ureditev in poživitev delovanja naših društev so glavna naloga današnjega občnega zbora, ker le tako je zagotovljen obstoj .naše filatelije.H koncu bi se s tega mesta še enkrat zahvalil požrtvovalnim članom; našega upravnega odbora, ki so osamljeni poprijeli za delo) in pripomogli k uspehu v preteklem letu. Njih edina nagrada bo, da na današnjem občnem zboru prejmejo priznanje od vas, ki ste jih izvolili. Zelja upravnega odbora |je, da delegati v diskusiji do potankosti obdelajo vsa vprašanja in se pozanimajo za naše delo, ker bomo le-tafco opozorjeni na napake in bomo* dobili nove spodbude. Poročilo blagajnikaPregled blagajniškega in knjigovodskega poslovanja v poslovnem letu 1951:Bilančni promet 11,455.854 — PASIVAblagajniški promet (prejemki) 1,422.386,— dobroimetje podružnic 47.805.—(izdatki) 1,386.029.— upniki 333.479 —bančni promet na vplačilih 1,778.621.— rezerva za razliko na članarini 7.255 —na virmanih in dvigih 1,759.520 — dolg za soc. zavarovanje 10.775.—Zaključna bilanca izkazuje naslednje stanje: premoženje Zveze po bilanci leta 1950 287.880.—AKTIVA tedaj skupna pasiva 687.194.—študijska zbirka znamk 23.721 — ostane presežek v znesku 260.895 —študijska knjižnica 18.631.— Tega je upravni odborpisarniški inventar 130.384.— razdelil tako:razstavni inventar 180.830.— za povečanje premoženja Zveze do višine vrednostigotovina v blagajni 36.357 —naložba v Narodni banki 19.101.— izvršenih investicij' 65.686 —poslovni predujmi mali inventar 795 — 28.762 — za sklad za razliko pri 15.000 —zaloga znamk 367.000 — članarinizaloga celin 3.535 — za investicijski sklad 150-000 —zaloga raznega blaga 37.793.— nerazdeljeno pa ostane naneprodano glasilo 10 — razpolago novemupriložnostne kuverte 101.170 — upravnemu odboru 30.209 —tedaj skupna aktiva 948,089.— skupaj tedaj 260.895.—Za vitrine in kartone za razstavo je bilo porabljeno din 200.923.Zveza je imela ob koncu poslovnega leta na zalogi znamke v vrednosti din 361.000.—. V tej zalogi je izkazana tudi zaloga znamk VUJA v znesku din 239.566.—- ter nabava raznih drugih znamk v vrednosti din 22.932.—. Te znamke smo delili šele leta 1952.. Preostali znesek pa predstavlja vrednost znamk, ki jih ima Zveza na zalogi kot ostanke delitve znamk iz; let 1950' in 1951.V priložnostnih kuvertah je imela Zveza ob koncu leta din 101.170.-—. V lem znesku so tudi kuverte, ki jih je izdala VUJA za Svobodno.) tržaško •ozemlje v vrednosti din 84.250.—. Ostali znesek pa so neprodane kuverte za proslavo Cankarja ter prazne kuverte za prihodnje izdaje.53



Med pasivnimi postavkami izkazujemo kot prvo dobroimetje podružnic v znesku din 47.805.—. Ta saldo, ki ga dolguje Zveza, je nastali na koncu leta po obračunu vseh dobav podružnicam ter' z depoziti in vplačili. Žal moramo pri tem poudariti, da nekatera društva svoje obveznosti neredno izpolnjujejo ;ter so po večini svoje depozite tudi že izrabila,. To pa zato, ker podružnice’ poslanih znamk v lanskem letu še niso plačale. V prihodnje bi apeliral rta vse podružnice, da v kolikor nimajo depozitov, te dopolnijo ter dodelitve znamk pri prevzemu poravnajo. V prihodnjih dneh bomo poslali vsem podružnicam izvleček njihovih kontov pri nas ter vas že danes prosimo, da morebitna nesoglasja člimprej sporočijo, da medsebojne račune končno vskladiimo. Prosim vsa društva, da Za čim prejšnje razčiščenje medsebojnih računov pooblastijo svojega blagajnika ali koga drugega, da z našim blagajnikom pregledajo, svoje konte in izkinjižijo morebitne razlike.Raznim upnikom dolguje Zveza din 333.479.—•. V tem znesku je tudi dolg,ki smo ga morali narediti za plačilo znamk VUJA v znesku nadalje terjatev tiskarne »Slovenskega poročevalca« za tisk glasila dolg Savezu filatelistov Jugoslavije na članariniter drugi manjši upniki
175.000 —78.533 — 58.124 — 21.827 —Med razhodfci je imelaIZDATKE Zveza naslednjepresežek pri dodelitviplače upravnega osebja 80.180.— znamk 28.137 —najemnina za poslovne presežek ipri celinah 10,—prostore 14.400 — presežek pri prodaji raz-čiščenje poslovnih prostorov 12.000 — nega blaga 2.488 —kurjava in razsvetljava 5.345 — presežek pri glasilu 19.924 —adaptacije lokala 61.443 — presežek pri prodaj i pri-stroški mladinske sekcije 700 — ložnostnih kuvert 62.751 —nagrade društvom 4.985,— presežek pri prodaji Tru-stroški menjiave z inozem- barjevih kuvert 87.991 —stvom 4.080 — skupaj 712-665.—potni stroški v Sloveniji 23.333,—potni stroški delegatov v Po odbitku navedenih iz-Zagreb in Beograd 60.695 — datkov od ustvarjenihstroški občnih zborov 51.196.— dohodkov preostane pre-propaganda in reklama pisarniški material poštnina, telefon socialno zavarovanje odpisi pri knjižnici odpisi pri pisarniškem inventarjuodpisi pri razstavnem inventarjuostali upravni stroškiskupajDOHODKIpredpisana članarina in pristopninapresežek pri loteriji

12.220 — 8.782 —39.071 — 10.775 —2.070 —14.487,—20.093 — 25.915 —451.770.—
382.570-128.794-

sežek 260.895.—kolikor je tudi presežekmed aktivnimi in pasivnimi postavkami.Ce razčlenimo gornje izdatke, vidimo, da so- znašali skupno 451.770.—ki naj bi bili kriti s članarino. To smo posaimez- meznim društvom predpisali v znesku 382.570.—tako, da bi nastal pri-manikljaj v znesku 68.200.—ki naj bi bil krit ter bi morali ta znesek odpisati od premoženja Zveze.54



Kritja izdatkov na podlag,i tega obračupa torej nismo dosegli iz članarine 'in pristopnine. Vse te razmere je upravni odbor predvideval. Priredil je »uspelo loterijo in izdal priložnostne kuverte. Tako je Zveza dosegla dohodke, krila vse stroške, nabavila vitrine in še izkazuje presežek. -Poročilo knjižničarjaŠtevilo knijig v knjižnici se le počasi dviga. Prirastek so nove jugoslovanske Jrevije, medtem ko so apeli knjižničarjev nâ obeh sedanjih občnih zborih, naj bi društva lin posamezniki darovali ali po ugodnih cenah odstopili Zvezi odvečno literaturo*, predvsem starejše izdaje, ostali brezuspešni.Strokovna literatura je po kakovosti in količini merilo kulture posameznega naroda. Zato je nujno potrebno, da ima vsaka strokovna organizacija čim popolnejšo centralno knjižnico. Tako je mogoče stroko obravnavati šitudijisko in znanstveno in ne le z vidika zabave ali trgovine.Predlagam, da občni zbor zadolži novi odbor, da oskrbi za knjižnico potrebne omare. Poročilo distributerjaRazdeljene so bile naslednje količine in vrste znamk ter celin:prejeto cena din razdeljenoC7. marca 1951 13.500.— 3.— 40.500.— 12.5*27,—Zefiz razstavne 10.30*0 — 17,— 175.100 — 9.893 —Zefiiz blok 2.5*88 — 100 — 25*8.800.— 2.534.—padalci 12.500 — 6,— 75.000 — 12.291.—(padalci 3.625 — 50 — 18.100 — 3.460 —planinske 3.575 — 20 — 71.500 — 3.432,—letalske 2.623 — 100 — 262.300,— 2.517.—48.711— 901.300— 46.654.—+ VUJA (Vergerij, frco, 1. maj. Trubar, Marulič) 239.566.—1,140.866 —Celine: OlF 5.000, Cankar 4.000, Trubar 4.500 ovitkov ter koprski.Znamk Vergerija srno prejeli 2.000. Da bi bila delitev pravična, je poi sklepu upravnega odbora Zveze prejela vsaka podružnica 54% gornje količine. Vsaka drugačna delitev bi bila v škodo skupnosti. Zveza pa kljub prošnjam ni prejela serij Rdečega) ktniža, prejela tudi ne bo druge UPU. Pač pa je zagotovljeno*, da prejmemo v bodoče vse druge emisije VUJE, ,,Poročite vodje mladinske sekcijeV preteklem letu smo premalo storili, da bi pritegnili in obdržali mladino pri filateliji. Premalo je krožkov v šolah in domovih, treba jih bo pomnožiti, prirediti filatelistične razstave, kjer bo sodelovala ali samo mladina ali v sklopu s člani. Ena razstava je bila na Vrhniki, ki so jo priredili mladinci skupaj) s člani. Treba, j g vzgajati naše najmlajše, da vzljubijo filatelijo in filatelistično knjigo. V našem listu »Nova filatelija« premalo pišemoi o delu mladine. S članki bomo pri mladini vzbudili zanimanje za filatelijo in za kulturno sodelovanje, Zadnji čas se mladina lahko včlani v F’Z, vendar je v treh mesecih izstopilo 121 mladincev. Pri nas namreč izhajajo znamke z visoko nominalo, ki jih ne morejo kupiti. Predočiti bi bilo treba mladini, če ne more kupiti znamke letos, jo bo kupila drugo leto in naj varčuje. Bolj je treba priporočati zbiranje žigosanih znamk, naša vzgoja naj bo vzgoja mladih, zdravih filatelistov. Imamo jih 822, kar ni niti en odstotek pionirjev, kaj šele celotne mladine,55



Poročilo urednika »Nove filatelije«Naše glasilo je lani zaključilo II. letnik z 10 zvezki na) 16 straneh besedila in na 3 straneh ovitka ter v nakladi 1600 izvodov. Med letom se je cena tisku občutno zvišala, tako da se je pri decembrski številki povzpela na din 30.— od prvotnih din 15.— za izvod. Tta okolnost je dala, nekaterim podružnicam povod, da so znižale število izvodov. Ker je temeljila naročba na prostovoljni osnovi, seje pokazalo, da ni zadostnih pogojev za pocenitev, še manj pa za pestrejšo vsebino, ker je samo skrajno pičlo število članstva sodelovalo. Oglasili so se še kritiki, ki pa sicer niso dali nič.Vseh 43 podružnic je prejemalo vsegai 1182 izvodov, kar da pri številu članstva 3660 (z mladinci) ob koncu leta samo 32,3 % naročnikov. Na druge naslove je šlo mesečno 292 izvodov. Tako je bilo razpečanih mesečno do 1500 izvodov, nekako po 100 pa jih je ostalo vsak mesec neprodanih, predvsem številk za zadnje 4 mesece. Zato imamo še neprodanih izvodov za 1950 in 1951 skupno 968, k.ar znaša din 19.000.— omrtvičenega denarja.Naše glasilo je tiskano v majhnem) formatu. Toda ne mogli, bi vzdrževati niti tega, če ne bi prenašalo uredništvo' z vso požrtvovalnostjo glavne teže in skrbelo za redno izhajanje v prid) skupnosti. Vsem željam ni mogoče ustreči, vendar smo se nesebično trudili, da bi v danih možnostih zboljšavali vsebino, kar bo mora« priznavati tudi nezadovoljnež. Ti so sicer redki, več je pohval domačih in iz tujine. Upravičeno se vprašamo,, s kakšno namero more odbijati drobec članstva lastni strokovni tisk, ko ti nezadovoljneži ne sodelujejo pri naših naporih niti s prispevki niti .nič ne žrtvujejo. Destruktivna kritika nas ne bo privedla naprej!. Razvoj in napredek lahko dosežemo' le s skupnim delom po geslu »Vsi za enega, eden za vse«. Zlasti za mladino je važno, da jo naučimo pravilno filatelistično migliti in da prodre v pravi smisel amaterske filatelije. Vsekakor bomo napredovali le, če bomo pozitivne kritike sporočali, toda hkrati tudi kaj napisali, pomagali z nasveti in prispevki.Predvsem je treba zagotoviti finančno plat. Pri 1600 izvodih smo plačali za tisk decembrske številke din 32,000.—, za klišeje din 5.000.-—. Zato bi ob plačilu najnižjih honorarjev (din ]1.50 do, 3.— od vrste) tudi ne izšli, če ne, bi postavili cene po din 30.— za izvod. Občutno pa bi lahko znižali ceno, to je na din 20.— za izvod, če bi tiskali in odprodali večjo naklado, najmanj 2500 izvodov, kolikor smo že tiskali od letošnje prve številke.40 zunanjih podružnic jemlje skupno 1062 izvodov, kar je pri številu 2532 njihovega članstva vsaj 42%. Vendar so vštete tudi večje podružnice Maribor, Celje in Guštanj, ki imajo samo 1000 članov, jemale pa so samo po 280 izvodov. Povedano dokazuje, da je večina malih podružnic do 50 članov jemala nad 50% naklade, da pa je odstotek prav pri velikih podružnicah, zlasti pri ljubljanskih, porazno nizek.Lahke« rečemo, da ,sio takšnega stanja krivi upravni odbori prizadetih podružnic, ki so članom premalo obrazložili veliki pomen svojega glasila.Dosedanji odnos je treba v prid napredku nujno spremeniti in se posvetiti vzgojnim in pozitivnim nalogam. Med temi je tudi napredek in širjenje glasila. Glasilo je last vseh, je rešeto pozitivnega in negativnega dela. Zaradi svoje važne vloge terja vso podporo/ in skrb, je naša učinkovita propaganda doma in v tujini. Poročilo razsodiščaRazsodišče je imelo v pretelem poslovnem letu le dva spora, ki pa ju je po temeljiti priskavi zadovoljivo rešilo. Priporočamo članstvu, naj bi bilo v medsebojnih odnosih več zaupanja in naj bo konec malenkostnih osebnih sumničenj, ki se dajo večinoma z obojestransko dobrot voljo odpraviti, tako da bo v vrstah slovenske filatelije prijetno vzdušje in tovariško sodelovanje.56



Poročilo nadzornega odboraRevizija je zajela finančno, materialno in upravno poslovanje. Ugotovila je:1. Finančno poslovanje je natanko razvidno iz poslovnih knjig, ki se vodijo v redu.Vknjižbe so izvršene na osnovi verodostojnih dokumentov.Zaključni račun za leto 1951, sestavljen na osnovi teh knjig, pravilno prikazuje finančno stanje Zveze.Glede na stanje Zveze po 'tem zaključnem računu ugotavlja revizija: V investicijske namene jie uporabila Zveza samo lastna finančna sredstva in z njimi še ustvarila poseben sklad za dovršitev nedovršenih investicij, tako da so vse investicije, ki so že izvršene inj ki so še v delu in bodo po- potrebi še- {nabavljene, plačane- do višine din 503.566.—. Gre predvsem za že izvršeno opremo lokala Zveze in za vitrine, določenet za razstave,, ki so še v delu.Vir teh sredstev je bil dan s komercialno dejavnostjo upravnega odbora, to je s prodajo spominskih kuvert in znamk in s prireditvijo loterije, v manjši meri pa z založniško dejavnostjo in prodajo raznega blaga.Nadzorni odbor odobrava komercialno dejavnost upravnega odbora, izvršeno za dvig slovenske filatelije, ker brez te dejavnosti in s samo- članarino, ki pripada Zvezi, ne bi bili popolnoma kriti niti stroški redne poslovne režije.Obveznosti Zveze do podružnic so popolnoma krite oziroma presežene že s samo zalogo znamk, ocenjeno po nominalni vrednosti v nekaj primerih pa po, nabavni vrednosti. — Dvomljivih dolžnikov Zveza nima. — Analiza strošov pokaže, da so najtežja postavka med njimi potni stroški za Slovenijo, Zagreb in Beograd in stroški občnega zbora, ki pa- so- vsi upravičeni. — Priznajo se kot upravičeni tudi vsi nadaljni stroški, med njiimi tudi znatni izdatek za adaptacijo- lokala Zveze kot enkratni izdatek, plača za potrebni dve administrativni moči itd.2. Materialno poslovanje: nerednosti ni bilo, vendar pa naj se evidenca o tem poslovanju izboljša v toliko in naj se tudi stalno ažurno vodi, da bo- stanje vseh zalog dnevno razvidno in brezi težav ugotovljivo.3. Upravno poslovanje — glej poročila.4. Zaključek.Glede na podane revizijske ugotovitve, da je upravni odbor pravilna upravljal imovino Zveze in s svojo komercialno dejavnostjo ustvaril sredstva, potrebna v izredne investicijske namene, predlagam razrešnico odstopajočemu upravnemu odboru. Priznanja in nagradeNajboljše podružnice je odbor nagradil s pohvalami in darili in sicer naslednjih pet podružnic: 1. Idrija, 2. Nova Gorica, 3. Vrhnika, 4. Celje* 5. Metlika, Razen teh so štiri podružnice prejele pohvalo: 1. Šoštanj, 2. Gornja Lendava,3. Ptuj, 4. Trbovlje. Za pravilno sodelovanje in zgledno delo na področju filatelije so prejeli pohvalo člani: 1. Fili Janiko, Koper (z nagrado), 2, Stavec Ivan (SFD-), 3. Samec Vaso (SFD), 4. Ponebš-ek Božidar (FKL), 5. Krivačič Mirko (SIFD), 6. Zelenik Vojko- (FKL), 7. inž, Accetto Viktor* (FKL) in 8. dr. Lavrič Anton (FIKT). DiskusijaDiskusija, ki se jie razvila po podanih poročilih,, je bila zelo živahna ter je rodila lepe sadove.Iz izvajanja predsednika SFJ tov. inž. Djordjeviča posnemamo: SFJ ima 142 podružnic si 13.000 člani; smo torej močna organizacijia. Zal so jedro članstva odrasli ljudje, mladincev je le 20*%. Treba »je torej stremeti za tern, da s57



pravilnim delom organizacije zajamem,01 mladino in jo s ceste, kina in zabavišč privedemo v naše vrste. Filatelija ni samo šport, je tudi dopolnilo vzgoje in pouka. Mladinci naj zbirajo, rabljene; znamke, ki so- dosegljive. Tako lahko naše vrste narastejo na pol milijona članstva. -— Z glavno direkcijo PTT v Beogiradu je SFJ v stikih) ter se bori za kvalitetno izdelavo znamk, za pravilno, distribucijo,, proti visokim nominalam itd. Vsekakor moramo tudi filatelisti prispevati svoj delež k izgradnji države, saj je tudi za nas ugodnejie, če dobi država potrebne devize za znamke in ne za dobrine, ki bi jih naši ljudjiei potrebovali sami. ■—- Na zvezni filatelistični razstavi v Beogradu (septembra 1952:) bomo prikazali naše delo. Izšla bo posebna znamka. •—' SFJ-u jie uspelo dobiti potrebna plačilna sredstva za poravnavo canarine FIPLe (Fédération Internationale de la Philatélie), kamor se je že včlanil. Tako je vsak naš1 član posredno vezan z vsemi organiziranimi filatelisti na svetu. — Tov. predsednik iSFJ ugotavlja, da je filatelija žal še vedno, premalo) popularna. Zaradi tega nikakor ne gre, da bi £propadlo glasilo FZS »Nova filatelija«, ki opravlja uspešno propagando. Sodi, da naj bi vsak član postal naročnik, da bi tako, dvignili raven glasila,.V imenu direkcije PTT v Ljubljani je pomočnik direktorja tov. Mrak pojasnil izdajanje znamk z visoko nominalo, ki je posledica povišanih pristojbin.FZ,S vzorno sodeluje z direkcijo, PTT v Ljubljani, kar je rodilo že obilo uspehov, saj se trudi, da ustreže filatelistom,. Nedavno je izdala direkcij'a direktivo zta pazljivo žigosanje, vsi, aparatil za žigosanje pa bodo, v 3 do 4 mesecih popravljeni in pregledani. Ob sodelovanju podružnic z njihovimi krajevnimi poštami bodo uspehi še večji.Delegat podružnice Koper, tov. Janko Fili, je poudaril sodelovanje FZS z njihovim društvom ter z inšpektoratom PTT v Kopru. Odslej) bodo prejemali vsi člani FIZiS po, eno- serijo izdaj za STT-VUJNA.j Starejših izdaj, ki jih niso, prejeli, inšpektorat) žal nima več na zalogi, ker so razprodane.Sklepi in nalogeIz zapisnika o* diskusiji lahko povzamemo naslednje sklepe oziroma naloge, ki jlih je občini zbor postavil:I. Delo FZS) za neposredne koristi članstva:1. Omogoči naj se zamenjava znamk z inozemstvom tako, da ne bo večkratnega plačevanja poštnine (sedaj pošlje član pismo na FZS,, ta v Beograd »Jugo,filateli ji« in ta, v inozemstvo)).2. Izposlovati je treba, da bodo na pakete spremnice spet lepili znamke, tako nastali »škartl« pa, naj boi naprodaj članom FZS,.3. Tako imenovane ključne znamke pa tudi ostale* serije znamk naj bodo članom naprodaj žigosane in po nizki ceni (največ 40% nominale ali pa po režijski peni).4. Oskrbeti je treba pincete, albume in prilepke.5. Skuša naj se doseči povračilo, za predrago plačane znamke ZEFIZ (prej po 17.— din, sedaj po 12,— din).6. Odbor FZS naj preštudira možnosti za medklubsko zamenjavo z inozemstvom.II. Interno delo FZS:1. Urediti je treba knjižnico ter priobčiti v glasilu seznam knjig.2. Odbor FZS mora izvesti kvartalne bilance.3. V lokalu FZS naj bo knjiga, kjer se bodo-lahko vpisali obiskovalci stalne razstave.4. Lokal naj služi izključno FZS. 58



III. Revija »Nova filatelija« ■ -c ,•1. Izpopolniti je treba uredniški odbor, da bo glasilo bolj pestro.2. Priobčevati je treba zapiske sej odbora FZS'.3. Vsaka podružnica mora prispevati vsaj po en strokovni članek na leto.4. Objavljati je treba naslove zbiralcev iz tujine.5. Naročnina za glasilo je za članstvo obvezna, razen za mladince, družinske člane včlanjenih filatelistov in tiste, ki ne razumejo jezika. Vsaka podružnica mora sporočiti število naročnikov dol 15. IV. 1952.IV. Delo FZS z drugimi organizacijami:1. FZS naj sodeluje z »Društvom prijateljev mladine«, tako prispeva svoj delež k vzgoji mladine.V. Ostalo:1. Glede emisijske politike naj FZS pošlje na pristojna mesta v Beogradu primerno resolucijo.2. FZS naj oskrbi kopijo Koširjevega akta o predlogu uvedbe poštne znamke.3. Po šolah je treba osnovati krožke mladih zbiralcev.4. Savez filatelistov Jugoslavije naj izdaja svoji bilten, ki ga naji FZS posreduje svojim podružnicam.5. Vsaka podružnica naj si ustvari zbirko poštnih žigov svojega območja.6. V priznanje za požrtvovalnoi delo in za druge zasluge naj bi FZS odlikovala člane s posebno (morda Koširjevo) medaljo. Članstvo naj' se o tem izjavi ter sporoči po svojih društvih FZiS mnenje in predloge.7. Filatelistični klub »Ljubljana« v Ljubljani je dobil ukor zaradi dejavnosti, ki ni bila v skladu ne s pravili FZS ne z veljavnimi zakoni. Odbor kluba mora zadevo interno urediti in o tem obvestiti odbor FZS'.VolitveDelegat podružnice Nova Gorica predlaga, da dosedanji odbor še nadalje vodi FZS. Po predhodni razrešnici dosedanjemu odboru, za katero soi glasovali vsi navzoči, so vsi sprejeli navedeni predlog, S tem je bil za poslovno leto 1952 izvoljen naslednji odbor FZS:Upravni odbor: predsednik Cernota Lojze, I. podpredsednik inž. Gruden Dušan, II. podpredsednik dr. Lavrič Anton, I. tajnik Štebih Marjan, II. tajnik Zelenik Vojadin, I. blagajnik Paiuer Božidar, II. blagajnik Špindler Martin, knjižničar Vidmar Rado, vodja mladine Anderlič Pavle.Odborniki: inž. arh. Bežek Nikolaj, Krivačič Mirko, Tominec Oskar, Samec Vaso, inž Milhofer Zvonimir, dr. Lenče Peter, Janežič Ciril, Pečar Bojan, Mrak Lavo sl a v (PTT).Namestnika: Puntar Stojan in Stupica Franc.Uredniški odbor: Anderlič Pavle, dr. Lavrič Anton in inž. Gruden Dušan.Člani širšega odbora: Stranic Josip (Maribor), Gorinšek Viktor (Celje), Gostenčnik Engelbert (Guštanj), Fili Janko (Koper), Kumer Filip (Kranj), Gušev Aleksi (Jesenice), dr. Marušič Franc (Gorica), Logar Srečko (Idrija), Pogačnik Vlado (Gornja Radgona), Gruden Rafael (Vrhnika), Lapajne Jože (Tolmin), Kovačič Rado (Trbovlje), mr. ph. Jug Gojko (Metlika), Valant Franc (Novo mesto), Lilija Bogomil (Postojna).Nadzorni odbor: Mihe l jj Franc, dr. Bohinc Valter, Arhar Franc.Namestnika: Prinčič Edvard in Jerkovič Branko.Disciplinsko razsodišče: Prevec Anton, dr. Murko Vladimir, dr. Munda Avgust. 59



Delegati za občni zbor SFJ: Cernota Lojze, Štebih Marjan, Pauer Božidar, dr. Murko Vladimir, inž. arh. Bežek Nikolaj, Gorinšek Viktor, inž. Gruden Du- šajn, Zelenik Vuj.adin, dr. Brolih Mirko, Logar Srečko.Delovni načrt in novi proračunPo enournem odmoru (obed) je občni zbor ob 16.30 nadaljeval svoje delo.Dopolnjena pravila FZS, vskladena s pravili SFJ ter odobrena od MINOT LRS (št. IV. - 1808/1 - 52 od 25. III. 1952.) so navzočni sprejeli.Načrt dela FZS za bodoče poslovno leto obsega:1. udeležbo na zvezni razstavi v Beogradu,2. filatelistično razstavo v Ljubljani,3. krožno zamenjavo znamk,4. vključitev mladine in pionirjev v vrste FZS,5. dvig kakovosti revije »Nova filatelija«,6. povratek k amaterski filateliji.Predlog proračuna za poslovno leto 1952 jei takle:
4

DOHODKI1. Članarina2700 članov à din 120.— letno 324.000 —700 mladincev à - din 60.— letno 42.000 —

Skupno 436.000 —

IZDATKI1. plače, dva nameščenca 132.000.—
družbeni prispevek 38.800 —Skupno 173.000 —2. Najemnineza poslovne prostore 14.400 —kurjava im razsvetljava' 35.000 —čiščenje in vzdrževanje 12.600 —

3. Potni stroški45 delegatom za udeležbo na plenumu45 delegatom za udelež- 50.000 —
60

bo na občnem zboru 50.000.—stroški delegatov na občnih zborih podružnic 80.000,—3 delegati na občni zbor SFJ 45.000 —Skupno 225.000.—4. Razstavastroški za prireditev razstave v Ljubljani in Beogradu 45.000.—5. Poštnina, brzojav in telefon 80.000 —6. Prispevki za prireditve društva in mladinske sekcije 10.000.—7. Nabava novih izdaj za zbirko 20.000.—8. Nagrade podružnicam zasluženim članom 10.000.—9- Nabava vitrinza dokončanje dela in napravo stojal 120.000 —10. Dobava raznega inventarja 50.000.—11. Ostali upravni stroški:pisarniški material 20.000 —tiskovine, bančni stroški 5.000 —razna popravila 10.000 —razni stroški 20.000.—din 55.000 —Skupno 850.000.—



REKAPITULACIJA1. Dohodki 436.000 —2. Izdatki 850.000 —Primankljaj 414.000 —Stari upravni odbor je za investicije v letu 1952 določil sklad 150.000—,ki ga bo novi upravni od-

bor lahko črpal za primanjkljaj tekočega leta,po izčrpanju tega sklada pa bo vkljub temuznašal primanjkljaj 264.000.—,ki ga bo treba kriti s povečano članarino ali pa z znižanjem predvidenih stroškov oziroma ustvaritvijo novih dohodkov.Občnii zbor je izglasoval naslednji sklep: članarina ne bo povišana, pač pa naj odbor FZS krije primankljaj s tem, da znamke ,ki jih posreduje članstvu oddaja s pribitkom. Poleg tega naj odbor FZS poišče še druge vire dohodkov ali pa predvidene izdatke črta, vendar naj o tem obvesti podružnice 3 mesece prej, da dobi njih pristanek.V okviru zadnje točke dnevnega reda je tov. dr. Lavrič pojasnil pomen, namen in delo razstave v Beogradu. Poseben pravilnik o razstavah in članek bosta objavljena v glasilu FZS.Za poživljienje filatelije bo poskrbela krožna zamenjava znamk, ki jo bo uvedla FZS. Poseben pravilnik za zamenjavo soi navzočni izčrpno komentirali. ’Odbor FZS naj upošteva iznesene pripombe in popravljeni pravilnik objavi v glasilu.Naposled so bila pojasnjena še razna vprašanja v zvezi z mladino, revijo in dopisništvom.Ob zaključku so bile poslane resolucije CK KPJ, CK KPlS, tov. maršalu Titu, častnemu članu FZS tov. Edvardu Kardelju, tov. Milovanu Djilasu, Glavni direkciji PTT v Beogradu ter Inšpektoratu PTT za STT-VUJNA v Kopru.Iz gornjega kratkega poročila o občnem zboru (zapisnik obsega 62 tipkanih strani!) izhaja, da niso bile prazne besede tov. inž. Djordjeviča, predsednika SFJ, ki je ob zaključku dejal:»... Mislim, da je ta sestanek, da so ta poročila, diskusija, konkretni predlogi, ki so bili sprejeti, da vse to delo osmih ur pomeni za slovensko filatelijo! pet korakov naprej ter da je to vsestranski prispevek k razvoju jugoslovanske filatelije!« PRAVILA»Filatelistične zveze Slovenije«I. Ime, znak, sedež in področje Člen 1.Ime: »Filatelistična zveza Slovenije«.Zig: štampiljka je okrogla z imenom »Filatelistična zveza Slovenije« na obodu, spodaj Ljubljana, v sredini pa inicialke FZS.Sedež: Ljubljana.Področje delovanja: Ljudska republika Slovenija. II. Smernice Člen 2.Filatelistična zveza, Slovenije je edina pravnoveljavna filatelistična organizacija na področju Ljudske republike Slovenije. FZS je samostojno telo, ki sestavlja sku

paj z drugimi republiškimi Filatelističnimi zvezami Zvezo filatelistov Jugoslavije (Savez filatelista, Jugoslavije).Delovanje FZS mora biti v skladu s smernicami, ki jih določajo ta pravila, kakor tudi ’Pravila Saveza, filatelista, Jugoslavije (SFJ), v katerega se lahko včlani. III. Namen Člen 3.Namen zveze je:1. Združiti vse filateliste LR Slovenije. Z organiziranimi akcijami olajšati nabavo znamk ter drugih poštnih vrednotnic, strokovnih filatelističnih knjig in ča- spisov, albumov in drugih potrebščin.61



2. Združiti mladino, ki ima filatelistična nagnenja, posvečati ji posebno skrb in z usmerjanjem nje,nega filatelističnega dela podpirati vzgojne napore doma in šole.3. Propagirati strokovno zbiranje pošt-., nih vrednotnic in s tem širiti zanimanje za razne vede (zemljepis, zgodovino, zgodovino umetnosti), za umetnost (grafično, slikarsko itd.); in smisel za organizirano podrobno delo, -gospodarstvenost in varčevanje.4. Da preko strokovnih listov vsega sveta in oseibneiga dopisovanja s člani inozemskih filatelističnih organizacij propagira naše znamke v inozemstvu po inten- cijah Poštne uprave FLRJ in drugih .pristojnih organov, da potom znamke seznanja inozemstvo' z NOB, z izgradnjo socializma pri-nas, s prirodnimi lepotami in kulturnimi pridobitvami ter z vsemi važnimi momenti v razvoju in napredku FLRJ.5. Da s Svojimi člani, filatelisti-strokov- njaki pomaga Poštni upravi FLRJ v vseh vprašanjih, o, znamkah in drugih poštnih vrednotnicah, p-osebno- pri vzdrževanju poštnega .muzeja ter pri organizaciji filatelističnih razstav.6. Zastopati interese članstva pred ljudskimi oblastmi in ostalimi forumi. Posredovati v sporih med člani Zveze.7. Podvzemati potrebne ukrepe proti razpečevalcem falzifikatov in ponarejevalcem, kakor tudi boriti se proti nelojalnim postopkom ter prevaram v filateliji.8. Organizacijsko zajeti in koordinirati delo filatelističnih društev v LR Sloveniji, dajati pobude za uspešno delo ter ustanavljati društva po vseh krajih LRS, kjer se pokaže potreba ali primerno, zanimanje.9. Da po strokovnjakih, verificiranih po FZS, ugotavlja, pristnost znamk in jih ocenjuje.10. Sodelovati z vsemi ostalimi filatelističnimi organizacijami v FLRJ.Člen 4.V naši državi in v inozemstvu zastopa in reprezentira jugoslovansko filatelijo kot celoto' Zveza filatelistov Jugoslavije (Savez filatelista Jugoslavije).IV. Denarna sredstva in imovina Člen 5.Filatelistična zveza Slovenije ima lastno imovino ki jo upravlja upravni odbor. Imovino tvorijo: dohodki iz vpisnine, članarine, prebitkov zivezinih prireditev in razstav, podpor, daril, zbirlk, zalog znamk in takse ekspertize.V. Članstvo Člen 6.Člani so redni in častni.Redni član je vsaka filatelistična organizacija (društvo, klub) na ozemlju LRS, če izpolnjuje pogoje teh pravil.

Častni član je fizična ' oseba, ki si je pridobila posebne zasluge za. filatelijo v splošnem ali pa posebej za Zvezo kot tako.Redne člane sprejema po predhodni pismeni prijavi upravni odbor, častne pa na predlog upravnega odbora občni zbor.Redni člani ise s prijavo, obvežejo, da bodo delovali po njenih pravilih ter se na -osnovi teh pravil ravnali po sklepih upravnega odbora Zveze.Upravni odlbor lahko odkloni sprejem članstva brez navedbe razloga. Proti sklepu o odklonitvi v članstvo Zveze ima prizadeta edinica pravico pritožbe na zvezino . razsodišče. Dokončno- sklepa o zadevi redni občni zbor. V krajih, kjer je vsaj 10 filatelistov, se lahko ustanovi društvo. V krajih, kjer je vsaj 5 filatelistov, se lahko ustanovi krožek, ki pa se priključi najibližjemu filatelističnemu dr ù sit Vu.’V krajih, kjer ni mogoče ustanoviti ne enega ne drugega, se filatelisti včlanijo V najbližje društvo.Članske prispevke za redne člane določa redni letni občni zbor.Člen 7.Članstvo organizacije (društva, kluba ali podružnice) preneha s prostovoljnim izstopom, črtanjem ali z izključitvijo.Član, ki je prostovoljno izstopil, mora svoj izstop pismeno prijaviti upravnemu odboru Zveze. Prijavi mora priložiti prepis sklepa občnega zbora svoje organizacije o, izstopu, Z izstopom iz članstva Zveze preneha pravni obstoj organizacije (društva, kluba ali podružnice). Upravni odbor lahko črta člana, ki najpozneje 30 dni pred rednim občnim zborom ni plačal članarine ali drugih zahtevkov Zveze.Upravni odbor lahko izključi člana, ki s svojim delom škoduje interesom Zveze in ne spoštuje članskih dolžnosti.Črtanemu ail izključenemu članu lahko- upravni odbor Zveze izda, na njegov-o- zahtevo- pismeno obrazložitev črtanja ali izključitve, proti čemer ima. pravico pritožbe na redni občni zbo-r.Člen 8.Dolžnost vseh čl-a-nov Zveze je, da pospešujejo- in propagirajo1 namene Zveze ter plačujejo določene prispevke (vpisnino in članarino).Vpisnino je plačati ob sprejemu v Zvezo. Članarino pl-a-čaj-o sta,ri člani celoletno vnaprej, enako -ob sprejemu novi člani, ki pristopijo- v prvem polletju. -Novi člani, Ki pristopijo v drugem polletju,plačajo ob sprejemu Ite članarino- za- drugo polletje.Višino vpi-sn-ine i-n letne članarine določa redni občni zbo-r. Poslovno- let-o- je koledarsko leto.Vsi redni člani Zveze so enakopravni. Vsak član ima pravico posluževati se62



vseh ugodnosti, ki jih nudi Zveza.. člani Zveze imajo pravico, sodelovati na občnih zborih Zveze v .mejah, ki jih določa člen 10. Njihovi opolnomočeni delegati sodelujejo enakopravno pri v.seh razpravah na Gibčnih zborih, pri glasovanju in sklepanju vsake vrste.VI. Organi zvezeČlen 9.Zvezo upravljajo:1. občni zbor;2. upravni odbor;3. nadzorni odbor;4. razsodišče. Člen 10.Občni zbor je reden in izreden.Redni občni zbor se vrši enkrat letno, in sicer v teku prvega, četrtletja za preteklo poslovno oodobje. Sklice ga upravni odbor pismeno' najmanj 30 dni prej z navedbo kraja in dnevnega reda.Občni zbor obravnava:1. o poročilih upravnega, odbora, o delovanju in limovinskem stanju Zveze;2. o poročilu nadzornega odbora in sklepanju o aibsolutoriju;3. volitve:a) upravnega, odbora, in 3 namestnikov;b) nadzornega odbora in 2 namestnikov;c) razsodišča;4. določitev prispevka Zveze;5. razpravljanje in sklepanje o pritožbah ;6. samostojne predloge;7. načrt dela, za bodoče poslovno leto in predlog proračuna,;8. voli delegate za občni zbor Zveze filatelistov Jugoslavije (.SFJ);S. voli častne člane;10. spreminja in dopolnjuje pravila;11. sklepa o preistanku Zveze;112. slučajnosti.Rednemu občnemu zboru lahko stavijo predloge upravni odbor, nadzorni odbor in razsodišče ter podružnice. Predlogi se stavljajo pismeno, in sicer tako, da dospejo v upravni odbor najkasneje osem dni pred občnim zborom.Redni občni zbor je sklepčen, če je navzočih nad polovico članov Zveze, zastopa,niih po svojih opolnomočenih delegatih. Za primer nezadostne udeležbe se viši redni občni zbor pol ure kasneje na istem mestu in z istim dnevnim redom ter je sklepčen ob vsakem številu navzočih članov. Vsi sklepi se sprejmejo1 z nadpolo- vičmo večino, glasov, razen sklepov o pritožbah, zaradi izključitve, ki so veljavni ob dvotretjinski večini glasov navzočih.Upravni odbor Zveze volijo, člani Zveze po svojih delegatih. V vse organe Zveze sme biti izvoljen vsak član kak© organizacije, ki je članica Zveze, četudi nima delegatske funkcije.Delegati za občni zbor Zveze se. volijo na občnih zborih včlanjenih organizacij (društev, klubov, podružnic). Število de

legatov, na katere ima včlanjena organizacija pravico, zavi-si od skupnega števila članov dotične organizacije : organizacije s številom članov do. 20 imajo, pravico do 1 delegata, od 21 do 50 na 2 delegata, nad 50 pa za vsakih začetih 40 še po 1 nadaljnjega delegata. V upravnem odboru Zveze lahko sodelujejo kot gosti s posvetovalno. pravico tudi predstavniki pošte in drušva likovnih umetnikov.Izredni občni zbor skliče lahko upravni odbor vsak čas, mora ga pa sklicati na pismeno zahtevo .nadzornega odbora ali najmanj ene tretjine rednih članov ter mora navesti dnevni red. Izredni občni zbor se mora vršiti najpozneje mesec dni po prejemu pismene zahteve ter sklepa le o zadevah, zaradi katerih je bi.l sklican. Izredni 'občni zbor ,se sklicuje najkasneje 15 dni pred dnevom, določenim za izredni občni zbor.Člen 11.Upravni odbor Zveze tvorijo: predsednik, dva podpredsednika, dva tajnika, dva blagajnika, knjižničar ter najmanj 6 odbornikov in urednik zveznega glasila.Glavni funkcionarji glavnega — upravnega odbora (predsednik, podpredsednik, tajnik I., blagajnik I., knjižničar in urednik zveznega .glasila) morajo prebivati stalno na sedežu Zveze.Ti člani tvorijo, istočasno eksekutivo Zveze, ki vodi vse administrativne in rekoče posle Zveze ter poisle, katere ji poveri celotni upravni odbor. Vprašanja, o katerih meni eksekutiva, da presegajo okvir rednih tekočih nalog, predloži .celotnemu upravnemu odbo.ro’ v odločanje.Če kalk član odbora med poslovnim letom odpade, mora upravniodlboir poklicati na izvrševanje funkcije v Odboru izvoljenega namestnika, po vrstnem redu izvolitve.Seje upravnega odbora se sklicujejo najmanj enkrat na mesec. Odbor sklepa polnomo.čno, če je prisotna1 najmanj, polovica vseh članov odbora, in to z nadpo- lovično večino prisotnih članov. Enako velja za eksekutivo.Upravni odbor vodi vse Zvezine posle, upravlja Zvezdno iimovino, sprejema in izključuje člane, sklicuje 'seje, sestanke, konference, kongrese in skupščine, izdaja glasilo in učne pripomočke, vrši propagando itd., skrbi, da poslujejo članice Zvezne organizacije v duhu teh pravil.Zvezo zastopa napram tretjim osebam in nasproti ljudskim oblastem predsednik. Vse spise, izvzemaš! blagajniških, podpisujeta predsednik in tajnik, blagajniške pa predsednik in blagajnik. Zveza se pra- vomočno obvezuje s podpisom predsednika in tajnika ali blagajnika. V primeru zadržanosti predsednika vrši vse posle podpredsednik.Zveza pa. ne prevzema nikakih obveznosti ali jamstva za obveze svojih podružnic.63



Glen 12.Nadzorni odbor sestoji iz treh preglednikov in dveh namestnikov, ki jih voli občni zbor. Nadzorni odbor ima svojega predsednika, dva člana in dva namestnika. Namestniki sodelujejo* avtomatično v primerih, če je en član zadržan ali je prenehal biti član nadzornega odbora. Pregledniki nadzirajoi vse Zvezino poslovanje, posebno pa imovinsko stanje. Pregledati morajo poslovanje Zveize koncem vsakega polletja, smejo ga pa pregledati po odredbi predsednika nadzornega odbora vsak čas. O pregledu mora nadzorni odbor sestaviti poseben zapisnik, ki ga je treiba v prepisu dostaviti vsem članom upravnega odbora.Člani nadzornega odbora smejo prisostvovati sejam upravnega odbora s pravico posvetovalnega glasu. Na zahtevo predsednika ali dveh članov upravnega odbora je nadzorni odbor dolžan vsak čas pregledati Zvezino poslovanje ali imovinsko stanje. Člen 13.Razsodišče tvorijo predsednik in dva člana, ki jih izvoli redni občni zbor. Raz- sodiščni odbor rešuje nastale spore med poedinimi člani Zveze ter med člani in Zvezo.Vsaka prizadeta stranka imenuje po dva svoja zastopnika s posvetovalnim glasom, o čemer obvesti predsednika razsodišča. Razsodišče odloča z absolutno večino glasov. Proti njegovi odločitvi ima prizadeta stranka pravico pritožbe na občni zbor, ki razsodi končnoveljavno.Člen 14.Odseki se ustanavljajo v primerih, da zahteva kako vprašanje Zvezinega udejstvovanja intenzivnejše delovanje. So lahko različnega značaja*, kakor n. pr. odsek za propagando, za organizacijo, za tisk itd.Odseku načeluje načelnik odseka. Njemu je dodeljen tajnik in po potrebi še potrebno število članov odseka. Sestavlja jih upravni odbor Zveze iz vrst članstva Zvezinih članov.Delovanje) odseka mora biti strogo* v skladu s sklepi občnega zbo.ra Zveze, oziroma z navodili upravnega odbora Zveze.VII. Društva in krožki Člen 15.V krajih Ljudlske republike Slovenije, kjer se prijavi v članstvo najmanj 10 filatelistov, se lahko ustanovi v okviruteh pravil po*družnica KZS v................ (spoljubnim nazivom).Namen in naloga društva je širiti zanimanje za zbiranje znamk v svojem krajevnem območju, širiti namene Zveze in organizatorno zbirati filateliste. V to svr- ho sme prirejati sestanke, predavanja, organiziranje tečajev, sme osnovati knjižnice in prirejati zabavne prireditve.

Clan društva ali krožka more biti le tisti, ki je na predlog dveh članov istega društva sprejet od upravnega odbora društva. uživa državljanske in politične pravice ter se aktivno ukvarja s filatelijo*.Člani ,so redni, mladinci in pionirji, izredni in častni. Redni član je lahko vlsak državljan FLRJ, ki uživa državljanske in politične pravice ter se aktivno* ukvarja s filatelijo. Mladinci so osebe od 14 do (li8 let, ki se včlanijo s predhodno privolitvi j*o istarišeiv ali varuhov. Pionirji so osebe do 14 let, ki ,se včlanijo s predhodno privolitvijo staršev in pionirske organizacije. Izredni član je lahko* tuj državljan, dokler prebiva na ozemlju FLRJ, če je član filatelistične organizacije v svoji državi. Izredne člane sprejema upravni odbor Zveze po predlogu podružnice ali krožka.Člani imajo pravico posluževati se vseh ugodnosti, katere jim nudi Savez filatelista Jugoslavije, FZS in njihove podružnice ter krožki. Občnega zbora* podružnice se smejo udeleževati z vsemi pravicami le redni in častni člani.Dolžnosti članov so:1. da se ravnajo* poi teh pravilih in izvršujejo naloge, ki izhajajo iz njih ter iz odločb organov FZS, podružnic ali krožko v ;2. da varujejo ugled filatelistične organizacije;3. da aktivno sodelujejo pri delu podružnice;4. da imajo lastno zbirko znamk;5. da redno plačujejo* članarino;6. da obiskujejo* filatelistične sestanke po sklepih upravnega odbora FZS in podružnic ;7. Društvo mora, oddati upravnemu odboru Zveze letno* določen odstotek vseh prispevkov, ki jih ima od posameznega člana. Višino tega odstotka* določi vsakoletni redni občni zbor Zveze.8. Društvo mora vse svoje člane z navedbo imena in rednega bivališča prijaviti upravnemu odboru Zveze. Enako imora redno mesečno prijavljati vse svoje novo pristopivše člane. Na podlagi teh prijav izda Zveza vsem prijavljenim članom legitimacije po enotnem obrazcu ter v legitimaciji navede društvo, kateremu pripada prijavljeni član.9. Edino na ta način prijavljeni člani posameznih društev veljajo za organizirane filateliste. Društvo* odgovarja za pravilen filatelističen odnos vsakega prijavljenega člana.10. Organi društva ali kluba so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni odbor in razsodišče.11. Redni občni zbor društva se mora vršiti enkrat letno*. Upravni odbor ga mora sklicati najmanj 14 dni prej in o tem istočasno obvesti Zvezo. Naveden mora biti kraj, čas in dnevni red obč-64



nega zbora. Redni občni zbor odloča višino prispevkov za potrebe društva.12. Izredni občni zbor društva more sklicati tudi upravni odbor Zveze, ako- se pokaže potreba za to.13. Upravni odbor društva sestoji iz predsednika, tajnika, blagajnika in potrebnega števila odbornikov. Večja društva morejo izvoliti tudi podpredsednika, knjižničarja in gospodarja.14. Upravni odbor, nadzorni odbor ter razsodišče morajo- biti najkasneje tekom 10 dni po rednem občnem zboru konstituirani in prijavljeni upravnemu odboru Zveze.15. Društvo zastopa predsednik, ki mora podpisovati vse spise skupno s tajnikom, v blagajniških zadevah pa skupno z blagajnikom. Za obveze podružnic Zveza ne odgovarja.16. Za redni in izredni občni zbor društva, kakor tudi za delovanje upravnega in nadzornega odbora veljajo določila členov 11., 12. in 13. pravil, ki veljajo za Zvezo.17. Nadzorni odbor društva oziroma njegovo razsodišče sestoji iz predsednika in dveh članov.18. Razsodišče rešuje spore filatelistične narave med poedindmi člani društva ali pa med člani društva in upravnim odborom društva.19. Društvo preneha obstojati, če nima potrebnega števila članstva ali ako ga upravni odbor Zveze ali ljudska oblast razpustita. Ako razpusti upravni odbor Zveze društvo, ima le-to- pravico pritožbe na Zvezin redni občni zbor. V primeru prenehanja obstoja ali razpusta preide vsa imovina društva na čuvanje zveze, dokler se ne osnuje v istem kraju nova podružnica. VIII. KrožkiČlen 16.Namen krožka je, da druži filateliste- v krajih, kjer ni pogojev za ustanovitev društva. Krožek izbere svojega predstavnika, ki ga zastopa v društvu, kateremu krožek pripada. Člani krožka imajo vse članske pravice in dolžnosti članov matičnega društva.IX. Redakcijski odbor Zvezinega glasilaV kolikor bo Zveza izdajala svoje glasilo, more upravni odbor kooptirati nadaljnje člane v redakcijski odbor. Uprav

ni odbor je pooblaščen in dolžan izdelati pravilnik za redakcijski odbor, kakor tudi za samo glasilo.Redakcijski odbor mora vsako tromesečje obveščati upravni odbor o svojem delu. Za redni občni zbor tvori njegovo poročilo del tajniškega .poročila. Zaradi tega mora redakcijski odbor dati pravočasno potrebne podatke.X. Razpust Člen 17.Zveza se razide:1. Prostovoljno, če to- sklene v to svrho sklican redni ali izredni občni zbor, kjer pa mora biti navzočih višaj tri četrtine članov. Sklepa se z dve tretjinsko večino prisotnih, sicer je sklep neveljaven.2. Ako jo razpusti ljudska oblast.Člen 18.V primeru razpusta Zveze se ima premoženje Zveze izročiti na čuvanje Svetu za prosveto in kulturo- LRS. dokler se ne osnuje nova Filatelistična zveza Slovenije.Člen 19.Ta pravila so merodajna in veljajo za vse filatelistične organizacije v Ljudski republiki Sloveniji.Člen 26.Z ustanovitvijo Filatelistične zveze Slovenije in potrditvijo njenih pravil po Ministrstvu notranjih zadev Ljudske republike Slovenije prenehajo- veljati vsa dosedanja pravila že obstoječih filatelističnih društev, klubov ali organizacij.Člen 21.Filatelistična zveza Slovenije kot predstavnica vseh filatelističnih društev Slovenije prilagodi svoje delovanje pravilom in smernicam Zveze filatelistov Jugoslavije. *Delovanje Filatelistične zveze Slovenije po- predloženih spremenjenih pravilih (prva pravila so bila odobrena od M-INOT — LRS, štev. IV-2034-1 — z dne 26. marca 1. 1949) je dovoljeno- na osnovi odločbe MINOT — LRS štev. IV-1808-1 z dne 25. marca 1952.Gornja pravila je -sprejel -III. -redini letini ob-čni zbor FZS dne 36. marca 1952.
/Na Nizozemskem bo 16. marca izšla serija v spomin izkrcanja ladijskega zdravnika Jana van Riebeecka, vodje skupine treh ladij, na južnoafriško obalo 1. 1652. Imel je nalogo, ustanoviti oporišče na poti Amsterdam—Batavi- ja. To oporišče se je razvilo v sedanje

Kapsko mesto (Cape Town). Serija boimela 4 vrednote, pribitek pa bo zaRiebeeckov spomenik v Kapskem mestu.Naša slika na naslovni strani:Osnutek slikarja Rika Debenjaka zaDečjo znamko 1952, ki ni bil sprejet.



Jugofilatelijapodjetje za promet z znamkamiDIREKCIJA: BEOGRAD, PALMOTIČEVA ULICA 2Poslovalni ce :Ljubljana, Nazorjeva (Frančiškanska) 3, poštni predal 210, telefon 26-70 Beograd, Terazije ï 1 — Zagreb, Praška 6 a — Rijeka - Dubrovnik - Skopje Sarajevo — Novi Sad
Objavljamo nove prodajne cene Nerabljene novosti:našim niže navedenim nerabljenim znamkam, ki jih filatelisti lahko kupijo in naročijo pri pristojnih republiških poslovalnicah. Ob posameznih serijah so številke po katalogu Jugofilatelije oziroma Zumsteinu. .
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