
 



Razstavi so omogočili:  

Pošta Slovenije; Občina Trbovlje; Zavod za kulturo Delavski dom 

Trbovlje; Filatelistična zveza Slovenije; Osnovna šola Trbovlje – 

PŠ Alojz Hohkraut; Glasbena šola Trbovlje; Telekom Slovenije; 

Zavarovalnica Triglav, Območna enota Trbovlje; Radio Kum – 

Trbovlje; Restavracija L, Trbovlje; Gostišče Kum, Zagorje ob Savi; 

ZMAS-PRINT, Trbovlje; Slaščičarna Hamiti, Trbovlje; Optika 

Cestnik, Trbovlje; Termoelektrarna Trbovlje; Domex, Hrastnik; 

Rudnik Trbovlje – Hrastnik; Lafarge Cement, Cementarna 

Trbovlje in mnogi prijatelji in podporniki Filatelističnega društva 

Trbovlje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bilten 2 filatelističnih razstav FIMERA in FIRAMLA 2011 
elektronska izdaja 
 
Izdalo: Filatelistično društvo Trbovlje 
Zanj: Robert Jordan 
Pripravila in uredila: Robert Jordan, Peter Suhadolc 
Risbe: Mark Jordan, Andrejka Čufer 
Lektoriranje: Veni Ferant 
Elektronska obdelava: eMJey studio 

Trbovlje, maj 2011 
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ZZZZZZZZ nnnnnnnn oooooooo vvvvvvvv aaaaaaaa         uuuuuuuu ssssssss pppppppp eeeeeeee šššššššš nnnnnnnn iiiiiiii         

Kljub temu – ali pa morda ravno zaradi tega – da razstavi že 
vse od začetka potekata povsem drugače kot v njenih 
preteklih postavitvah, je slovenska filatelija znova pridobila 
nekaj pomembnih kamenčkov v mozaiku z naslovom 
“Filatelija – svet neomejene domišljije”. 

Poleg mnogo novih zbirk smo imeli možnost videti tudi nekaj 
že videnih, ki pa so bile dopolnjene in gradivo na novo 
obdelano. Tako so takšne zbirke mnogo pridobile po kakovosti 
prikaza obstoječega in novo dodanega gradiva. Temu 
primerno je seveda višje število doseženih točk in posledično 
žlahtnejše odlikovanje. 

V dneh razstave nismo samo ocenjevali in ogledovali 
razstavljenih zbirk. Dogodkov tako in drugače povezanih s 
pošto in poštnimi znamkami kar ni zmanjkalo. Že na 
otvoritvi so bile predstavljene nove priložnostne in redne 
poštne znamke in dotiska dveh dopisnic posvečeni ravno 
razstavama. Glavna zvezda otvoritvene slovesnosti je bil 
zagotovo poštar Pavli, ki je dobil svoji prvi dve znamki. In 
imel je ogromno dela, da je pomagal izpeljati in popestriti 
dogodek. Še mnogo več dela je Pavlija čakalo naslednji dan. 
Na razstavnem prostoru ga je obiskala prava množica otrok 
iz Vrtca Trbovlje. Njihovega navdušenja ni bilo ne konca in 
kraja. “Oh, koliko znamk!” “Poglej, tudi letala so!” “Pa koliko 
živali!” In ko je na prizorišče stopil poštar Pavli je bilo 
vzklikov toliko, da jih sploh ni bilo moč razumeti. Nato so 
skupaj prilepili še Pavlijeve nove poštne znamke na že 
napisane razglednice. Za povrh jih je prijazna poštna 
uslužbenka Saša še žigosala s Pavlijevim priložnostnim 
žigom. 

Dogajalo pa se je še mnogo več. Podrobno o tem pa v Novi 
filateliji. Vabljeni k branju! 

Robert Jordan 

predsednik FD Trbovlje 
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PPPPPPPP oooooooo rrrrrrrr oooooooo čččččččč iiiiiiii llllllll oooooooo         oooooooo cccccccc eeeeeeee nnnnnnnn jjjjjjjj eeeeeeee vvvvvvvv aaaaaaaa llllllll nnnnnnnn eeeeeeee         kkkkkkkk oooooooo mmmmmmmm iiiiiiii ssssssss iiiiiiii jjjjjjjj eeeeeeee         

Ocenjevalna komisija se je sestala v četrtek, 26. maja 2011 na raz-

stavnem prostoru. Na uvodnem sestanku je bil dogovorjen način 

dela in okvirni urnik. Komisija je bila razdeljena na dva dela pri 

čemer si je razdelila ocenjevanje posameznih tekmovalnih razredov 

tako na mladinski kot na članski razstavi. Na dan otvoritve je tako 

že ocenila nekatere tekmovalne razrede v članski konkurenci.  

Svoje delo je komisija nadaljevala v petek, 27. maja 2011, ko so bili 

ocenjeni še vsi ostali eksponati v tekmovalnih razredih obeh razstav. 

Komisija je delo zaključila v soboto, 28. maja 2011 po ocenjevanju 

predstavitve eksponatov mladih v kategoriji C. 

Tekmovalne zbirke so bile ocenjene s točkami od skupno 100 mož-

nih. Glede na doseženo število točk, so jim bile dodeljene ustrezne 

medalje oz. priznanja po kriterijih določenih s pravilnikoma razstav.  

Ocenjevalna komisija je skladno s pravilnikoma razstav dodelila 

tudi posebne nagrade. Ena je bila dodeljena za najboljši eksponat na 

razstavi FIMERA, na razstavi FIRAMLA pa so bile dodeljene pose-

bne nagrade v vseh treh kategorijah. Vsem razstavljavcem FIRAM-

LE so bila podeljena praktična darila, ki so jih prispevali Pošta Slo-

venije in drugi donatorji. 

Na razstavi FIMERA je bila ena zbirka prerazporejena iz poštno 

zgodovinskega v tradicionalni razred. En eksponat v razredu litera-

ture je bil postavljen izven konkurence ter mu je bila dodeljena 

diploma za sodelovanje. Pri ocenjevanju eksponatov, ki jih je v tek-

movalnem delu razstavljal ocenjevalec, je bil ta pri ocenjevanju 

izključen. 

Mladinski krožki so tekmovali tudi v posebni kategoriji. Vsi so prip-

ravili eksponate z naslovom Slovenija, dežela turizma, ki so bili 

skupaj z drugimi razstavljeni in ocenjeni. Ocenjeni so bili po poseb-

nem pravilniku, podobnem tistemu za kategorijo B. Poleg tega, pa 

sta po dva predstavnika posameznega krožka eksponat tudi razloži-

la »v živo« pred publiko in ocenjevalno komisijo. Seštevek obeh ocen 

je dal končnega zmagovalca te kategorije. 

Peter SuhadolcPeter SuhadolcPeter SuhadolcPeter Suhadolc    
predsednik ocenjevalne komisije 
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FFFFFFFF IIIIIIII MMMMMMMM EEEEEEEE RRRRRRRR AAAAAAAA         22222222 00000000 11111111 11111111         --------         OOOOOOOO ssssssss vvvvvvvv oooooooo jjjjjjjj eeeeeeee nnnnnnnn aaaaaaaa         pppppppp rrrrrrrr iiiiiiii zzzzzzzz nnnnnnnn aaaaaaaa nnnnnnnn jjjjjjjj aaaaaaaa         

Ocenjevalna komisija ocenjuje zbirke po posameznih tekmovalnih 
razredih  skladno s pravilniki le–teh. Zato so tekmovalne zbirke v 
spodnjem razporedu zapisane po številu doseženih točk ter temu 
primerni žlahtnosti odličja znotraj posameznih tekmovalnih raz-
redov. 

Zapis po vrstnem redu vsebuje ime in priimek razstavljavca, ime 
zbirke, osvojeno število toč in pripadajoče odličje. Pri tem okrajša-
ve pomenijo sledeče: Z – zlata, PZ – pozlačena, S – srebrna, PS – 
posrebrena, B – bronasta medalja in D – diploma. 

B1 B1 B1 B1 ---- Tradicionalna filatelija Tradicionalna filatelija Tradicionalna filatelija Tradicionalna filatelija    

Marko Markač  Ustanovitev države SHS –  73 PZ 
provizorična izdaja za 
BiH 1918 – 1920 

Vesna A. Vrabich  Egipt 1867 – 1906  72 PZ 

Ines Stefanović  Hrvaško živalstvo – raki 2007 42 B 

Željko Stefanović Hrvaške rastline - endemiti 2008  42 B  

B2 B2 B2 B2 ---- Poštna zgodovina Poštna zgodovina Poštna zgodovina Poštna zgodovina    

Mihael I. Fock  Jeruzalem  85 Z 

Bojan Bračič  Maribor 1820 – 1945  80 Z 

Črt Petrovič Srbi v nemških taboriščih med  73 PZ 
II. svetovno vojno  

Bojan Bračič  Žigi pošte Ptuj 1818 – 1945  68 PZ 

Dario Filjar  Poštni svinčnik  67 PZ 

Kristjan Maver  Zgodovina pošte in filatelije 63 S 
Primorska 1837-1944 

Branko Morenčič  Od samostojnosti do evra  62 S  

Juraj Usmiani  Hrvaški poštnilniki skozi čas  62 S 
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Marjan Malič  Poštni žigi Gorizia 1828-1923  61 S 

Marjan Merkač  Poštninski stroji,  57 S 
od Jugoslavije do Slovenije 

B3 B3 B3 B3 ---- Celine Celine Celine Celine    

Marjan Perkman  Slovenski kraji 1933 – 1942  61 S 

B5 B5 B5 B5 ---- Tematska filatelija Tematska filatelija Tematska filatelija Tematska filatelija    

Igor Cep  Olimpijski krogi 78 Z 

Alojz Pavelšek  Zrakoplovstvo  63 S 

Petra M. Smodiš  Most  59 S 

Ivan Drašković  Ljudevit Gaj  57 S 

Andreja Drašković  Ljubezen  55 S 

Izidor Jamnik  Pot električne energije  55 S 

Stjepo Musladin  Otok Mljet  45 B 

B6 B6 B6 B6 ---- Maksimafilija Maksimafilija Maksimafilija Maksimafilija    

Venceslav Troha  Jugoslavija  53 PS 

B7 B7 B7 B7 ---- Fiskalna filatelija (kolki) Fiskalna filatelija (kolki) Fiskalna filatelija (kolki) Fiskalna filatelija (kolki)    

Dario Stella  Kolki v zemljiških knjigah  53 PS 

B8 B8 B8 B8 ---- Odprti razred Odprti razred Odprti razred Odprti razred    

Viktor Šoba  Namizni tenis  49 PS 

B9 B9 B9 B9 ---- Kartofilija Kartofilija Kartofilija Kartofilija    

Alojz Tomc  Parnik COBRA  75 Z 

Marjan Malič  Nova Gorica  63 S 
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Magda Maver  Kruta resnica  61 S 

Jani Bregar  Kum  55 S 

Jani Bregar  Mrzlica  55 S 

Anton Četina  Žalec  52 PS 

B10 B10 B10 B10 ---- Poskusni razred Poskusni razred Poskusni razred Poskusni razred    

Magda Maver  Športna abeceda  40 B 

B11 B11 B11 B11 ----    Filatelistična literaturaFilatelistična literaturaFilatelistična literaturaFilatelistična literatura    

FD Novo mesto  ZBORNIK ob 60-letnici ustanovitve  65 PZ 
Filatelističnega društva Novo mesto 

Jože Keber  Katalog filatelistične razstave 58 S 
Maksi Ravne 2010 

FD Trbovlje  Katalog FIMERA in FIRAMLA 2011 57 S 

Pegaz International Nežka Mlakar, Znamke pripovedujejo  – D 

Na priporočilo avtorice velike nagrade razstave FIMERA 2011, 
gospe Staše Kunšek, ki je poklonila ena od svojih grafičnih del, se 
ta dodeli eksponatu, ki je na razstavi dosegel najvišje število točk. 
Posebno nagrado razstave FIMERA 2011 prejme Mihael I. Fock 
za eksponat Jeruzalem. 

Vsem avtorjem eksponatov, ki so osvojili srebreno medaljo in viš-
je, je Filatelistična zveza Slovenije namenila letošnji esej Rožma-
rinke. 

Vsi avtorji razstavnih zbirk prejmejo plaketo v veljavnosti osvoje-
nega odličja. Poleg tega prejmejo še ocenjevalni list, Katalog raz-
stav in poročilo ocenjevalne komisije Bilten 2.  

SSSSSSSS oooooooo dddddddd eeeeeeee llllllll uuuuuuuu jjjjjjjj oooooooo čččččččč aaaaaaaa         dddddddd rrrrrrrr uuuuuuuu šššššššš tttttttt vvvvvvvv aaaaaaaa         

V Katalogu razstav je v seznamu sodelujočih društev na razstavi 
FIMERA 2011 pomotoma izpadlo Filatelistično društvo Novo 
mesto. Za neljubo napako se opravičujemo. 
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Ocenjevalna komisija je ocenjevala zbirke po posameznih tekmo-
valnih razredih skladno z določili posebnega pravilnika razstave. 
Tekmovalne zbirke so v nadaljevanju zapisane po številu doseže-
nih točk ter tem točkam primernem odlikovanju. 

Ocenjevalna komisija je še pred ocenjevanjem v soglasju z delega-
tom Filatelistične zveze Slovenije in komisarjem mladinske raz-
stave sprejela odločitev, da v duhu sprememb mladinskega pra-
vilnika FIP podeli eksponatom v kategoriji A in B tudi zlato priz-
nanje oz. medaljo. Eksponat mora za takšno odličje zbrati 85 točk 
in več. 

Zapis po vrstnem redu vsebuje ime in priimek razstavljavca ali 
ime filatelističnega krožka, ime zbirke, osvojeno število toč in pri-
padajoče odlikovanje. Pri tem okrajšave pomenijo sledeče: Z – zla-
ta, PZ – pozlačena, S – srebrna, PS – posrebrena in B – bronasta 
medalja. 

KKKKKKKK aaaaaaaa tttttttt eeeeeeee gggggggg oooooooo rrrrrrrr iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa         AAAAAAAA         

A A A A ---- starostna skupina  starostna skupina  starostna skupina  starostna skupina     

Anže Primožič  Čudoviti svet dreves 74 PZ 

Špela Pok Življenje v vodi 71 PZ 

Anže Podgorski  Knjiga mene briga 70 PZ 

OŠ Prebold Šport, ali te poznam? 59 PS 

Katarina Drašković Rokomet 48 B 

B B B B ---- starostna skupina  starostna skupina  starostna skupina  starostna skupina     

Jakob Jordan Hitro, hitreje, najhitreje 67 S 

KKKKKKKK aaaaaaaa tttttttt eeeeeeee gggggggg oooooooo rrrrrrrr iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa         BBBBBBBB         

I. OŠ Žalec Učna pot okoli jame Pekel 80 PZ 

Luka Jordan Z nogo na žogo 65 S 
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OŠ Janka Modra, Olimpijske igre 65 S 
PŠ Dolsko 

Nuša Cerar Konji 57 S 

Lara Šušmelj Cvetje kot ljubezen in sreča 57 S 

Domen Stanonik Nogomet 56 S 

OŠ Janka Modra, Zgradbe 56 S 
PŠ Dolsko 

Nejc Pečar Ptiči 45 B 

Matevž Čater Rant,  Opice in divje mačke 45 B 
Nace Tomat 

KKKKKKKK aaaaaaaa tttttttt eeeeeeee gggggggg oooooooo rrrrrrrr iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa         CCCCCCCC         

Eksponati s skupnim naslovom Slovenije, dežela turizma. 

OŠ Prebold 1. mesto 

OŠ Škofja Loka - mesto 2. mesto 

OŠ Martina Krpana, Ljubljana 3. mesto 

OŠ Janka Modra, podružnična šola Dolsko 4. mesto 

OŠ Brestovac, Hrvaška - Angeljeki,  5. mesto 

Končne ocene v kategoriji C ter s tem vrstni red sodelujočih filate-
lističnih krožkov, so bile dodeljene po zaključku zagovorov in 
predstavitvi eksponatov. Zaradi naključnega spleta okoliščin sta s 
predstavitvijo eksponata v živo sodelovala le prva dva krožka. 

Vse posebne nagrade razstave FIRAMLA 2011 v vseh treh kate-
gorijah so bile dodeljene najbolje ocenjenim eksponatom oziroma 
njihovim avtorjem. Posebni nagradi v kategoriji A in B je prispe-
vala Pošta Slovenije, posebno nagrado v kategoriji C pa Filatelis-
tično društvo Trbovlje. 

Gospod Kristjan Maver je najboljšemu mladinskemu eksponatu 
na razstavi FIRAMLA 2011 poklonil album z veliko zanimivimi 
znamkami iz celega sveta. 



Filatelistična 
 meddruštvena razstava 
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PripraviloPripraviloPripraviloPripravilo    
Filatelistično društvo 

Trbovlje 
Poštni predal št. 92 

Gimnazijska cesta 22a 
1420 Trbovlje 

Komisar razstaveKomisar razstaveKomisar razstaveKomisar razstave    
Alojz Pavelšek 

Cesta Tončke Čeč 41 a 
1420 Trbovlje 

fimera.2011@gmail.com 

Svetovalec FZSSvetovalec FZSSvetovalec FZSSvetovalec FZS    
Bojan Bračič 

Stantetova ulica 6 
2000 Maribor 

bojan.bracic@triera.net 

Filatelistična 
razstava mladih 
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PripraviliPripraviliPripraviliPripravili    
Pošta Slovenije, 
Filatelistična zveza 
Slovenije, 
Filatelistično društvo 
Trbovlje 

Komisar razstaveKomisar razstaveKomisar razstaveKomisar razstave    
Bojan Bračič 
Pošta Slovenije 
2500 Maribor 
bojan.bracic@posta.si 

Delegat FZSDelegat FZSDelegat FZSDelegat FZS    
Robert Jordan 
Globušak 22 
1420 Trbovlje 
robert.jordan@siol.net 

OOOOOOOO cccccccc eeeeeeee nnnnnnnn jjjjjjjj eeeeeeee vvvvvvvv aaaaaaaa llllllll nnnnnnnn aaaaaaaa         kkkkkkkk oooooooo mmmmmmmm iiiiiiii ssssssss iiiiiiii jjjjjjjj aaaaaaaa         rrrrrrrr aaaaaaaa zzzzzzzz ssssssss tttttttt aaaaaaaa vvvvvvvv         
Peter Suhadolc, predsednik 
Bojan Bračič, tajnik 
Mihael I. Fock, član 
Veselko Guštin, član 

Staša Bračič, članica 
Igor Pirc, član 

Veni Ferant, sodnik - pripravnik 

PPPPPPPP rrrrrrrr iiiiiiii pppppppp rrrrrrrr aaaaaaaa vvvvvvvv llllllll jjjjjjjj aaaaaaaa llllllll nnnnnnnn iiiiiiii         oooooooo dddddddd bbbbbbbb oooooooo rrrrrrrr         rrrrrrrr aaaaaaaa zzzzzzzz ssssssss tttttttt aaaaaaaa vvvvvvvv         
Robert Jordan, predsednik  
Alojz Pavelšek, podpredsednik 
Bojan Bračič, član 
Hinko Kösel, član 

Cveto Majdič, član 
Jani Bregar, član 

 Zdravko Pestotnik, član 
Branko Špitaler, član 



 


