Razstavi so omogočili:

Pošta Slovenije, d. o. o.
Filatelistična zveza Slovenije
Občina Trbovlje
Zavod za kulturo – Delavski dom Trbovlje
Tiskarna Koštomaj, Medlog
Društvo upokojencev Trbovlje – skupina ročnih del Zlatice
Radio Kum – Trbovlje
Glasbena šola Trbovlje
in še mnogi prijatelji filatelije in podporniki Filatelističnega
društva Trbovlje. Iskrena in prisrčna hvala vsem.
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Filatelistično društvo Trbovlje
Robert Jordan
Robert Jordan
Robert Jordan, Veni Ferant
Mark Jordan, Andrejka Čufer
Veni Ferant
Mark Jordan
eMJey studio
Tiskarna Koštomaj, Medlog
150 izvodov
Trbovlje, maj 2013
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R A Z S T A V

in

Razstavi pripravilo
FILATELISTIČNO DRUŠTVO TRBOVLJE
pod okriljem
FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
v sodelovanju in s pokroviteljstvom
POŠTE SLOVENIJE.

Za zaključek

FIMERA in FIRAMLA 2013

M o s t
Razstavi FIMERA in FIRAMLA 2013 sta znova prikazali pregled razstavnih zbirk v slovenskem filatelističnem prostoru z ugotovitvijo, da se
še vedno dogajajo nove filatelistične zgodbe. Udeležba gostujočih zbirk
iz tujine kaže, da pravih tekmovalnih razstav ni nikoli dovolj. Dokaz
več, da kljub nič kaj rožnatim časom vztrajamo pri pripravi in izvedbi
obeh prireditev.
In že smo pri mostu, ki je simbol povezovanja in zbliževanja. Povezovanje je rdeča nit letošnje prireditve. Povezovanje se zrcali v skupni
predstavitvi članske in mladinske razstave, v razstavljanju kolegov iz
Hrvaške in Makedonije, v skoraj popolni udeležbi celotnega slovenskega sodniškega zbora, v številčnem obisku otvoritve in ogledu obeh razstav, v zglednem sodelovanju organizatorjev in Pošte Slovenije, v predstavitvi skupnega projekta petih društev pri pripravi maksimum kart in
še kaj bi se našlo.
Je pa prireditev povezala ljudi tudi na nefilatelističnem področju. Na
otvoritvi smo znova gostili mlade glasbenike Glasbene šole Trbovlje. V
sodelovanju s Planinskim društvom Trbovlje je na razstavi del svojega
opusa razglednic iz slovenske planinske poti predstavil Ciril Velkovrh.
Ponovno nas je obiskal poštar Pavli, družili smo se z resnično množico
otrok ob spremljajoči gledališki predstavi. Razstavi so s svojimi ustvarjalnimi izdelki popestrile članice Skupine ročnih del Zlatice, ki so nam,
družno z ženami članov Filatelističnega društva Trbovlje, pripravile
sladka presenečenja na otvoritveni slovesnosti.
Prireditev so podprli naši tradicionalni zavezniki: Pošta Slovenije, Filatelistična zveza Slovenije, Občina Trbovlje in Delavski dom Trbovlje.
Kljub precejšnjim skrbem v času priprave obeh razstav se je navsezadnje vse dokaj dobro izšlo. Veseli smo bili vsake še tako drobne pomoči
vseh in vsakogar. Vsak kamen v mostu šteje, tako kot šteje vsaka še tako
drobna pomoč pri izvedbi obeh razstav.
Vsem tistim, ki so z nami pri izvedbi prireditve kakor koli sodelovali in
nam nudili pomoč, se lepo zahvaljujemo.
Robert Jordan
predsednik Filatelističnega
društva Trbovlje
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FIMERA 2013 - poročilo sodniškega zbora
Na meddruštveni filatelistični razstavi z mednarodno udeležbo
FIMERA 2013 je bilo razstavljenih osem zbirk v častnem razredu, dve
zbirki v uradnem razredu in 32 tekmovalnih zbirk. Sodniški zbor je s
svojim delom pričel v sredo, 22. maja popoldne in svoje delo končal v
četrtek, 23. maja popoldne. Uvodna ugotovitev je bila, da so tri zbirke
iz tradicionalne filatelije, pet poštno-zgodovinskih, osem tematskih,
štiri iz razreda maksimafilije, pet kartofilskih in sedem razreda filatelistične literature. Med ocenjevalnim delom sta bili dve zbirki tematike ocenjeni kot odprta filatelija.
Sodniški zbor z veseljem ugotavlja, da je od 32 zbirk prvič razstavljenih petnajst, saj je prav to namen razstave III. ranga. Glede na to, da
gre za meddruštveno razstavo, je pozitivna tudi ugotovitev, da so svoje
zbirke prispevali razstavljavci iz enajstih od 28 slovenskih društev, pri
čemer gre za naša največja društva. Žal zbiralci iz manjših društev
niso izkoristili priložnosti razstavljati na razstavi uvodnega zahtevnostnega nivoja. Kot gostje so se razstave udeležili razstavljavci Hrvaške
in Makedonske nacionalne zveze.
Sodniki so svoje delo opravili v skupinah, ki so potem svoje ocene preverile še na skupnem sestanku, tako da vsi sodniki soglašajo s končnimi rezultati. Razveseljiva je ugotovitev, da kaže razporeditev podeljenih medalj na zvišan nivo kakovosti glede na prejšnja leta, saj je
povprečna osvojena medalja pozlačena. Več novih zbirk se je uvrstilo
med bolje ocenjenimi.
Žlahtnost in število podeljenih odličij:
Zlata
Pozlačena

6
14

Srebrna

7

Bronasta

−

Posrebrena

4

Diploma

1

Skupaj je bilo podeljenih 32 priznanj. Podeljenih je bilo tudi nekaj
posebnih nagrad, ki so jih prispevali pokrovitelji in donatorji.
Sodniški zbor ugotavlja, da je meddruštvena razstava FIMERA 2013 v
celoti izpolnila svoj namen, tako po številu kot po kakovosti eksponatov, in v tem smislu čestita tako razstavljavcem kot tudi organizatorju
za lep uspeh.
Igor Pirc
predsednik ocenjevalne komisije
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V nadaljevanju je pregled osvojenih točk in odličij posameznih zbirk.
B1 - Tradicionalna filatelija
Bojan Kranjc

Slovenija 1919 - 1920, časopisne
znamke in njih pretiski

88

ZL+PN

Mihael I. Fock

Osebne znamke A. Wendling

55

SR

38

D

Tihomir Bilandžić EUROPA CEPT - prvih pet godina
B2 - Poštna zgodovina
Magda Maver

The First world war – Isonzo
battlefield

81

ZL+PN

Kristjan Maver

Pošte in poštni žigi Goriško –
Gradiščanskega 1850-1918

74

PZ

Marjan Malič

Goricia 1917 – 1940

73

PZ

Branko Morenčič

Gorica - Görz od predfilatelije
do 1918

70

PZ

Boštjan Petauer

Bosnian Feldpost Cancelations
1914 - 1918

68

PZ

Branko Morenčič

Italijanski žigi vlakovnih pošt v
Slovenskem Primorju 1919-1947

68

PZ

B5 - Tematska filatelija
Klime Popovski

Macedonia through the centuries

74

PZ

Siniša Pavleski

Ice-Hockey

73

PZ

Siniša Pavleski

Rooster

73

PZ

Ines Ropoša

Jaslice in pogled na njihov
zgodovinski razvoj

72

PZ

Alojz Pavelšek

Zrakoplovstvo

70

PZ

Bojan Šesek

Avto moto šport

63

SR

Matjaž Metaj

Olimpijski simboli

60

SR
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B6 - Maksimafilija
Maksimafilija
Boštjan Petauer

From Charlemagne to the
Constitution (History of Andora)

76

ZL

Boštjan Petauer

Andora's sacral treasures

72

PZ

Dončo Georgiev

The best of Macedonia

54

PS

Dončo Georgiev

Fauna of Macedonia

51

PS

Ines Ropoša

Vesel božič in srečno novo leto!

79

ZL+PN

Alojz Tomc

Kneževina Monako na prelomu
stoletja

77

ZL

Ivan Drašković

Krapina – sječanje jednog vremena

66

PZ

Jani Bregar

Planina

56

SR

Jani Bregar

Kum

49

PS

B8 - Kartofilija

B11 - Filatelistična literatura
FD Ljubljana

Filatelistični zbornik XXIII/2013

78

ZL

Boštjan Petauer

Sodobni cenik verigarjev –
druga izdaja

71

PZ

Matej Glavić

Almanah 1994-2009

70

PZ

Mirijana Bračič

FIMERA in FIRAMLA 2013
na spletu

62

SR

Željko Stefanović

Medjimurske novine

62

SR

FD Trbovlje

Katalog FIMERA in
FIRAMLA 2013

60

SR

Željko Stefanović

1. Filatelistički seminar,
Čakovec 2011

54

PS

Legenda:
ZL – zlata,
PZ – pozlačena,
SR – srebrna,
PS – posrebrena,
BR – bronasta,
D – diploma,
PN – posebna nagrada razstave.
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FIRAMLA 2013 - poročilo sodniškega zbora
Del sodniške komisije v sestavi: Staša Bračič, Veni Ferant, Alojz Tomc
in Bojan Bračič je pregledala in ocenila eksponate v vseh treh kategorijah na mladinski razstavi FIRAMLA 2013. Pri tem je ugotovila, da v
skupini posebnega tekmovanja z eksponatom Moj domači kraj vsi prijavljeni eksponati niso bili razstavljeni, ker jih razstavljavci niso dostavili.
Nekaj eksponatov je zelo izvirnih in zaslužijo posebno pohvalo žirije,
nekaj pa jih žal še ne ustreza osnovnim določilom kategorij, v katere
so bili prijavljeni. Tem je žirija dodelila diplomo za sodelovanje.
Ker je tekmovanje v kategoriji Moj domači kraj sestavljeno iz dveh
delov; poleg ocene eksponata se upošteva še ocena "zagovora", ki bo
opravljen šele predzadnji dan razstave, končnih rezultatov te kategorije ne bo v tem poročilu. Rezultati bodo objavljeni na spletni strani
www.fimera.net.
Sodniška žirija se zahvaljuje organizatorju, ki ji je omogočil dobre
pogoje dela.
Bojan Bračič
podpredsednik ocenjevalne komisije

Sodniški zbor od leve proti desni: Mihael I. Fock, Veni Ferant, Alojz
Tomc, Staša Bračič, Igor Pirc, Peter Suhadolc in Bojan Bračič.
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FIRAMLA 2013 – Osvojena odličja
Tekmovalne zbirke so v nadaljevanju navedene in razvrščene po
posameznih kategorijah razstave. V seznamu je najprej vpisan razstavljavec, nato ime razstavljene zbirke, ki mu sledi število osvojenih točk ter žlahtnost odličja.

Kategorija A
V tej kategoriji razstavljajo mladi filatelisti, katerih zbirke so bile
ocenjene in točkovane po posebnem mednarodnem pravilniku FIP za
mladinske eksponate.
Filatelistični krožek
OŠ Prebold

Slovenija, dežela turizma

76

ZL+PN

Anže Podgorski

Knjiga mene briga

72

PZ

Anže Primožič

V svetu dreves

72

PZ

Filatelistični krožek
OŠ Prebold

Anže in šport

60

SR

Gašper Murn

Metulji iz raznih predelov
in habitatov sveta

55

SR

Jakov Dominik Akrap

Gradovi mog djetinstva

51

PS

Filatelistični krožek
OŠ Žalec

Naš krožek se predstavi

50

PS

Branimir Bilandžić

Sječanje na univerzijadu

-

D

Kategorija B
V tej kategoriji razstavljajo mladi filatelisti, katerih zbirke so bile
ocenjene in točkovane po posebnih kriterijih pravilnika razstave.
Filatelistični krožek
PŠ Dolsko

Olimpijske igre

66

PZ

Znamkarski krožek
O meni
OŠ Marije Vere, Kamnik

63

PS

Filatelistični krožek
PŠ Dolsko

60

SR

Dolsko z okolico
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Filatelistični krožek
PŠ Dolsko

Zgradbe

59

SR

Filatelistični krožek
PŠ Dolsko

Slovenija, dežela turizma

57

SR

45

PS

Filatelistični krožek
Hrvatska književnost
OŠ Antuna Mihanovića, Petrovsko
Tilen Zajec

Z roko v roki

-

D

Filatelistični krožek
PŠ Benkovo

Moje prvo pismo

-

D

Tea Drašković

Moja božična pisma

-

D

Legenda:
ZL – zlata,
PZ – pozlačena,
SR – srebrna,
PS – posrebrena,
BR – bronasta,
D – diploma,
PN – posebna nagrada razstave.

Kategorija C
V tem delu tekmovalnega dela razstave sodelujejo skupinske zbirke.
Razstavljene zbirke so bile ocenjene v dveh delih. Prvi del ocenjevanja zbirk je potekal tako kot v kategoriji B. Drugi del tekmovanja
je ustni nastop in zagovor zbirke, ki je potekal po izdaji tega biltena.
Spodaj navedeni vrstni red osvojenih mest je po opravljenem prvem
delu ocenjevanja. Dokončni vrstni red bo po opravljenem ustnem
zagovoru objavljen na spletni strani obeh razstav www.fimera.net.
Filatelistični krožek
II. OŠ, Celje

Celje - knežje mesto

1. mesto

Filatelistični krožek
OŠ Žalec

Ali poznate naše mesto?

2. mesto

Filatelistični krožek
Moja domači kraj - Ljubljana
OŠ Martina Krpana, Ljubljana

3. mesto

Znamkarski krožek
Moj domači kraj
OŠ Marije Vere, Kamnik

4. mesto
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Utrinki
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