
Smernice za imenovanje nacionalnega komisarja 
 

Te smernice urejujejo imenovanje nacionalnih komisarjev na mednarodnih razstavah 

oziroma razstavah z mednarodno udeležbo, na katerih sodelujejo tudi slovenski 

razstavljavci.  

 

 

1. Nacionalni komisar 

 

Nacionalni komisar je oseba, ki jo IO FZS pooblasti, da jo predstavlja v odnosih z 

Organizacijskim vodstvom razstave in zastopa slovenske razstavljalce, ki so člani društev v 

FZS. Ravna se po pravilih, ki so določena v GREX-u in obstoječih pravilnikih FIP/FEPA/FZS o 

dolžnostih in pravicah nacionalnih komisarjev. 

 

2. Pogoji za opravljanje funkcije 

 

Funkcijo nacionalnega komisarja na mednarodnih razstavah lahko opravlja, kdor izpolnjuje 

naslednje pogoje (glej tudi točko 3 Smernic FIP o dolžnostih in akreditaciji nacionalnih 

komisarjev – v nadaljevanju »Smernice FIP«): 

 

1. Je načeloma filatelist s statusom člana organov FZS ali statusom člana zbora sodnikov pri 

FZS. 

2. Je sam razstavljavec in je s svojim eksponatom že sodeloval na mednarodni razstavi 

oziroma FEPA ali FIP razstavi (če je kandidat za komisarja na FEPA ali FIP razstavi). 

Praviloma tudi sam prijavi svoj eksponat na razstavo, za katero konkurira. 

3. Obvlada pogovorno angleški jezik, ki je glavni pogovorni jezik v mednarodni filatelistični 

skupnosti. V primeru komisarstva na razstavi z mednarodnim sodelovanjem v sosednjih 

državah, velja namesto angleščine lahko tudi jezik države v kateri je razstava.  

4. Pozna Statut FIP in vse pravilnike in smernice FIP o razstavljanju in ocenjevanju 

eksponatov. 

5. Ima zaupanje in spoštovanje razstavljalcev, ki mu izročijo v varstvo svoje eksponate.    

 

Razen tega je priporočljivo, da je kandidat za komisarstvo uravnotežena osebnost, ki rad 

potuje, ima čas, da se razstave udeleži v celoti, je fizično zdrav in pripravljen prispevati iz 

svojega žepa morebitne ekstra stroške, ki jih vodstvo razstave ne povrne oz. odobri. 

Spisek komisarjev FZS vodi eden od članov uprave FZS, ki vodi tudi evidenco udeležbe 

komisarjev na mednarodnih razstavah.  

 

3. Imenovanje nacionalnega komisarja 

 

Ko organizator razstave povabi FZS k sodelovanju in prosi za imenovanje nacionalnega 

komisarja, glavni tajnik o tem obvesti sekretariat IO FZS, ki evidentira vse možne kandidate za 

komisarje in na podlagi njihove razpoložljivosti ter na podlagi principa rotacije komisarstva nato 

imenovanje komisarja priporoči IO FZS. IO FZS, ki je pristojen za imenovanje nacionalnih 

komisarjev (26. člen statuta FZS) potrdi (ali zavrne) komisarja na enem od naslednjih sestankov. 

V primeru, da do roka, ko je treba imenovati nacionalnega komisarja, ni predviden sestanek IO 

FZS, lahko priporočenega kandidata izjemoma soglasno potrdi uprava IO FZS (predsednik, oba 

podpredsednika, blagajnik in glavni tajnik). 

 



Če je za komisarja na isti razstavi več interesentov, ki izpolnjujejo pogoje, ima prednost tisti, 

ki dalj časa ni bil v vlogi komisarja, oziroma je to vlogo opravljal najmanjkrat v zadnjih petih 

letih pred razstavo za katero konkurira, pri tem se upošteva staž funkcije.  

Ker je komisarstvo priložnost, da se seznanimo in pogovorimo z ostalimi komisarji o skupnih 

interesih, recimo pri FIP in FEPA, imajo prednost pri komisarstvu na razstavah FIP in FEPA člani 

sekretariata FZS. Za ugotavljanje pogostosti komisarstva ne štejejo razstave, na katerih komisar ni 

imel ugodnosti komisarja, kot jih predvidevata pravilnik o razstavah AJF oziroma GREX. 

Praviloma se FIP in FEPA razstav lahko določeni komisar udeleži le enkrat letno. 

Praviloma kandidat za komisarstvo začenja komisarstvo na tuji nacionalni razstavi, nato na 

razstavi z mednarodno udeležbo (n.pr. AJF), nato kontinentalni (FEPA) in nato svetovni (FIP) 

razstavi.  

Kandidati za naslednje vrste razstav so lahko: 

Kongres FIP-FEPA: Član uprave FZS. 

Za ostale razstave FIP: Član uprave FZS ali sodnik z mednarodno akreditacijo. 

Za ostale razstave FEPA: Član organov FZS ali sodnik z mednarodno akreditacijo. 

Za ostale mednarodne in nacionalne razstave: Član organov FZS ali sodnik z nacionalno 

akreditacijo 

 

4. Veljavnost določb 

 
Te smernice začnejo veljati z dnem, ko jih potrdi IO FZS. Te smernice se takoj objavi v NF 

in na spletni strani FZS. 

 

Sprejel IO FZS v Metliki, dne 18. septembra 2007. Posodobljeno verzijo sprejel IO FZS v 

Celju, dne 24. maja 2016. 
 


