
 
Zapisnik 

 

ZBORA ČLANOV FZS, ki je bil v soboto, 18. maja 2019, ob 10. uri v prostorih FZS, 

Čopova 11 (sejna soba Pošte Slovenije), v Ljubljani, s prisotnimi delegati naslednjih 

društev: 

Filatelistično društvo Ivan Vavpotič, Kamnik; Filatelistično društvo Ljubljana; 

Filatelistično društvo Maribor; Filatelistično društvo dr. Franc Marušič, Nova Gorica; 

Filatelistično društvo Novo mesto; Društvo zbirateljev SCIURUS Radovljica; 

Filatelistično društvo Lovro Košir Škofja Loka; Filatelistično društvo Trbovlje; 

Slovensko filatelistično društvo Lovrenc Košir, Trst; Filatelistično društvo Žalec. 

 

Dnevni red: 

 

1. Pozdrav predsednika FZS in predlog članov delovnih organov Zbora članov 
2. Poročilo o delu FZS v letu 2018 (v prilogi) 
3. Finančno poročilo za leto 2018 (v prilogi) 
4. Poročilo predsednika Nadzornega odbora FZS (v prilogi) 
5. Plan dela FZS 2019 (v prilogi) 
6. Finančni načrt za 2019 (v prilogi) 
7. Poročilo o menjalnih zvezkih FZS (g. Ivan Ribič) 
8. Poročilo verifikacijske komisije 
9. Razprava o poročilih ter glasovanje o njih 
10. Podelitev zahval sodelavcem pri razstavi SLOVENIJA 2019 
11. Razno 

Opomba: vsem društvom je bilo skupaj z vabilom poslano tudi pisno gradivo za 

točke od 2 do 6, za točko 7 pa je pisno poročilo posredoval avtor (Ivan Ribič, 

skrbnik krožne menjave) in je bilo prebrano na zboru. 

 

AD/1 

Predsednik FZS Peter Suhadolc je pozdravil vse prisotne in zboru predlagal delovne 

organe zbora. Za delovno predsedstvo je predlagal kot predsednika Srečka Beričiča, 

za člana pa Lada Zajca in Slavka Novaka; za člana verifikacijske komisije je 

predlagal Branka Morenčiča in Veselka Guština. Za zapisnikarja pa Venija Feranta. 

Delegati so soglasno potrdili vse člane in nadaljevali z delom. 

 

AD/2 

Predsednik FZS Peter Suhadolc je na kratko predstavil poglavitne točke vsebine 

poročila za leto 2018. Ohranjamo število članstva, tudi mladine. Izdali smo esej in 

štiri številke Nove filatelije. Spletna stran je stalno ažurirana. Uspešni smo tudi na 

razstavljavskem področju, kjer smo dosegli povprečno oceno pozlačeno (vermeil). 

Doma smo imeli razstavo razglednic in maksimum kart MaksiRavne2018, veliko dela 

pa smo v letu 2018 namenili za priprave na razstavo Slovenija 2019. Organizirali 

smo Simpozij Verigarji in pripravili več predavanj. Delamo tudi z mladino. Zveza 

podpira okoli 20 krožkov po Sloveniji in na Tržaškem. S Pošto Slovenije sodelujemo 



pri promociji izdaje novih poštnih znamk. Še vedno tečeta projekta Petek in 

projekt Planica. Aktivni smo na Collecti. Naše delo je vsevečkrat objavljeno v 

različnih medijih. Izdali smo Zbornik Verigarji, stenski koledar in zloženko. Imamo 

bogato lastno knjižnico, ki jo dopolnjujemo. Odlično sodelujemo s Pošto Slovenije. 

Aktivni smo tudi pri mednarodnih dejavnostih. Pripravili smo zasedanje 

Multilaterale v Ljubljani. Ohranjamo mednarodno razpoznavnost. Skrbimo za 

dodatna izobraževanja sodnikov. Atestatorski tim dela dobro. Ohranjamo krožno 

menjavo filatelističnih zvezkov. 

 

AD/3 

Blagajnik FZS Peter Kramar je predstavil finančno poslovanje Zveze FZS za leto 

2018. Zaradi več aktivnosti od načrtovanih smo leto zaključili s primanjkljajem v 

znesku 1.617,77 €, ki smo ga pokrili iz sklada Zveze. 

 

AD/4 

Poročilo Nadzornega odbora je podal predsednik Boštjan Petauer. Povedal je, da so 

imeli na razpolago obširno dokumentacijo in da so temeljito pregledali promet 

Zveze, ki so ga tudi že med letom budno spremljali. Nadzorni odbor ni imel nad 

delovanjem nobene pripombe. NO je podal dva predloga, in sicer: 

- Pripraviti brošuro za promocijsko obveščenost o tem, kaj je filatelija, in pa 

- Skušati s Pošto Slovenije doseči, da bi RTV Slovenija vključeval med njihove 

informacije tudi takšne o filateliji (npr. ob izdajah novih znamk). 

-  

AD/5 

Predsednik FZS Peter Suhadolc je predstavil načrt dela Zveze za leto 2019. Osnovna 

naloga je ohranjati stike z društvi. Povečati je treba aktivnosti pri pridobivanju 

novih podpisnikov za 0,5% dohodnine. Od pomembnejših aktivnosti v tem letu je 

omenil uspešno izvedeno razstavo Slovenija 2019 v Kamniku. Septembra pa bosta 

razstavi DevetoOkno Kranj 2019 in FIMERA 2019 v Trbovljah. Od mednarodnih 

razstav se bomo udeležili razstave na Portugalskem, v Budimpešti, na Kitajskem ter 

Multilaterale v Luksemburgu. S Pošto Slovenije bomo sodelovali pri predstavitvah 

novih znamk. Izdali bomo 4 številke Nove filatelije ter kataloge ob razstavah v 

Kranju, Trbovljah; izdali pa smo že Katalog razstave Slovenija 2019. Pripravili 

bomo nekaj izobraževanj (predavanja) in nadaljevali delo z mladinskimi krožki. 

 

AD/6 

Blagajnik FZS Peter Kramar je predstavil finančno poslovanje Zveze FZS za leto 

2019. V začetku letošnjega leta je bilo že veliko opravil v zvezi z razstavo v 

Kamniku (več izdanih in plačanih računov). Ravno zaradi te razstave so letos 

planirani večji izdatki in tudi prihodki glede na prejšnja leta, saj je ocena stroškov 

razstave okoli 12.000 €. Te stroške bomo pokrili tudi s prilivi sponzorjev in 

donatorjev. 

 

AD/7 

Tajnik FZS Veni ferant je prebral poročilo o menjalnih zvezkih v letu 2018, ki ga je 

napisal Ivan Ribič, ki skrbi za krožno menjavo zvezkov. Povečalo se je število 

društev, ki so udeležena v menjavi. 

 



AD/8 

Verifikacijska komisija je podala poročilo. Ugotovila je, da je od največ 29 možnih 

delegatov prisotnih 15, kar pomeni, da smo sklepčni in lahko nadaljujemo z delom 

in sprejemanjem odločitev. 

 

AD/9 

Po predstavljenih poročilih je potekala razprava.  

Veselko Guštin je predlagal, naj storimo nekaj v zvezi z brošuro o filateliji za 

osnovnošolce. 

Bojan Bračič je povedal, da se dogovarja s Pošto Slovenije o tisku take brošure za 

naslednje leto. S Pošto imamo dogovor, da brezplačno pošiljajo takšne pošiljke 

šolam.  

Staša Prah je bila mnenja, da je tak delovni zvezek, kot ga imamo sedaj, primeren 

za tiste, ki že nekaj malega vedo o filateliji. Pripraviti bi bilo treba nekakšen letak, 

s katerim bi skušali za filatelijo navdušiti mlade. 

Igor Pirc je poročal o tem, da Ministrstvo za kulturo sedaj zahteva dveletno 

načrtovanje našega dela, zato bo treba naše letošnje načrte dopolniti še s tistimi 

za leto 2020. Omenil je tudi lastno izdelavo zvezkov za krožno menjavo, saj 

nabavlja in daje vanje znamke tujih držav, ki pritegnejo mladino, niso pa drage in 

ni bistvo zaslužek pri tem delu, temveč navdušiti mlade za zbiranje znamk. 

Omenil je tudi vse tri projekte, povezane z Verigarji (simpozij, koledar, razstava), 

ki so bili realizirani s pozitivno bilanco, Verigarjem pa dale večjo razpoznavnost v 

svetu. Povabil je vse, da bi svoje nove enovitrinske zbirke prijavili za razstavo v 

Kranju. 

Silva Črnugelj se je dotaknila dela z mladino. Filatelistični krožki so zelo 

pomembni. Morda bi lahko pripravili sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, 

saj gre pri delu z mladimi tudi za izobraževanje. In povabiti RTV, da bo prisotna na 

predstavitvah znamk, saj so tudi znamke del kulture. 

Bojan Bračič je povedal, da se Pošta Slovenije vseskozi trudi, da bi RTV mediji 

poročali tudi o novih poštnih znamkah. Kakšen pa je odziv medijev, vemo. Brez 

osebnega poznanstva tudi tukaj žal ne gre. V manjših krajih se še da novinarje 

animirati za filatelistične dogodke, v večjih krajih pa je to bistveno težje, saj je 

tam veliko več raznih dogodkov. 

Veselko Guštin je bil mnenja, da s TV pridejo na prireditev le, če so tam kaki visoki 

politiki. 

Dana je bila pripomba, da šole izrivajo zunanje sodelavce in s tem ščitijo interese 

zaposlenih na šoli. Morda pa bi lahko pripravili programe za izbirne vsebine, ki 

potekajo po šolah. 

Igor Pirc je pripomnil, da sta dva nivoja pristopa. Prvi je sistemski na nivoju FZS 

(brošura), drugi pa v samem lokalnem društvu. Tam se da največ narediti. 

Bojan Bračič je predlagal, da bi Pošta Slovenije povabila osnovne šole, naj 

ustanovijo nove šolske filatelistične krožke. 

Veselko Guštin je predlagal, da bi v Ljubljani pripravili predavanje o filateliji za 

šolarje. 

Igor Pirc je ugotovil, da manjka v članstvu takih, ki so stari okoli 35 let.  

Staša Prah je bila mnenja, da se v obdobju starosti od 15 do 35 let težko ukvarjaš s 

filatelijo, saj so druge prioritete. Treba pa bi bilo za filatelijo navdušiti tiste, ki so 

stari okoli 40 let.  



Silva Črnugelj vidi priložnost za širitev filatelije v III. življenjskem obdobju in v 

medgeneracijskem sodelovanju. Tej populaciji bi lahko predstavili pomen zbiranja 

(filatelije). Pri tem bi lahko pomagal Zavod za zdravstveno varstvo, saj bi takšna 

aktivnost nedvomno koristila tej populaciji. 

Tone Simončič je omenil, da je FD Ljubljana letos prejelo visoko evropsko 

priznanje. Predlagal je, da bi morali prejeti priznanja tudi vsi tisti, ki delajo z 

mladino. V njihovem društvu se trudijo z zbiranjem filatelističnega materiala za 

krožkarje. Vprašal je, koliko razstavnih vitrin imamo in kdo je odgovoren zanje? 

Predlagal je, da bi več poročali o lokalnih filatelističnih razstavah. Pa tudi 

sodelovanje na Collecti bi lahko bolje izrabili (več različnih razstavnih zbirk). 

Bojan Bračič je pojasnil, da je on zadolžen za spremljanje stanja razstavnih vitrin. 

Kitajskih je 100, bolgarskih okoli 70, pa še okoli 130 starejših, 12-listnih. Je pa 

žalostno, da ponekod pri izposoji teh vitrin ne skrbijo dovolj odgovorno in ravnajo z 

njimi slabo. Podobno je bilo tudi na letošnji Collecti. 

Igor Pirc je pojasnil, da smo leta 1998 pričeli z nabavo vitrin. Društva imajo 

komfort, ki se ga nekateri ne zavedajo. Pošta jim dostavi vitrine brezplačno do 

njihovih vrat in jih potem tudi odpelje. Glede objave lokalnih razstav pa je 

povedal, da naj društva pripravijo osnovne informacije, ki bodo potem ažurno 

objavljene na spletni strani FZS. 

Srečko Beričič je povedal, da se jim zaradi dobro organiziranih filatelističnih 

razstav s tem izboljšujejo tudi pogoji in povečuje interes lokalne skupnosti. Povabil 

nas je tudi na ogled njihove razstave Euro-Phila 2019, ki bo med 20. in 22. 

septembrom v Škofji Loki. Pozval je k predhodnemu usklajevanju domačih 

filatelističnih razstav, saj bodo septembra letos kar tri filatelistične razstave. 

Igor Pirc je povabil društva, da pri načrtovanju društvenih aktivnosti pošiljajo na 

FZS podatke o svojih prireditvah. 

Peter Suhadolc je omenil še delovne zvezke za filatelijo, ki so zelo pomembni. 

Predlaga, da bi pripravili predstavitev v Power Pointu, jo uskladili in jo objavili na 

spletni strani FZS, kjer bi bil dostopen vsem zainteresiranim.  
 

Ker več vprašanj ni bilo, smo soglasno potrdili vsa podana poročila. 

 

AD/10 

Predsednik FZS Peter Suhadolc je s pomočjo Staše Prah izročil priznanja v zahvalo 

tistim, ki so pripomogli k uspešni realizaciji filatelistične razstave SLOVENIJA 2019 

in se jim tudi na tak način zahvalil za vso opravljeno delo. 

Na koncu se je zahvalil vsem prisotnim za udeležbo in nas povabil na klepet ob 

prigrizku v sosednjo sobo. 

 

Zbor članov smo zaključili ob 11:30. 

 

  

 

 

Veni Ferant 

Tajnik FZS 


