Filatelistična zveza Slovenije

Operativni plan dela Izvršnega odbora FZS
za leto 2015
Izvršni odbor si s tem planom postavlja naloge, ki jih bo zasledoval v letu 2015 in ki so del
štiriletnega dologoročnega plana dela 2013-2016. Izvrševalci nalog so člani izvršnega odbora in
posameznih komisij in te naloge spadajo v glavnem med dejavnosti IO, vključujejo pa tudi
nekatere društvene dejavnosti, ki so zastavljene širše (meddruštveno).
1. Delovanje organov FZS
- Redno zbiranje pobud na FZS e-naslov: tajnik@fzs.si.
- Posodobitev in sprotno ažuriranje spletne strani www.fzs.si in skrb za spletno stran
www.alpeadria.eu ter tekoče objavljanje novic in prispevkov;
- Nudenje društvom prostora za objave na www.fzs.si;
- Po potrebi priprava in objava nekaterih FAQ (odgovori na pogosta vprašanja).
- Redno izhajanje glasila FZS »Nova filatelija« po možnosti s štirimi številkami letno.
- Sodelovanje z javnostjo (mediji), ki kažejo zanimanje za objavo novic in razgovorov o filateliji.
- Tajnik FZS bo pripravil predlog disciplinskega pravilnika FZS (uporabi se podlaga, objavljen v
publikaciji T. Simončiča: Filatelistično društvo – Poslovanje), ki ga bo potem obravnaval IO
FZS in ponudil v sprejem Zboru članov. Dan bo tudi predlog, da se odpravi zastareli in še
veljavni Etični kodeks, ki ga je skupščina FZS sprejela leta 2001.
- Vodje posameznih komisij za razstavne razrede aktivno obveščajo člane, razstavljalce, IO in
druge interesente o pobudah FIP komisij; razdeljujejo strokovne članke; organizirajo manjše
'tematske' razstavice z diskusijo.
- Dalje bomo propagirali delo Filatelističnega ekspertnega servisa (FES) kot zaščitnika kupcev
pri nakupu boljših znamk. Nakup opreme po potrebi.
- Knjižnica bo nadaljevala s pridobivanjem za slovensko filatelijo pomembnih del in osnovnih
katalogov.
2. Delovanje in stiki z društvi
- Člani IO bodo na osnovi povabil obiskovali društva in poročali IO. Po potrebi se bo organiziralo
regionalna srečanja z društvi, vodilo ankete o delovanju FZS itd. Posebno se bo preverilo stanje
očitno razpadlega FD Krško.
- V letu 2015 bi po možnosti izvedli nekaj anket glede naših članov: katero literaturo imajo
društva in katere tematike zbirajo člani društev.
- Udeležba članov Izvršnega odbora tudi na prireditvah in občnih zborih društev, pri čemer se
upošteva individualno pokrivanje (teritorialno) posameznih območij kot je bilo sklenjeno na seji
IO 3. julija 2012 – vsako društvo tako ve, kdo je njihova zveza z IO.
- Podpora novoustanovljenim društvom, da se vključijo v programe FZS, pomoč pri
administrativnih dolžnostih.
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- Spodbujanje propagandnih razstavic v društvih in bilateralnih ali trilateralnih društvenih srečanj
ob prikazovanju področij zbiranja posameznih članov, možne zamenjave itd. Morda izvedljivo
ob večjih menjalnih srečanjih.
- Za ocenjevanje aktivnosti društev bomo novi pravilnik po potrebi posodobili.
3. Zunanji podporniki FZS
- V letu 2015 bomo sprejeli nov srednjeročni sporazum s Pošto Slovenije in dalje podpirali njeno
mednarodno marketinško dejavnost; tvorno sodelovanje članov FZS v Komisiji za znamke
(Pirc, Suhadolc) in s Službo za znamke (stiki: Bojan Bračič).
- Ohranjanje in vrednotenje našega posebnega statusa glede na Ministrstvo za kulturo.
Vsakoletno dodajanje novih izjav za namenitev dela dohodnine.
- Pri projektu promocije filatelije /Projekt Petek, Projekt Planica/ sodelovanje v skupni delovni
skupini s Pošto Slovenije.
4. Razstavna in mednarodna dejavnost
2015
Domače razstave:
Maj:
September:

FIMERA in FIRAMLA v priredbi FD Trbovlje s podporo FZS.
7. Okno v Kranju v priredbi FZS.

Udeležili se bomo naslednjih razstav v tujini (v oklepaju komisar):
April:
Maj:
Maj:
Junij:
Avgust:
September:
November:

Croatica 2015, Zagreb, Hrvaška (Mihael Fock)
Evropska razstava ECTP2015 v Essenu, predstavnik FZS P.Suhadolc
Evropska razstava EUROPHILEX – London, Anglija (B.Bračič)
Hunfila 2015 – Tata, Madžarska (Veni Ferant)
Svetovna razstava FIP – Singapur (Igor Pirc)
Razstava Alpe Jadran – Pöllau, Avstrija (Boštjan Petauer)
Mednarodna razstava NOTOS – Atene, Grčija (Veselko Guštin)

Organizacija in sodelovanje pri predstavitvah znamk (glej tudi pod točko 8):
- Maks Fabiani (Štanjel)
- Destinacija turizma Laško (FD Celje)
- 650 let Novega Mesta (FD Novo Mesto)
- Rastlinstvo / kukavice (v Botaničnem vrtu, Ljubljana)
- Izdaje PS marec (Collecta)
- Slovenske ladje (Piran)
- Z žlico po Sloveniji (Vipava)
- Glodalci Slovenije (Naravoslovni muzej Ljubljana)
- Naravni parki Slovenije (Zavod Barje)
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-

Z žlico po Sloveniji (FD Idrija)
Izdaje PS september (Žalec)
Slovenski film (Ljutomer ali Kinoteka)
Živali v prirodoslovnem muzeju
In še kaj, po iniciativi posamezne sredine

Spodbujanje netekmovalnih, manjših razstavic! Aktivna udeležba na Collecti!
V vsem letu:
Aktivno spremljanje dogodkov na področju Balkanfile, odgovoren Pirc.
Aktivno spremljanje dogodkov na področju Alpe Jadran, predstavnik Pirc.
Aktivno spremljanje dogodkov na področju FEPA, podpredsednik Bračič.
Aktivno spremljanje dogodkov na področju FIP, predsednik Suhadolc.
Predstaviti okvirni plan za pripravo FEPA razstave leta 2019: SLOVENIJAFILA2019 –
Ob stoletnici verigarjev. Pripravljavec: FZS. Predvidoma FEPA razstava, okoli 1400 oken.
5. Publicistika in raziskovanje
- Dopisovanje v FEPA News (dejavnosti FZS) in novice v Flash (glasilo FIP)
- Dopisovanje za www.fzs.si in www.alpeadria.eu
- Publicistika za mladino – v sodelovanju s Pošto Slovenije
- Raziskovalno – specialna oz. ožja področja (članki, vložki v Novo Filatelijo, publikacije, CD-ji)
- Spodbujanje druženja posameznikov v Specializirana skupine (vojaška pošta, poštna zgodovina,
markofilija, kolki, tematika, itd.) tudi na pobudo predstojnikov povezanih Komisij.
Založniška dejavnost
- Nova filatelija – 4 številke (zagotavljanje strokovnih člankov, sponzorstva!). Sprotno
posodabljanje, pridobivanje dopisnikov, prihraniti z dvojnimi številkami. Objava dokumentov
in pravilnikov ter smernic FZS; objava strokovnih člankov.
- Založništvo FZS – Podpora delu za specialni priročnik Verigarji (Kranjc).
- Založništvo FZS – Izdaja knjige Ivana Turka o frankirnih nalepnicah.
Knjižnica Antona Lavriča
- Dopolnjevanje knjižnice Antona Lavriča (zaželjene donacije, nakupi po ocenjeni potrebi).
- Nadaljna nabava osnovne literature/priročnikov za naše področje. Nabava osnovnih katalogov
Michel za področje Evrope, posebno našega področja.
- Drugo - priložnostno, z izmenjavo z drugimi izdajatelji.
- Pridobivanje seznama literature za naše področje/območje.
- Zagotavljanje izposoje.

6. Izobraževanje
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2015
Spomladi:
Seminar: B. Bračiča na Collecti (Kaj je filatelija)
Seminar: S. Bračič o tematski filateliji za mladino/krožkarje na Collecti.
Seminar: V. Guštin o moderni filateliji na Collecti
Jeseni:
Začetniški seminar: Tematika (Peter Suhadolc) / na terenu
Začetniški seminar: Poštna zgodovina (Veselko Guštin) / na terenu
Začetniški seminar: Poštne celine (Pirc)
Začetniški seminar: Kako pripraviti razstavne liste – obrtniški vidik – delavnica (potrebno
doreči).
Udeležba sodnikov akreditiranih pri FZS na 3. Mednarodnem seminarju za sodnike v Budimpešti
od 16. do 18. oktobra 2015.
7. Delo z mladino
- Polna podpora mentorjem utečenih šolskih filatelističnih krožkov (Žalec, Prebold, Kamnik, itd.,
spodbujanje novih mentorstev).
Odgovorni: Bojan Bračič, Staša Bračič, Veni Ferant, Veselko Guštin…
- Informativno-spodbujevalni obiski po osnovnih šolah in knjižnicah – vodja programa Veselko
Guštin.
- Pomoč novonastalim krožkom: Muta-Vuzenica (Marko Markač); krožku v Radomljah, oziroma
blizu Kamnika (Guštin).
- Nabiranje materiala za vse krožke (vsi).
- Seminarji za mentorje, za mlade zbiralce in razstavljalce (Bojan in Staša Bračič) s pomočjo
Pošte Slovenije, ki za take seminarje zagotovi materialna sredstva (prostor in drugo).
- Priprava Facebook strani – Staša Bračič
8. Promocija filatelije – Sodelovanje s Pošto Slovenije d.o.o., Projekt Petek, Projekt Planica
Nadaljevanje dela iz večletnega programa aktivnosti:
- Širjenje zanimanja za filatelijo in pridobivanje novih članov.
- Razstavna dejavnost pri promociji filatelije.
- Mladina: obveščanje šol o razstavah.
- Publicistika: pisanje člankov v poljudne revije in časnike o filatelističnih dogodkih in posredno
vzbujanje zanimanja za zbiralstvo (IO FZS, društva).
- Organizacija predstavitev znamk (letni sklopi): društva in IO prevzamejo po načrtu določene
predstavitve in jih pripravijo atraktivne za širšo publiko (skupaj s programom, razstavico ipd).
(Pošta Slovenije in Uprava IO FZS v dogovoru s posameznimi društvi-izvajalci, na osnovi
programa 2015, glej seznam pod točko 4).
- Nadaljnje aktivno sodelovanje v Projektu Planica, sestanki, zbiranje gradiva, svetovanje Zavodu
za šport Planica.
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- Društva: stik z osnovnimi šolami, mentorstva mladini, vabila zbiralcem, ki še niso člani, da
pridejo na predstavitvene ure društva (programska naloga društev), sodelovanje pri
predstavitvah znamk.
Vodja projekta: Tone Petek, odgovorna za FZS Pirc, Guštin in Bračič.
Sprejel IO FZS na svoji seji 21. maja 2015. Sprejel Zbor članov 6. junija 2015.
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