Po 8. in 18. členu člena Statuta Filatelistične zveze Slovenije (FZS) je zbor članov FZS na seji
dne 20. 5. 2017 sprejel
PRAVILNIK
O PRIZNANJIH FILATELISTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
1. Splošna določila
1. Člen
Za uspešno in prizadevno delo ter zasluge pri širjenju, organiziranju in razvijanju filatelije v
Sloveniji in njene uveljavitve v svetu podeljuje Filatelistična zveza Slovenije priznanja.
2. člen
Priznanja FZS so:
• zaslužni filatelist,
• častni član FZS,
• odličje Lovrenc Košir,
• diploma,
• zahvala.

3. člen
FZS podeljuje priznanja članom filatelističnih društev, ki so včlanjena v FZS, priznanje častni
član FZS pa predvsem drugim, ne-članom, ki so s svojim delom izjemno pomagali pri
pospeševanju in razvoju filatelije.
Priznanja FZS se podeljujejo fizičnim osebam, diplome in zahvale pa tudi pravnim osebam.
2. področja, merila in ocena aktivnosti kandidatov
4. člen
Pri presoji uspešnosti, prizadevnosti in zaslug kandidata se upošteva:
• Kandidatov prispevek v društvih in organih FZS pri organiziranju, pospeševanju in
razvijanju filatelije v Sloveniji in njeni uveljavitvi v svetu,
• Kandidatov prispevek pri izobraževanju in usmerjanju ter vključevanju novih članov,
posebej mladine v filatelijo,
• Kandidatov dolgoletni prispevek na določenem filatelističnem raziskovalnem področju,
• Kandidatov dolgoletni prispevek na strokovno publicističnem področju,
• Dolgoletna in uspešna udeležba na svetovnih, kontinentalnih, mednarodnih in državnih
razstavah.
Presoja za podelitev priznanja častni član FZS ni vezana na področja dejavnosti iz prejšnjega
odstavka tega člena.

5. člen
Upoštevajoč vidike in področja aktivnosti iz prvega podstavka prejšnjega člena tega
pravilnika se kandidatom podeljuje:
• priznanje zaslužni filatelist za dolgoletne vrhunske uspehe in zasluge,
• priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo, za dolgoletno delo, uspehe in dosežke,
• zlato odličje Lovrenc Košir za izjemne uspehe in dosežke,
• srebrno odličje Lovrenc Košir za zelo vidne in izredne uspehe ter dosežke,
• bronasto odličje Lovrenc Košir za pomembne uspehe in dosežke,
• diplome in zahvale za pomembne aktivnosti na filatelističnih področjih.
Podeljevanje diplom FZS društvom na osnovi ocenjevanja njihove aktivnosti ureja poseben
pravilnik.
6. člen
Pri presoji vrhunskih uspehov in dosežkov kandidatov na področju filatelije se priznanje
zaslužni filatelist podeljuje kandidatom, ki izpolnjujejo štiri od naslednjih pogojev:
• najmanj 35-letno aktivno delo v filatelističnih društvih ali organih FZS,
• najmanj 15-letno aktivno delo na področju izobraževanja in usmerjanja v filatelijo, zlasti
mladine,
• najmanj 10-letno publicistično delo v strokovnem ali dnevnem tisku,
• izkazano dolgoletno raziskovalno delo na določenem filatelističnem področju,
• uspešna udeležba na najmanj petih svetovnih, kontinentalnih ali mednarodnih razstavah
pod patronatom FIP ali FEPA.
7. člen
Priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo se podeljuje kandidatom, ki so svoje delo in iz
njega izvirajoče dosežke usmerili le na eno ali dve področji delovanja. Kandidat mora
uspešno izpolnjevati 30 let ali več eno od naslednjih aktivnosti:
• aktivno organizacijsko delo v organih filatelističnih društev ali organih FZS,
• aktivno delo na področju izobraževanja in usmerjanja mladine v filatelijo,
• aktivno publicistično delo v strokovnem in dnevnem tisku,
• izkazano raziskovalno delo z novimi dognanji na določenem filatelističnem področju,
• aktivno razstavljanje in sodniško delo na razstavah.
8. člen
Pri presoji izjemnih uspehov in dosežkov kandidatov na področju filatelije, se priznanje zlato
odličje Lovrenc Košir podeljuje kandidatom, ki izpolnjujejo tri od naslednjih pogojev:
• najmanj 25-letno aktivno delo v filatelističnih društvih ali organih FZS,
• najmanj 10-letno aktivno delo na področju izobraževanja in usmerjanja v filatelijo, zlasti
mladine,
• najmanj 5-letno publicistično delo v strokovnem ali dnevnem tisku,
• izkazano dolgoletno raziskovalno delo na določenem filatelističnem področju,

•

uspešna udeležba na najmanj treh svetovnih ali kontinentalnih ali eni svetovni ali
kontinentalni razstavi pod patronatom FIP ali FEPA in petih mednarodnih filatelističnih
razstavah.

9. člen
Pri presoji zelo vidnih izrednih uspehov kandidatov na področju filatelije, se srebrno odličje
Lovrenc Košir podeljuje kandidatom, ki izpolnjujejo tri od naslednjih pogojev:
• najmanj 15-letno aktivno delo v filatelističnih društvih ali organih FZS,
• najmanj 5-letno aktivno delo na področju izobraževanja in usmerjanja v filatelijo, zlasti
mladine,
• najmanj 3-letno publicistično delo v strokovnem ali dnevnem tisku,
• izkazano dolgoletno raziskovalno delo na določenem filatelističnem področju,
• uspešna udeležba na najmanj treh mednarodnih ali eni mednarodni in treh državnih
filatelističnih razstavah pod pokroviteljstvom FZS.
10. člen
Pri presoji izredno pomembnih uspehov in dosežkov kandidatov na področju filatelije se
bronasto odličje Lovrenc Košir podeljuje kandidatom, ki izpolnjujejo najmanj dva od
naslednjih pogojev:
• najmanj 10-letno aktivno delo v filatelističnih društvih ali organih FZS,
• najmanj 3-letno aktivno delo na področju izobraževanja in usmerjanja v filatelijo, zlasti
mladine,
• najmanj 3-letno publicistično delo v strokovnem ali dnevnem tisku,
• izkazano raziskovalno delo na določenem filatelističnem področju,
uspešna udeležba na najmanj dveh mednarodnih ali petih državnih filatelističnih razstavah
pod pokroviteljstvom FZS.
3. Postopek predlaganja in odločanja o priznanjih FZS
11. člen
Predloge za podelitev priznanj FZS dajejo organi filatelističnih društev, včlanjenih v FZS,
izvršni odbor FZS pa lahko tudi sam začne postopek za podelitev priznanja.
Predloge za podelitev priznanja FZS se daje skozi vse leto, najkasneje pa do tri mesece pred
predvidenim zborom članov FZS.
Predlog za podelitev priznanja FZS mora vsebovati poleg podatkov o kandidatu tudi
podrobno utemeljitev.
V utemeljitvi se navedejo konkretni uspehi, dosežki in zasluge kandidata s področij skladno
z merili, navedenimi v tem pravilniku, ter mnenje in predlog za podelitev vrste in stopnje
priznanja.
Komisija za podelitev priznanj lahko od predlagatelja priznanja FZS zahteva dopolnilne
podatke o kandidatu za priznanje in njegovih aktivnostih.
Za resničnost podatkov in utemeljitev predlogov odgovarja predlagatelj.

12. člen
Predloge za podelitev priznanj FZS obravnava posebna komisija, ki jo imenuje izvršni odbor
FZS.
Komisija za podelitev priznanj ima pet članov, od katerih imenuje Izvršni odbor tri člane
izmed svojih članov, dva člana pa izmed članov društev, včlanjenih v FZS.
13. člen
O podelitvah vseh priznanj FZS, razen priznanja zaslužni filatelist, častni član FZS in odličja
Lovrenc Košir za življenjsko delo odloča Izvršni odbor FZS na predlog Komisije za priznanja.
O podelitvi priznanja zaslužni filatelist, častni član FZS in odličje Lovrenc Košir za
življenjsko delo odloča Zbor članov FZS na predlog IO FZS.
Razen odličja Lovrenc Košir za življenjsko delo se isto ali drugo priznanje FZS lahko podeli
kandidatu večkrat, če je ta dosegel nove uspehe in dosežke ali imel nove zasluge, za katere še
ni prejel priznanja.
14. član
O pritožbah oziroma ugovorih proti odločitvi Izvršnega odbora FZS o podelitvi priznanja FZS
odloča Zbor članov FZS na prvi naslednji seji.
4. Podelitev priznanj
15. člen
Priznanja FZS se podelijo na rednem ali izrednem Zboru članov FZS.
16. člen
Priznanja zaslužni filatelist, častni član FZS in vsa odličja Lovrenc Košir se podelijo z listino,
v kateri je navedena zaporedna številka, vrsta in stopnja odličja, ime in priimek nagrajenca,
datum podelitve ter podpis predsednika FZS.
Z listino se podeli tudi medalja Lovrenc Košir ustrezne barve. Ob priznanjih zaslužni filatelist,
častni član FZS in odličju Lovrenc Košir za življenjsko delo se podelijo zlate medalje.
17. člen
Zlata, srebrna in bronasta medalja Lovrenc Košir je kovinska ploščica okrogle oblike premera
50 mm, ki ima na eni strani lik Lovrenca Koširja in napisa FILATELISTIČNA ZVEZA
SLOVENIJE / LOVRENC KOŠIR, na drugi strani pa znak Filatelistične zveze Slovenije, ime
in priimek nagrajenca in zaporedno številko priznanja, ki je ločeno po vrstah in letnicah
podelitev. Medalje za priznanja zaslužni filatelist, častni član in odličje Lovrenc Košir za
življenjsko delo imajo pod imenom in priimkom dobitnika tudi napis zaslužni filatelist, častni
član oziroma za življenjsko delo.
Z vsakim priznanje se podeli tudi ustrezna značka z enakim motivom in barvo.

5. Register priznanj
18. člen
O podeljenih priznanjih vodi Izvršni odbor register priznanj, v katerega vpisuje podatke o
podeljenih priznanjih za vsako vrsto in stopnjo priznanja posebej.
V register priznanj FZS se vpisujejo podatki iz 16. in 17. člena tega pravilnika.
Register podeljenih priznanj hrani FZS kot listino trajne vrednosti.
19. člen
Odličja Verigar vseh stopenj in Zlati znak FZS, ki so bila podeljena do 1. 1. 1997, so
enakovredna odličjem Lovrenc Košir ustrezne stopnje.
6. Končne določbe
20. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih Filatelistične
zveze Slovenije (Nova filatelija 1/2000), ki ga je sprejela Skupščina FZS na seji dne 15. 6.
1999 skupaj s kasnejšo spremembo tega pravilnika, ki je bila sprejeta na Skupščini FZS 2. 6.
2012.
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Zbor članov FZS. Objavi se v glasilu FZS Nova
filatelija in na spletni strani FZS.
Predsednik FZS
Peter Suhadolc

