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Beseda predsednika FZS
Dragi prijatelji filatelisti!
V prejšnji številki sem se od vas poslovil in
še od daleč si nisem predstavljal, da slovo
ni bilo dokončno in da vam bom v tej
številki ponovno spregovoril. Vsega je
seveda kriv koronavirus, ki nam je vsem
prekrižal račune in ohromil dejavnost.
Tako smo morali prenesti tudi naš Zbor
članov in volitve novih organov na jesenski
čas. To pa ni bilo vse, večina načrtovanih filatelističnih razstav pri nas in po
svetu je bila odpovedana ali prenešena. Med drugimi tudi naša FIRAMLA,
načrtovana sredi aprila, in Alpe Jadran Filatelija, ki bi se morala odvijati prve
dni junija na Trbižu. Velika FIP razstava London 2020 je bila prenešena celo za
dve leti. FIP kongres, ki bi se moral odvijati v Londonu, pa za sedaj na letošnji
november. Bomo videli, če letos sploh bo!
Po drugi strani je pandemija, ki smo jo doživeli, ponudila nam filatelistom
izredno priložnost, da smo lahko doma kar najbolje izkoristili čas za svoj
konjiček. Uredili in katalogizirali smo naše gradivo, ažurirali manko liste,
prenovili kak list eksponatov, nekateri napisali članek ali sortirali gradivo, ki ga
bomo podarili mladim krožkarjem. Sam sem celo imel predavanje! Da, tudi to se
je dalo preko spleta. Uprava FZS se je tudi sestala 'v živo' s pomočjo spletne
aplikacije. Sestanek Izvršnega odbora smo opravili z dopisno sejo preko
e-sporočil. Podobno je bilo s sejo Nadzornega odbora. Tudi z dejavnostmi, ki ne
zahtevajo fizične prisotnosti, smo nadaljevali. Prenovili smo našo spletno stran,
ki je sedaj bolj prijazna za uporabnike in bolj racionalno urejena.
Ko boste imeli to številko revije v rokah, bo življenje kolikor toliko spet
normalno steklo, z določenimi nujnimi omejitvami seveda. Ko bomo počivali na
plaži, ob gorski koči ali med hojo na sprehodu, pa razmislimo tudi kako naprej z
našo filatelijo! Pomanjkanje znamk v poštnem prometu ji ne govori v prid. Celo
poštnih uradov je čedalje manj in največkrat je prodaja znamk v njih postala
obrobna dejavnost. In vendar je zbiranje človeku prirojeno, pomislimo kako še
dodatno spodbujati to našo skupno strast. Naj se pri tem še bolj poslužimo
spletnih strani?
Vsem filatelistom želim – tudi v imenu uprave in izvršenega odbora Zveze FZS –
brezskrbne počitnice, vendar še vedno .... pazite nase in na svoje drage!
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Peter Suhadolc
Predsednik Zveze FZS
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Poštne celine

Peter Suhadolc

Pretiski jugoslovanskih letalskih
ovojnic v Coni B Svobodnega
tržaškega ozemlja
S Pariško mirovno pogodbo je bilo leta 1947 ustanovljeno
Svobodno tržaško ozemlje, razdeljeno v dve coni, ki sta ju upravljali
zavezniška (britansko ameriška) vojaška uprava (Cona A z mestom Trst)
in jugoslovanska vojaška uprava (Cona B z mestom Koper).
Obe upravi sta za potrebe prebivalstva
izdajali poštne vrednotnice: V Coni A z
»AMG-FTT« pretiskane italijanske vrednotnice, v Coni B pa najprej z »VUJASTT«, kasneje z »STT-VUJNA« pretiskane jugoslovanske vrednotnice. V obeh
conah so pretiskali tudi poštne celine,
med njimi aerograme in letalske ovojnice.
V coni B je do tega prišlo relativno pozno,
glede na datum izdaje jugoslovanskih
aerogramov in letalskih ovojnic.
Jugoslovanske letalske ovojnice
Povojna Jugoslavija je izdala 1. oktobra
1948 svoj prvi aerogram z napisom
KOVERAT-PISMO (formata 140 x 102
mm) in po meri večjo (152 x 98 mm) prvo
letalsko ovojnico (J-LO1). Kot oznako
uporabljam kratico LO (letalska ovojnica),
podobno kot tisto v Michel (2003), vendar
z dodatnim začetnim J, da jih ločim od
tistih Cone B. Oba sta imela v vrednotnici
motiv letala nad industrijsko pokrajino,
levo delavec s krampom in delavka z
lopato. Nominala je bila 5 dinarjev, kar je
pokrivalo frankaturo za navadno pismo.
Letalski dodatek je bil različen za različne
države in se je s časom seveda spreminjal, zato so zanj uporabljali dodatne
znamke. Še isto oz. naslednje leto sta bili
4

izdani še dve različici letalske ovojnice s
podobnim motivom, vendar rahlo večjimi
merami (155 x 100 mm) in dolžinami črt
naslova. Prva (J-LO2) je ohranjala na
zadnji strani zgoraj levo rdeč napis “Šalje”
(“pošilja”), druga (J-LO3) pa je bila brez
tega napisa.
26. marca 1951 je izšla letalska ovojnica
(mere 155 x 103 mm, J-LO4) z motivom
letala nad Triglavom (osnutek Janez
Trpin, graver Sreten Grujić) z isto
nominalo. Temu je oktobra istega leta
sledila še zadnja izdaja z istim motivom in
nominalo, vendar v finejšem bakrotisku
(zelo verjetno tiskano v Ljudski Tiskarni v
Ljubljani), v rahlo spremenjenem večjem
formatu (155 x 105 mm), s podlago v
ofsetu modre barve (J-LO5).
Značilnosti pri pretiskanju uporabljenih
jugoslovanskih ovojnic
Osnovni tipi jugoslovanskih letalskih
ovojnic, ki so bili uporabljeni pri pretiskih,
so po podatkih Dušana Stojsavljevića
(2002) in mojih ugotovitvah naslednji:
J-LO2-I (1948.-.-)
Druga izdaja letalske ovojnice, podobna
prvi, vendar z drugačnimi merami in
posebnostmi.
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Poštne celine
Motiv vrednotnice: Letalo nad industrijsko
pokrajino, levo delavec s krampom in
delavka z lopato.

podlage: 148:94 mm. Mere praznega
okna za vrednotnico: 40:24 mm.

Mere vrednotnice: 36:19,5 mm.

Mere: format (zložene ovojnice) 155:103
mm.

Podlaga: sestavljena iz modrih rahlo
valovitih uokvirjenih napisov “Ministarstvo pošta FNRJ” ločenih z zvezdicami.
Mere podlage: 148:94 mm. Mere praznega okna za vrednotnico: 40:24 mm.

Naslovne črte: prva linija naslova je dolga
34 mm, druga 122 mm, tretja in četrta pa
54 mm, vse linije v obliki vrste rdečih točk.
Tudi tu je tretja linija sestavljena iz dveh,
spodnja je neprekinjena debelejša črta.

Mere: format (zloženega ovitka) 155:100
mm.

Tisk: podlaga v ofsetu, rob v “trikolori”:
modro, belo, rdeče; vrednotnica na beli
podlagi v knjigotisku.

Naslovne črte: prva linija naslova je dolga
34 mm (in ne 122 mm, kot navaja
Stojsavljević), druga 122 mm, tretja in
četrta pa 54 mm, vse linije v obliki vrste
rdečih točk. Tretja linija je sestavljena iz
dveh, spodnja je neprekinjena debelejša
črta.
Tisk: podlaga v ofsetu, rob v “trikolori”:
modro, belo, rdeče; vrednotnica na beli
podlagi v bakrotisku.
Papir: bel.
Obstajata dva tipa, oba imata na hrbtni
strani zgoraj levo rdeč napis »Šalje«. Prvi
ima (Tip I) ali je brez (Tip II) debele plave
črte v V obliki na spodnjem delu pod
gornjim zavihkom. Barva vrednotnice je
svetlo rdeča (le pri Tip II) ali karmin rdeča
(Tip I in Tip II).
J-LO4 (1951.3.26)
Četrta (Stojsavljević uporablja tretja)
izdaja letalske ovojnice z novim motivom
vrednotnice.
Motiv vrednotnice: Letalo nad Triglavom.
Mere vrednotnice: 36:24 mm.
Podlaga: sestavljena iz rahlo valovitih
uokvirjenih napisov “Ministarstvo pošta
FNRJ” ločenih z zvezdicami. Barva je
lahko modra ali turkizno modra. Mere
Številka 2/2020

Papir: bel.
J-LO5 (1951.10.-)
Peta izdaja letalske ovojnice z novim
motivom vrednotnice.
Razlikuje se od četrte izdaje po naslednjih
značilnostih:
Format: 155:105 mm.
Naslovne črte: namesto rdečih točk so pri
tej izdaji rdeče črtice.
Tisk: vrednotnica na beli podlagi, tiskana
v bakrotisku, finejša.
Uvedba letalskih ovojnic v Coni B STO
Z ustanovitvijo Svobodnega tržaškega
ozemlja (STO) 15. septembra 1947 je
Cono B STO upravljala jugoslovanska
vojska. Inšpektorat jugoslovanske armije
za PTT je 1. maja 1948 izdal zanjo prve
priložnostne znamke, 17. oktobra pa prvi
dve znamki za zračno pošto. Zanimivo,
da po izidu prve jugoslovanske letalske
ovojnice leta 1948 Inšpektorat PTT
jugoslovanske vojaške uprave, ki je bil
odgovoren za izdajo poštnih vrednotnic,
teh ni dal pretiskati za potrebe Cone B.
Razlog je verjetno v tem, da ni bilo čutiti
potrebe po tovrstni storitvi.
5

Poštne celine
Tako je šele decembra 1951 (Michel,
2003) oz. marca 1952 (Fili, 1952)
Inšpektorat PTT dal pretiskati letalsko
ovojnico s črnim pretiskom “STT –
VUJNA” in novo vrednostjo 28 din na 5 din
v nakladi le 2.000 kosov. Pretisk je
opravila tiskarna “Pecchiari” v Kopru.
Sledil je leta 1954 (20. marca po Michelu,
30. januarja po NN, 1954) nov pretisk z
novo vrednostjo 30 din na 5 din.
Naj za potrebe bralca navedem originalne
vire.
Po Michelu (2003) so podatki o letalskih
ovojnicah Cone B STO zelo skromni, saj
ima le tri vnose:
1951, december. Jugoslovanska letalska
vrednotnica s črnim pretiskom »STT –
VUJNA« in novo vrednostjo.
LO1 28 din na 5 din, rdeče. (Motiv
Triglav, op. avt.)
1954, 20. marec. Povišanje poštnine.
LO2 30 din na 5 din, rjavordeče. (Motiv
Delavca in tovarna, op. avt.)
LO3 30 din na 5 din, rjavordeče. (Motiv
Triglav, op. avt.)
O izidu prve letalske ovojnice za Cono B
je v Novi Filateliji poročal Fili (1952):
Pisemski ovitek Št. 1 - Din 28.- na Din 5.rdeča. (Ovitek modre barve z belomodro-rdečim robom) s sliko Triglava v
rdeči barvi in označbo vrednosti din 5.Pretisk: “STT-VUJNA” izpod zgornjega
napisa “Jugoslavija” ter nova vrednost
“28” preko prvotne vrednosti.
Barva pretiska: temnomodra.
Datum izdaje: 20. 3. 1952.
Naklada: 2.000 kosov.
Pretiskala tiskarna “Pecchiari” v Kopru.
Prodajna cena: din 35.6

O izidu druge in tretje letalske ovojnice za
Cono B je v Novi Filateliji poročal NN
(1954):
30. januarja 1954 je izšel ovitek za zračno
pošto FLRJ za 5 din (z natisnjeno znamko
s sliko Triglava) za ozemlje VUJNA-STT z
naslednjim natiskom: “STT-VUJNA” (28,5
x 2 mm) v desnem zgornjem kotu in novo
oznako vrednosti “din 30” levo spodaj.
Natisk je črne barve, izvršila ga je tiskarna
Guliamo v Kopru. Naklada nam ni znana,
je pa precej majhna.
Pri poročilu NN (1954) se je očitno vrinila
napaka, saj je pretisk STT - VUJNA v
gornjem levem, oznaka vrednosti »din
30« pa desno spodaj.
To so osnovni, pa tudi vsi podatki, ki jih
nudi literatura. Strokovnih člankov o
letalskih ovojnicah za Cono B nisem
zasledil. Prav tako niso dostopni beograjski arhivi, saj so se menda izgubili med
bombardiranjem mesta leta 1999 ali pa so
preprosto izginili.
V letih zbiranja pa sem ugotovil, da
obstaja več različic teh ovojnic, ki se
razlikujejo v osnovni podlagi, obliki in
barvi pretiska. Te različice in nekaj
dognanj bom predstavil v tem sestavku.
Nova dognanja o pretiskih na ovojnicah
Cone B
Prva izdaja
Prvi pretisk »STT – VUJNA« in novo
vrednostjo »din 28« je bil tisti na
jugoslovanski ovojnici tipa J-LO5. Nova
vrednost je bila posledica povišanje
poštnine za tujino 1. januarja 1952 in sicer
na 28 din, saj so bile od tega datuma
poštne tarife v Coni B poenotene s tistimi
v Jugoslaviji. Pretisk je bil opravljen v
tiskarni »Pecchiari« (slov. Pečar) v Kopru
v nakladi 2.000 kosov (Fili, 1952).
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Poštne celine
Kot prvo sem skušal preveriti podatke, ki
jih navajata Fili (1952) in Michel (2003).
Prvo vprašanje je bilo o različno navedenem datumu izdaje. Za to sem se naslonil
na svoj arhiv. Trenutno imam 99 kuvert,
med katerimi je 26 žigosanih, od teh je
polovica potovanih, ostale so uslužnostno žigosane. Med vsemi nimam nobene,
ki bi imela žig v obdobu od decembra
1951 do prve polovica marca 1952.
Prva moja žigosana letalska ovojnica za
Cono B (Slika 1) ima datum 22. 03. 1952,
kar verjetno kaže na to, da je datum izida
res bil 20. marec 1952. Je uslužnostno
žigosana, medtem ko ima prva naslednja,
potovana, datum 13. 05. 1952 (Slika 2).
Seveda bo treba preveriti te ugotovitve še
pri ostalih zbiralcih, vendar lahko s
precejšnjo gotovostjo trdim, da je datum
20. 3. 1952 res tisti datum izdaje prve
letalske ovojnice Cone B.

Slika 1. Prva izdaja letalske ovojnice za Cono B,
uslužnostno žigosana 22. 3. 1952.
Drugo vprašanje je bilo glede barve
pretiska. Michel navaja, da je pretisk črne
barve, Fili pa, da je temnomodre. Pozorno
sem pregledal vse svoje ovojnice tega
tipa v prvih osmih mesecih po izdaji in
dobil potrdilo tistega, kar sem že pred
časom ugotovil (Suhadolc, 2009), in sicer
da barva pretiska ni temnomodra ali črna,
temveč temnozelena oz. črnozelena.
Številka 2/2020

Slika 2. Prva izdaja letalske ovojnice za Cono B,
poslana na Dunaj 13. 5. 1952.
Zelen odsev pretiska je jasno razviden,
posebno če pretisk na ovojnici pogledamo pod kotom. Vse potovane ovojnice
do vključno 1. 11. 1952 imajo pretisk te
barve, prav tako uslužnostno žigosana z
dne 22. 03. 1952.
Ko pa sem preveril barvo pretiska na
istem tipu ovojnice, uslužnostno žigosane
17. 11. 1952 (sedem jih imam!), sem
ugotovil, da imajo vse črn pretisk. Je to
slučaj, ali je prišlo sredi novembra do
dodatnega pretiska? Odgovor mi je dalo
pozorno preverjanje mer pretiska.
Črnozeleni pretisk »STT – VUJNA« ima
mere 21 x 2 mm, pretisk »28« pa 5 x 4
mm. Po drugi strani pa ima črni pretisk
»STT – VUJNA« mere 22 x 2 mm, torej je
mm daljši, pretisk »28« pa ohranja mere 5
x 4 mm. In ne samo to! Če izmerimo
razdaljo med spodnjim robom pretiska
»STT – VUJNA« in spodnjim robom
pretiska »28«, dobimo za črnozeleni

11 mm

Slika 3a. Pretisk tipa I, V-LO1-PI
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Poštne celine
Slika 3b. Pretisk tipa II, V-LO1-PII
10 mm

pretisk razdaljo 11 mm (Sl. 3a), za črni pa
razdaljo 10 mm (Sl. 3b). To je torej dokaz,
da gre pri ovojnicah s črnim pretiskom za
popolnoma nov, kasnejši, pretisk.
V-LO1-PI Triglav
V-LO1-PII Triglav

Lahko torej take ovojnice imamo bodisi za
drugo izdajo ali pa za varianto prve. Da ne
bi vnašal prevelikega razlikovanja glede
na dosedanje ugotovitve, bom v nadaljnem ločil obe izdaji, kot sledi (V uporabljam za VUJNO, da ločim ovitke od
jugoslovanskih, ki imajo začetni J; P pa
pomeni pretisk):

J-LO5, Vrednost 28/5, Razmik 11 mm, Barva črnozelena. 22.03.1952
J-LO5, Vrednost 28/5, Razmik 10 mm, Barva črna.
17.11.1952

Kdaj in kje so bile jugoslovanske ovojnice
tipa J-LO5 drugič pretiskane, s tokrat
črnim pretiskom »STT – VUJNA« in
vrednostjo »28«? Tu lahko le ugibamo.
Glede tiskarne nimam podatkov, je pa
verjetno, da je delo v istem letu opravila
ista tiskarna »Pecchiari«. Vse žigosane
kuverte, ki jih imam, imajo (uslužnostni)
žig z istim datumom: 17. 11. 1952. Torej
so bile na razpolago tega dne ali pa
morda, če se novica o novem pretisku
med filatelisti ni prej razvedela, kak dan
prej. Naj torej do nadaljnega velja za
datum izida 17. 11. 1952.

'slepega' črkostavskega materiala, ki so
ga uporabili za razprtje napisa.

Naj na koncu še omenim, da je meni
zadnja znana raba ovojnice V-LO1-PI 11.
03. 1954. Gre za priporočeno pošiljko,
namenjeno v Trst, ki je bila zaradi
priporoke dofrankirana (Sl. 4a). Pošiljatelj
je nalepil tri znamke nove serije
Gospodarstvo in industrija, ki je izšla 5.
marca in s tem prefrankiral v filatelistične
namene pošiljko za 8 din, saj je bila Cona
A obravnavana kot notranji promet s
pisemsko tarifo 15 din do 20 g,
priporočnina pa 35 din. Je pa izredno
zanimiva, saj ima napako pri pretisku:
med črkama V in U v VUJNA se je vrinila
navpična črtica (Sl. 4b), ki je odtis

Slika 4a. Najkasnejša meni znana raba ovojnice
tipa V-LO1-PI.
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Slika 4b. Detajl pretiska

Druga izdaja
Do nove (druge) izdaje letalske ovojnice
je prišlo zaradi povišanja tarife za pismo
za tujino od 28 na 30 din, ki je stopila v
veljavo 1. 1. 1954.
Pretisk v črni barvi ima enake mere kot
tisti na ovojnici V-LO1-TII, le da je nova
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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vrednost »30« namesto »28«. Tudi
razmik med spodnjim robom pretiska
»STT – VUJNA« in spodnjim robom
pretiska »30« ima razdaljo 10 mm (Slika
5a,b). Pretisk je bil opravljen na dveh
različnih jugoslovanskih ovojnicah in
sicer na tipu J-LO2-TI (motiv delavcev in
tovarne) in na J-LO4 (motiv Triglav), ki jih
je jugoslovanska poštna uprava, kot
kaže, dala tedaj na razpolago. Do sedaj
nisem našel pretiska na ovojnici tipa JLO2-TII.
NN (1954) omenja, da je pretisk opravila
tiskarna »Guliamo«. Ime mi je takoj
postalo sumljivo in sem šel raziskat,
katera tiskarna razen »Pecchiari« je bila
tedaj še v Kopru. Šlo je za tiskarno
»Stabilmento Tipografico Giuliano«, ki jo
je do leta 1945 vodil Giuseppe Padovan s
kolegi. Januarja 1947 so nove oblasti, za
svoje potrebe v Coni B, zasegle tretjino
premoženja tiskarne, ki je obsegalo vse
najnovejše tiskarske stroje. Naklada ni
znana, vendar naj bi bila po NN (1954)
zelo majhna. Če je bila naklada prve
izdaje 2.000, lahko domnevamo, da
pomeni zelo majhna okoli 500.

10 mm

Slika 5a. Pretisk tipa I, V-LO2-PI

Kot datum izida NN (1954) navaja 30.
januar 1954, medtem ko Michel (2003)
piše 20. marec. Tri žigosane kuverte, ki jih
imam s tem pretiskom, imajo datum 19. 3.
1954, kar je najzgodnejši, ki ga poznam.
Vse so bile poslane v Milan istemu
naslovniku, L. Erdodyu. Lázsló Erdödy je
bil znan filatelist. Kaže na to, da pred tem
datumom niso bile na razpolago. Če so
ovojnice res izšle 30. januarja, potem bi
pričakoval, da bo katera poslana filatelistično v naslednjih dveh tednih. Do
sedaj nisem zasledil nobene s februarskim datumom. Med tremi ovojnicami,
žigosanimi 19. 3. 1954, sta dve na
ovojnici tipa J-LO2-TI in ena na ovojnici
tipa J-LO4. To kaže res na to, da sta obe
ovojnici izšli skupaj. Če je bila skupna
naklada domnevno okoli 500, je še težje
ugotoviti, koliko je bilo pretiskanih ovojnic
tipa J-LO2-TI in koliko ovojnic tipa J-LO4.
Odgovora nimam. Imam še dve ovojnici
tipa J-LO2-TI s tem pretiskom. Prva je
žigosana 1. 4. 1954, druga pa 6. 4. 1954.
In spet me je presenetilo odkritje! Dve
žigosani ovojnici tipa J-LO4, ki imata v
moji zbirki najpoznejši datum, 28. 5. 1954,

12,5 mm

Slika 6a. Pretisk tipa II, V-LO2-PII

10 mm
12,5 mm

Slika 5b. Pretisk tipa I, V-LO3-PII
Številka 2/2020

Slika 6b. Pretisk tipa II, V-LO3-PII
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Poštne celine
sta pritegnili mojo pozornost. Njun pretisk
ima razmik med napisom in vrednostjo
(Slika 6a,b) 12,5 mm! To kaže torej na to,
da je tudi pri tej izdaji prišlo do
naknadnega (drugega) pretiskovanja. Žal
nimam s tem ali kasnejšim datumom
žigosane ovojnice tipa J-LO2-TI, vendar
V-LO2-PI
V-LO2-PII
V-LO3-PI
V-LO3-PII

Delavca
Delavca
Triglav
Triglav

sem šel takoj preveriti nežigosane
ovojnice tega tipa in res našel med njimi
tako pretisk z razmikom 10 mm kot tistega
z razmikom 12,5 mm.
Izdajo bomo tako spet razlikovali, kot
sledi:

J-LO2-TI, Vrednost 30/5, Razmik 10 mm, Barva črna.
J-LO2-TI, Vrednost 30/5, Razmik 12,5 mm, Barva črna.
J-LO4,
Vrednost 30/5, Razmik 10 mm, Barva črna.
J-LO4,
Vrednost 30/5, Razmik 12,5 mm, Barva črna.

19.3.1954
28.5.1954
19.3.1954
(28.5.1954)

Tako imamo v uporabi šest različnih tipov
ovojnic v Coni B STO, ki se ločijo po
motivu vrednotnice, pretiskani novi
vrednosti, razmiku med napisom »STO –
VUJNA« in vrednostjo ter barvi pretiska.
Pri tem nisem upošteval še različic v barvi
podlage ovojnic in odtenkov barve
vrednotnice.
Na koncu pa še ovojnica (Slika 7a), ki
predstavlja zagonetko, saj se ne uvršča v
gornji razpored izdaj. Kot je razvidno, gre
za tip V-LO2-PII, ki pa naj bi izšel marca
1954, potem, ko se je osnovna tarifa za
tujino spremenila na 30 din. Poslana pa je
bila 31. 7. 1953 iz Kopra v Novigrad,
kamor je dospela naslednji dan, kar priča
dnevni žig Novigrada (Slika 7b). Da je
pošiljka filatelistična, ni dvoma, saj je
opremljena z dodatno znamko 'Esperanto' za 300 din, tako da je poštnina
preplačana za celih 315 din. Vsekakor je
težko verjeti, da so se tako v Kopru kot v
Novigradu 'zmotili' pri nastavitvi letnice v
žigu. Vse kaže, da je šlo za umetno
ustvarjeno pošiljko nekoga, ki je imel
dobre veze na poštah tako v Kopru kot v
Novigradu. Potrdilo o tem sem dobil, ko
sem v Novakovićevi knjigi (2009) zasledil,
da je žig NOVIGRAD CITTANOVA C v
privatnih rokah in je že bil uporabljen za
razne zlorabe.
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Slika 7a. Ovojnica tipa V-LO2-PII, poslana
iz Kopra v Novigrad 31.7.1953 (!?)
Slika 7b.
Žiga na
hrbtni strani.

Hvaležen bom vsem, ki mi boste lahko s
to tematiko kaj pomagali s podatki,
posebno glede žigosanih ovojnic vseh
šestih tipov.
P.S.: Ko sem že poslal članek uredništvu
Nove filatelije, sem izvedel, da je italijanski katalog »Catalogo Enciclopedico
Italiano, 1999-2000« iz Milana, ki žal ne
izhaja več, že poročal o dveh različnih
razmikih med odtisoma »STT-VUJNA« in
nominale na ovojnicah V-LO2 in V-LO3.
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Poštne celine
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Prvo srečanje v društvu po pandemiji
Ne vem, kako je z delom filatelističnih klubov in društev po Sloveniji, zato bi rad z
vami delil veselje ob ponovnem srečanju
naših članov po koncu epidemije.
V četrtek, 28. 5. 2020, smo se, kakor
običajno, sestali člani kluba na redni seji.
Le-ta ne bi bila nič posebnega, če ne bi
bila po dolgem premoru zaradi epidemije
virusa Covid19.
Veliko smo si imeli za povedati, vsak je
delil filatelistične izkušnje iz tega “izolacijskega časa”. Dogovorili smo se tudi,
da se naslednjič srečamo čez štirinajst
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dni in skupaj napišemo veliko razglednic,
dopisnic in pisem podpore, oziroma
zahvale nekaterim ustanovam, ki so bile v
času epidemije najbolj ogrožene (bolnišnice, zdravstveni domovi, domovi za
strejše, policija, gasilci, učitelji, …).
Ker smo FNKjevci odgovorni in resni
ljudje, smo imeli to srečanje z zaščitnimi
maskami.
Lep pozdrav iz knežjega mesta.
Igor Topole, predsednik FNK Celje
igor.topole@gmail.com
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Veselko Guštin

Julijska Benečija 1918–1929: obnovitev
poštnih zvez
Po 1. svetovni vojni so bili odnosi med Italijo in Državo SHS, pozneje Kraljevino
SHS, zelo zapleteni in so potrebovali kar nekaj let, da so se stabilizirali. O ponovni
vzpostavitvi poštnega prometa smo tudi že pisali v NF, št. 3/2018, str. 8–14.
Tokrat sledi kronologija dogodkov, ki so odločilno vplivali na poštni promet
Julijske Benečije oziroma krajine (JK).
3. novembra 1918 se je general Enrico
Petitti di Roreto izkrcal v Trstu in prevzel
vlogo vojaškega guvernerja. Med vojno
poštnega prometa s sovražnimi državami
(Avstrijo in Nemčijo) ni bilo, z
zavezniškimi ali nevtralnimi državami je
potekal v omejenih možnostih in je bil
podvržen cenzuri (»censura posta
estera«).
5. novembra 1918 je guverner JK
zaustavil celoten poštni, telefonski in
telegrafski (PTT) promet, ker so bile
vojaške razmere med Italijo in ozemljem
nekdanje Države SHS napete. Po 1. 12.
1918 se Država SHS združi s Srbijo in
Črno goro v Kraljevino SHS. Uporaba
pojma »Država SHS« tudi pozneje bo
vselej pomenilo ozemlje dela Slovenije,
Hrvaške, brez JK, BiH, Vojvodine in
nezasedenega dela Dalmacije. Čez
razmejitveno črto niso smele niti osebe,
niti pošta, niti nobena informacija. Izjema
je bila Reka, kjer je bil situiran zavezniški
vojaški odred. Seveda pa je čez
razmejitveno črto potekal živahen ilegalni
promet. Italija je dopuščala železniški
promet le z Dunajem in Prago, a čez
prelaz Brener/ Brennerpass/ Passo del
Brenner ali čez Trbiž (od tu na Celovec –
Leoben), kjer so bile napetosti na
razmejitveni črti bistveno manjše.
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11. novembra 1918 se podpiše premirje
med Italijo in Avstro-Ogrsko (A-O). Tedaj
se tudi obnovijo poštne zveze med Italijo
in njej sovražnimi državami (A-O,
Nemčijo). Možno je pošiljati navadne
pošiljke za Rusijo in Ukrajino (zbirale so
se v Milanu – pošta za tujino / »Milano
Posta Estera«) ter navadne in priporočene za Romunijo, Srbijo, Bolgarijo in
Turčijo (zbirale so se v Bologni – pošta za
tujino / »Bologna Posta Estera«). Od
januarja 1919 je bilo možno pošiljati pošto
tudi v Belgijo in Alzacijo-Loreno. Za (od
Italijanov) novo zasedena ozemlja:
Tirolska, Julijska krajina in del Dal-

Slika 1. Italijanska dopisnica s pretiskom
»Venezia Giulia« iz Trsta v Trst, 4. 1. 1919.
Promet znotraj JK in z Italijo je tekel nemoteno,
pisma so se cenzurirala, poštnina se je
zaračunavala v Kronah.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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macije to ni veljalo, ker je tu imel – kot
beremo – odločilno oblast vojaški guverner JK.
6. marca 1919 je vojaška oblast JK izdala
ukaz, da se spoštuje zaprtje meje na
vzhodu in da se »kaznuje vsak, ki bo
prenašal ali skušal sem ter tja prenašati
pošto, časopise, revije, plakate ali
posredoval po telefonu ali telegrafu
privatna sporočila«. Izjeme za prenos
(tudi privatne pošte) je potrdil le guverner
in so veljale za vojaške sle. Vsa
»nepomembna in nedolžna« pošta iz JK,
ki se je nabirala v Milanu ali Bologni, se je
sporazumno z guvernerjem JK usmerila
preko Švice.
20. aprila 1919 se je v JK uvedla
italijanska valuta Lira (tedaj so tudi
prenehale veljati pomožne izdaje
avstrijskih in italijanskih znamk s
pretiskom »Venezia Giulia«) in je vsa
navadna pošta, priporočena, zavarovana
/oz. vrednostna pisma/ do 1000 lir, nujna
in s povratnico za zavezniške in nevtralne
države, šla preko Italije, a veljale so
mednarodne avstrijske tarife s plačilom v
lirah. Menjalni tečaj je bil 1 K = 0, 40 Lire.
12. maja 1919 je vojaška oblast v JK
dopustila in obnovila komunikacije s
»sovražnimi državami«: Nemško Avstrijo,
Poljsko, Bolgarijo, Romunijo, Turčijo in
Nemčijo, vštevši vse njene nekdanje
kolonije. Pošta je šla ali preko italijanskih
poštnih uradov ali preko Švice – tista, ki je
čakala v Milanu (»Milano Posta Estera«),
ali včasih preko Trsta (s posebnimi sli).
Seveda to ni veljalo za ozemlje nekdanje
Države SHS. V Nemško Avstrijo so iz JK
bile dovoljene le navadne odprte pošiljke,
navadne ali priporočene razglednice,
vzorci, časopisi in telegrami. Za druge
novo nastale države (iz A-O) je bilo
možno pošiljati samo službeno (trgovsko)
pošto ali telegrame. Za Madžarsko je
Številka 2/2020

veljalo podobno. Privatna pošta je lahko
šla le preko »nevtralnih« držav. V
nezaseden del Dalmacije, Srbije, Črne
gore, Češkoslovaške (ČS), Poljske,
Romunije, Bolgarije in Turčije se je lahko
pošiljalo navadna ali priporočena pisma
ali razglednice, državne ali osebne
telegrame. V Sirijo, Palestino in
Mezopotamijo (nekdaj turški) so bili
možni tudi paketi. V »nekdanjo« Državo
SHS, to je Bosno in Hercegovino,
Slavonijo, Hrvaško in Slovenijo (brez JK)
se je lahko pošiljalo le državne telegrame.
Za nevtralne in prijateljske države je bilo
možno v glavnem pošiljati navadna ali
priporočena pisma in dopisnice, včasih
vrednostna, tudi pakete.
3. junija 1919 je glavni tajnik za civilne
zadeve (nekdaj guverner) za JK ustavil
ves promet preko Švice (pismo iz Trsta na
Dunaj preko Švice in vseh cenzur je
potovalo tudi do tri tedne, trgovske
potrebe pa so zahtevale, da se vzpostavi
hitrejša zveza preko razmejitvene črte) in
uveljavil pravila, ki so veljala za Nemško
Avstrijo: lahko se je pošiljalo odprta pisma
in dopisnice, tudi priporočene, vzorce,
časopise. Ni pa bilo mogoče poslati
zavarovanih/vrednostnih pisem ali nujnih.
Za sovražne države (Nemčijo) je bilo
možno pošiljati samo odprta pisma in
dopisnice. Za prijateljske in nevtralne
države so veljala enaka pravila kot za
Italijo.
4. junija 1919 je bila sklicana italijanskoavstrijska konferenca v Beljaku z
namenom, da se uredi železniška
povezava preko Trbiža v Beljak. Prvič je
peljal vlak maja 1919 in sicer trikrat
tedensko: Trst-Trbiž-Dunaj. Takrat so tudi
razmislili o ponovni vzpostavitvi poštne
izmenjave, zato se je tudi predlagalo, da
se ponovno aktivira glavna pošta Trbiž in
Trbiž 2 (ob železniški postaji), Tablja
13
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(Pontebba/Pontafel) ter aktivirajo cenzurne postaje.
1. avgusta 1919 so bile odstranjene razne
ovire, ki so omogočale, da je neposredna
izmenjava z Avstrijo stekla preko železniške proge Bocen/Bozen/ Bolzano
–Brener–Innsbruck, Bocen –Toplah/
Dobbiach/Dobbiaco – Innichen – Lienz in
Videm/Udine – Tablja – Trbiž/ Tarvis/
Tarvisio – Beljak/Villach, z uradniki na
postajah Brener, Toplah in Trbiž. Pošiljke
naj bi se zbirale (in tudi cenzurirale) v
Bocnu za Vorarlberško, Tirolsko in
Salzburško. V Trstu pa za preostali del
Avstrije. Dovoljena so bila pisma,
razglednice/dopisnice s plačanim
odgovorom, tiskovine, vzorci, časopisi,
tako priporočeno kot nujno. Tarife naj bi
bile one mednarodne iz leta 1906. Isto
železniško povezavo so od 5. avgusta
1919 koristile tudi Češkoslovaška in
Poljska.
1. avgusta 1919 se ponovno vzpostavijo
poštne poti med Italijo in Avstrijo, čeprav
so se železniške že maja 1919. Želeli so
vzpostaviti tudi železniški potniški (bolj
kot poštni) promet s Kraljevino SHS.
Progi sta bili dve, ki sta šli iz Trsta:
Logatec–Ljubljana–Maribor–Gradec/
Graz-Dunaj. Druga je šla do Gorice,
prestopila je razmejitveno črto bolj na
severu v Podbrdu in se združila s tretjim
železniškim prehodom pri Trbižu na progi
Trbiž–Jesenice (takrat je ta proga še
delovala). Zaradi slabih odnosov
(pričakovan plebiscit na Koroškem) je bila
ta povezava z Avstrijo pretrgana. Na
prigovarjanje avstrijskih železnic so bili v
Ljubljani pripravljeni pogovarjati se o
ponovnem zagonu proge Trst–Ljubljana–Dunaj.
17. maja 1919 se je pripravljala
konferenca v Ljubljani, da bi ponovno
odprla železniško povezavo Trsta z
14

Nemško Avstrijo in Slovaško. Pozneje je
bila podobna konferenca še v Trstu od
29.–31. maja 1919. Delegati iz Avstrije,
Češkoslovaške, Srbije, Hrvaške, Slovenije in Italije so razpravljali o progah preko
Logatca, Trbiža in Podbrda. Žal so razgovori propadli, predvsem zaradi neskladja med (lokalno oblastjo) v Ljubljani
in (centralno) v Beogradu.
3. junija 1919 je guverner za JK Petitti
ponovno sklical sestanek v Trstu in tudi
pripravil nov predlog. (Tudi na konferenci
v Parizu 21. junija 1919 ga ni podprla ČS,
ker je čakala na razvoj dogodkov v
Kraljevini SHS). V tem času je
jugoslovanska vojska zasedla Celovec in
okolico, Italijani pa so zasedli linijo
Trbiž–Sveti Vid na Koroškem/St.Veit, saj
so planirali uporabo proge čez Podbrdo –
Jesenice – Podrožca/Rosenbach.
Končno je konec junija 1919 dnevno
stekel prvi direktni potniški vlak na progi
Trst–Ljubljana–Dunaj, najprej 26. junija z
Dunaja in 27. junija iz Trsta, a s
(pre)majhnim številom vagonov. Tovorni
promet ni stekel, ker je
temu
nasprotovala Srbija, saj je želela podobne
ugodnosti za vlake proti Franciji. Nekaj
problemov je nastajalo tudi z vizami: za
Italijane v tranzitu za Avstrijo niso bili
potrebni (na postajah je bilo običajno
polno vojske in vlak je stal nekaj minut),
medtem ko je za Jugoslovane na progi
Ljubljana–Trst–Torino–Francija vize
zahtevala Italija. Se je pa dogajalo, da so
jugoslovanske oblasti kdaj tudi od
Italijanov (pomotoma) zahtevale vize,
skratka nagajanj je bilo polno.
19. julija 1919 so vlaki na progi
Trst–Ljubljana–Dunaj dostikrat obstali
zaradi pomanjkanja premoga v Avstriji.
Seveda je bil to razlog za ponovni začetek
pogajanj o vzpostavitvi povezave čez
Slovenijo. Res je morala Srbija preko
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Italije v Francijo, med tem ko je Italija
lahko do Avstrije prišla preko Brenerja ali
Trbiža. Predlog Italijanov je bil, da se
postavi ves poštni in telegrafski promet,
pa tudi tovorni (predvsem zaradi
ekonomskih razlogov JK in Italije),
medtem ko se je Beograd zadovoljil samo
s tovornim prometom (zaradi francoske
Armée d'Orient / Vzhodne armade).
28. julija 1919 je bila še ena konferenca v
Ljubljani na željo ljubljanskih železnic,
kjer so sodelovali slovenski, avstrijski in
italijanski delegati in še vedno razpravljali
o progi Trst–Ljubljana–Dunaj. A
nesporazumi so ostajali, predvsem zaradi
nasprotovanja Ljubljane, Beograda, pa
tudi Prage. Vlaki naj bi začeli voziti s 15.
avgustom 1919, a zaradi nasprotovanja
Jugoslavije (ki so jo podpirali zavezniki –
predvsem Francija, da bi onemogočili
napredek italijanske ekonomije) niso.
Podobno je veljalo za poštni promet, ki si
ga je bolj želela italijanska stran.
Kraljevina SHS je za komunikacijo »preko
Italije« raje uporabila francosko vojaško
službo za izmenjavo pošiljk s Švico. ČS
pa je nasprotovala vzponu Trsta, ker je
raje podprla razvoj severnomorskih
pristanišč.
Od začetka 1919 je delovala edina
železniška linija, ki je Italijo povezovala s
Kraljevino SHS/ Jugoslavijo – Orient
express. Povezovala je Pariz s Carigradom in sicer: Pariz–Lozana–Milano–
Benetke–Trst–Logatec–Ljubljana–Zagreb–Vinkovci (od tu proga proti Bukarešti)
– Beograd–Sofija–Carigrad. Vlak je uporabljala tudi francoska vojaška pošta, so
ga pa koristili tudi za neposredno (morda
samo službeno) poštno povezavo med
Italijo in Jugoslavijo od 15. avgusta 1919
naprej. S tem vlakom se je poštni promet
razširil na dnevno povezavo še s Srbijo,
Številka 2/2020

Romunijo, Bolgarijo in ozemljem nekdanje države SHS.
17. novembra 1919 je bila ponovno
sklicana konferenca v Ljubljani (tako kot
prej v Beljaku) o železniških in PTT
povezavah med Italijo, JK in Kraljevino
SHS (Kosta Zlatanović) in se dogovorili:
S ponovno vzpostavitvijo železniške
proge Trst – Logatec – Ljubljana se
prenaša in izmenja med Italijo in SHS tudi
poštna korespondenca: navadna in nujna
pisma, navadne ali nujne službene
(državne ali trgovske) dopisnice, vzorci,
tiskovine (samo iz Italije, iz Slovenije in
Hrvaške pod dogovoru), priporočene
pošiljke, veljajo mednarodne tarife iz leta
1906. Izmenjava se izvrši na železniški
postaji v Logatcu. Tu vlak z osebjem
počaka določen čas, da se izvrši
izmenjava. Začne se s 16. decembrom
1919, ko začne železniški promet.
Delegati podprejo tudi pošiljanje paketov.
Vendar zaradi neusposobljenosti poštnih
uradov ta še ne bo stekel. Zaenkrat se
uporabi francosko pošto, za pakete iz ali v
Francijo v posebnih zapečatenih vagonih.
Usluga tranzita (preko Italije) se zaračunava po ustreznih tarifah. Jugoslovanska pošta pove, s katerimi državami
na Balkanu lahko vzpostavi poštne zvez.
Telegrafskega prometa ni, telefonski pa
se začne, ko ga potrdijo obe državi. V
Ljubljani 29. novembra 1919.
V leto 1920 se je premaknila uresničitev
sicer lepo zamišljenega sporazuma, ki je
naletel na številne tehnične in politične
ovire: posebnega poštnega urada za
izmenjavo v Logatcu ni bilo, država/kraljevina SHS od Italije še ni bila
priznana. Šele 22. junija 1920 je stekel
promet proti Dunaju, ČS, Poljski (za
rezervo je bila proga preko Trbiža v Beljak
in naprej v Budimpešto). Konec leta, ko se
15
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je pripravljal meddržavni sporazum o meji
v Rapallu, je promet čez Logatec stekel.
Oni preko Podbrda pa šele čez kako leto.

1. februarja 1920 za zavarovane/denarne
pošiljke z Nemčijo preko Švice in
zbiranjem v Chiassu;
1. julija 1921 s Češkoslovaško;
8. novembra 1921 za zavarovane z
Avstrijo, preko Tablje/Pontebba – Beljaka.

Slika 2. Priporočeno pismo je iz Trsta krenilo 14. X.
1922 v Kranj preko Ljubljane / «via Ljubljana« z
vlakom. Tarifa 80 Cent. za pismo in 80 Cent. za
priporočnino še ni znižana. Zanimivo je ime
države: »Slavia«, ki ga je uporabil slovenski
poslanec v rimskem parlamentu in si je upal v
slovenščini govoriti pred »novim gospodarjem
Italije« Mussolinijem, odvetnik dr. Josip Wilfan
(Vilfan), na pismu svoji hčerki.
20. novembra 1920 beremo v poročilu, da
PTT razmere med Italijo in Jugoslavijo
niso bile povsem zadovoljive:
Zato je potrebno vsaki mednarodni
vlakovni kompoziciji dodati poseben
poštni vagon s poštnimi uslužbenci (in ne
železničarji). Telegrafski promet je pred
vojno imel 5 linij, sedaj ena sama linija za
Dunaj, ena za Prago, ena za Gradec, ena
za Ljubljano in ena za Zagreb! Manjka
linija za Budimpešto (preko Pragerskega). Preko Jugoslavije bi tudi moral iti
PTT promet za Madžarsko, Romunijo in
Bolgarijo. Uredili so se tudi neposredni
poštni tokovi z drugimi sovražnimi
državami, na zadnje z Madžarsko leta
1920.
1. decembra 1920 se končno postavlja
normalno stanje za nujne (ekspres)
pošiljke med Italijo in Francijo;
16

25. – 29. oktobra 1921 je bila v Portorožu
sklicana konferenca med državami
naslednicami avstro-ogrskega cesarstva
za ponovno vzpostavitev in razvoj
gospodarskega sodelovanja na območju
Podonavja. Sodelovale so Italija, Avstrija,
Madžarska, Romunija, Češkoslovaška
ter Kraljevina Srbov, Hrvatov in
Slovencev.
Sklenjen je bil tudi dogovor o poštnih
izmenjavah, podpisan na zaključni seji
23. novembra 1921. Nanašal se je na
ponovno vzpostavitev poštnih in drugih
storitev z vzajemnimi ugodnostmi in
znižanjem tarif v povprečju na 75%
mednarodnih. Dne
3. februarja 1922 so zavarovane pošiljke
za Madžarsko ponovno začele potovati
preko Trbiža;
1. avgusta 1922 za Gdansk, novembra za
Latvijo in Švedsko;
1. januarja 1924 so šle preko Trsta
zavarovane pošiljke za Kraljevino
SHS/Jugoslavijo.
Škatle (majhne paketne pošiljke, zavoji)
so bile vedno izključene iz vseh teh
zavarovanih storitev, razen v Gdansku.
Šele
1. marca 1925 so bile škatle sprejete v
Avstrijo;
julija 1925 zavarovane pošiljke (vključno
s škatlami) za Litvo,
1. januarja 1926 pa za Grčijo prek
Brindisija, razen škatel.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Podpisani so bili tudi sporazumi z
različnimi državami, vključno

postaj; konzularni sporazum in končno je
bil sklenjen tudi akt:

26. novembra 1921 z ZSSR in

12. avgusta 1924 za poštne, telegrafske
in telefonske komunikacije z dvema
sporazumoma: prvi o poštnih storitvah,
drugi o telegrafskih in telefonskih. Prvi je
želel izboljšati medsebojne poštne
odnose in dokončno vzpostaviti
Portoroške znižane tarife, ponovno
aktiviranje storitve škatel, posebne tarife
za pakete in druge zadeve. Drugi je
vključeval vzpostavitev neposrednih
telegrafskih komunikacij od Reke do
Zagreba in Sinja ter od Zadra do
sosednjih središč po internih, a ne
mednarodnih cenah; skrb jugoslovanske
uprave za del pristojnosti linij Trst–Praga
in Trst–Budimpešta ter druga vprašanja
vzajemnega interesa. Ti sporazumi so
dejansko začeli veljati šele čez nekaj let,
ko jih je:

Med njimi so bili še posebej pomembni
sporazumi z Madžarsko in Jugoslavijo.
27. marca 1924 so bile v Budimpešti
podpisane tri italijansko–madžarske
konvencije o poštnih, telegrafskih in
telefonskih storitvah ter o jadranskih
tarifah. Prvi je ponovil portoroške
sporazume in od 1. februarja 1925
vzpostavil druge znižane tarife za
vzajemno izmenjavo periodičnih tiskov in
paketov, ki so jih pošiljali založniki ali
knjigarne, in ponovno aktiviral menjavo
d e n a r n i h n a l o g o v. S p o r a z u m j e
predvideval tudi obnovitev paketov, težjih
od 5 kilogramov, telegrafskih denarnih
nalogov, storitev denarnega prometa
(čeprav v resnici ta ni bil takoj ponovno
aktiviran).
20. julija 1925 sledijo Neptunski (blizu
trdnjave Sangallo di Nettuno) sporazumi
med Italijo in kraljevino SHS, ki so bili
podpisani v okolici Rima v pokrajini
Lacij/Lazio. Pred njimi pa so bili drugi akti,
podpisani v Beogradu med julijem in
avgustom 1924. To so bili številni predpisi,
ki zadevajo razne vidike odnosov med
državama in so pomenili novo »poglavje«
v medsebojnih odnosih. Beograjski akti
so vključevali trgovinsko pogodbo in
plovbo; dva železniška sporazuma; akte
za urejanje vračila lastnine, pravic in
interesov ter za fundacije in kolektivna
sredstva; sporazume o zasebnem
zavarovanju; o stečajih; za pomoč
vzdrževanim članom javne pomoči; za
industrijska in komercialna podjetja;
sporazume za tarife prepeljano blago po
Jadranu; konvencijo o uporabi mejnih
Številka 2/2020

- leta 1928 ratificirala italijanska vlada;
- junija 1929 pa še jugoslovanska.
Jugoslovanski tisk je v resnici organiziral
obsežno proti-italijansko kampanijo, ki je
nasprotovala ratifikaciji, in do podpisa je
prišlo po vztrajnih prošnjah Italije po
nadaljnjih pogovorih.
Literatura:
- Bruno Crevato-Selvaggi, Venezia Giulia
1918: LA RIPRESA DELLE
COMUNICAZIONI POSTALI ED I
CORRIERI MILITARI / Julijska Benečija
1918: obnovitev poštnih komunikacij in
vojaški sli, Archivio per la storia postale,
22-23 (2006), pp. 33-66.
veselko.gustin@gmail.com

Ste v vaše društvo pridobili
kakšnega novega člana?

4. decembra 1922 z Albanijo.
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Boštjan Petauer

Turška pošta v Bosni in Hercegovini
V številki 2/2018 smo predstavili pošte, ki so v 19. stoletju, do avstro-ogrske
zasedbe 1878, delovale na ozemlju Bosne in Hercegovine. Takrat nismo obravnavali
uradne turške pošte, ta je predmet tega prispevka.
Otomanska plemena so v 12. stoletju pod
vodstvom Gazi Osman Bega prispela v
pokrajino, ki je danes znana pod imenom
Anatolija. Tam so naleteli na pleme
Seldžukov. Kmalu sta se ljudstvi pomešali
in sprejeli islam, kar je pomenilo začetek
Osmanskega cesarstva.
Že v začetku 12. stoletja je pleme
Seldžukov organiziralo poštno službo s
pomočjo poštnih slov, ki pa je bila
namenjena le prenosu službene in
vojaške pošte, kasneje pa so jo lahko
uporabljale tudi pomembne osebe in
trgovci. Otomanski imperij se je hitro širil z
osvajanjem ozemelj na Balkanu in okoli
Črnega morja. Konstantinopel je padel
29. maja 1453, kar je pomenilo tudi konec
Bizantinske države. V Istanbul, kakor se
kraj imenuje še danes, so takrat iz Edirne
prestavili Turki tudi prestolnico svoje
države.
Zelo hitra rast turškega imperija je
zahtevala tudi reorganizacijo poštne
službe. Za vlado Mehmeta II., Osvajalca
(1451-1481) je bila uvedena tako
imenovana »tatarska« pošta. Ime izhaja
iz istoimenskega plemena, ki je bilo
znano po sposobnostih jahanja na dolge
razdalje brez postanka in po hitrih konjih,
ki so jih imeli. V začetku so ravno tako
lahko prenašali le službeno in vojaško
pošto, kasneje pa jim je bilo dovoljeno
prenašati tudi zasebno pošto in obdržati s
tem pridobljeni zaslužek. V naslednjih
18

obdobjih so Turki svojo poštno službo še
izboljševali.
V Bosni pa je bilo drugače. Čeprav je
Mehmet II. deželo osvojil že leta 1463, pa
v času, ko je reorganiziral pošto v Turčiji,
za kaj podobnega v Bosni očitno ni imel
posluha. Tako je bila turška pošta v Bosni
ustanovljena šele leta 1840, delovati pa je
začela šele več let kasneje (podatki se
med viri nekoliko razlikujejo). Pretirano se
jim torej ni mudilo.
Prvi poštni urad je turška pošta odprla leta
1845 v (Bosanskem) Brodu. Sledili so
uradi v Sarajevu (1849), Mostarju (istega
leta), nato v Banja Luki, Livnem, Bihaću,
Višegradu, Brčkem, Travniku, Tuzli in
Bjelini, domnevno tudi v Gacku, Stolcu in
Zenici. Vse ni bilo najbolje urejeno, saj so
marsikje vladale precej kaotične razmere.
Pošto so prenašali Tatari, ki smo jih
spoznali na začetku tega sestavka. Niso
imeli fiksne plače, ampak so bili plačani
po opravljenem delu. Lokalne oblasti so
jih morale oskrbeti s spočitimi konji, v
skrajnem primeru pa so lahko konje tudi
zaplenili, o čemer je pisal že Valvasor v
Slavi Vojvodine Kranjske (glej NF
4/2017).
Poštnina je bila odvisna od teže pisma in
razdalje; poštnina glede na razdaljo je bila
ukinjena šele 1875. Podrobnosti so
razvidne iz strokovne literature.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Žigi turške pošte v Bosni. Nekateri so se uporabljali le v predfilatelističnem obdobju, drugi so poznani le
kasneje (Pongratz- Lippit).
Številka 2/2020
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Turško pošto v Bosni lahko razdelimo v
več obdobij ter vrst pošiljk, in sicer:
- Pisma znotraj Bosne oz. Osmanskega
cesarstva, ki so bila brez znamk
oziroma po letu 1863, frankirana z
znamkami;
- Pisma iz Bosne v Avstrijo, frankirana do
meje z Avstrijo s turškimi znamkami,
oziroma pred 1863 z negativnim žigom,
za pot po Avstriji pa z rednimi
avstrijskimi znamkami (kot bomo videli
na primerih, to ni vedno veljalo);
- Pisma iz Avstrije v Bosno, frankirana z
avstrijskimi znamkami in žigosana v
kraju pošiljanja in v Bosni dofrankirana
s turškimi znamkami in žigosana v kraju
dohodne pošte in
- Tako imenovana »tatarska« pisma, ki
so jih nosili Tatari med oddajno in
sprejemno pošto, vsebovala pa so
spisek pisem, ki so jih prenašali. Tu
torej ne gre za sama pisma, ampak le
za njihov seznam.

Pismo, poslano 28. februarja 1861 iz Sarajeva v
Seres (Grčija), z zelenim negativnim žigom
Sarajeva (ta barva se je domnevno uporabljala za
priporočena pisma, vendar so v zvezi s tem
potrebne dodatne raziskave). Naslov je napisan v
treh jezikih ― turškem, srbskem in grškem.
Na prvih (in tudi nekaterih kasnejših)
turških znamkah je prikazan Sultanov
pečat, ki se razlikuje od vladarja do
vladarja. Na izdaji iz leta 1863 je prikazan
pečat (tughra) sultana Abdulazisa (1830 –
1876), ki je vladal od leta 1861 do 1876.

Vsako od omenjenih kategorij si bomo
ogledali na praktičnih primerih.
Pisma znotraj Bosne oz.
Osmanskega cesarstva, ki so bila
brez znamk oziroma po letu 1863
frankirana z znamkami

Pismo iz Sarajeva, poslano v Istanbul, z
negativnim žigom Sarajeva
20

Priporočeno pismo, poslano 25. decembra 1864 iz
Sarajeva v Brod, frankirano z dvema znamkama za
20 para (tretji tisk prve izdaje iz 1863) s pikčastim
žigom Sarajeva (T3 v sliki žigov zgoraj). Poznanih
je le nekaj teh žigov in vsi so slabo vidni. Poštnina
za pismo je znašala 20 para, priporočnina pa
polovico tega. Ker je bila nominalna vrednost
najmanjše znamke iz serije 20 para, sta tu
nalepljeni dve. Levo zgoraj je dohodni žig
Bosanskega Broda.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Pismo iz leta 1864 iz Deralie (Istanbula) v Saray
Bosno (Sarajevo), frankirano s tremi znamkami za 2
kurusa prvega tiska iz leta 1863 in eno znamko za 1
kurus, tretji tisk. Vse znamke so žigosane s pikčastim
žigom Istanbula, mešana frankatura med 1. in 3.
tiskom (skupaj so bili 4 tiski, op. B.P.) (Basaran).

Potrdilo o oddaji priporočenega pisma,
poslanega iz Sarajeva v Tuzlo, turški dvokrožni
žig Bosna 81 (T4a).

Pismo, poslano leta 1873 iz Sarajeva v Brod z
znamkama za 1 piaster (rumena) in 2 piastra
(opekasta) tipa Duloz iz leta 1868. V desnem
zgornjem kotu je redka uporaba žiga Bosna-Saraj
– Saraj (T5) -Bosna (T5), ex Passer (Adolf Passer
je bil znan proučevalec turških in tudi bosanskih
znamk, predavatelj in publicist. Znano je njegovo
predavanje, ki ga je imel leta 1938 o prvih turških
znamkah na The Royal Philatelic Society – kraljeva
filatelistična družba – v Londonu).

Pisma iz Bosne v Avstrijo, frankirana
do meje z Avstrijo s turškimi
znamkami, oziroma pred 1863 z
negativnim žigom, za pot po Avstriji
pa z rednimi avstrijskimi znamkami

Pismo, datirano 20. februarja 1864, poslano iz Sarajeva v Trst 5 preko Bosanskega Broda, frankirana z
vodoravnim parom znamk za 20 para, drugi tisk, razvrednotenima s pikčastim žigom (brez označbe kraja),
kakor tudi z žigom Broda desno zgoraj, okrogli tranzitni žig Sissek Banhof (Sisek Kolodvor) in rdeč
pravokotni dohodni žig Trsta na hrbtni strani (Basaran). Zelo malo primerkov je poznanih v času znamk
z motivom Tughra, poslanih iz turškega cesarstva v tujino. Zanimivo je, da na pismo ni bilo
potrebno nalepiti avstrijskih znamk, kar je bila sicer praksa pri turških pismih v tujino do 1. julija
1875, ko je tudi Turčija postala članica svetovne poštne zveze.
Številka 2/2020
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Nekatera pisma so bila prinešena direktno na obmejno avstrijsko pošto; da prihajajo iz Bosne, je možno ugotoviti le iz vsebine. Dva primera sta prikazana spodaj.

Pismo iz Brčkega v Pešto preko Vinkovcev in
frankrano s prvo avstrijsko znamko iz leta
1850.Tranzitni žig Essega (Osijek) in dohodni žig
Pešte (danes Budimpešta) na hrbtni strani.

pojava bolezni, npr. kolere). Tranzitni žig Agram
(Zagreb) in dohodni žig Dunaja. (Weber)

Pismo iz Sarajeva v Trst, z negativnim žigom
Sarajeva, frankirano z avstrijsko znamko za 15
krajcarjev II. izdaje. Znamka je prečrtana z besedo
»Franco«« z isto pisavo kot pismo, kar pomeni, da
je bila znamka na pismo nalepljena že v Sarajevu.
Tranzitni žig Agram (Zagreb) in dohodni žig Trsta.
(Weber).
Pisma iz Avstrije v Bosno,
frankirana z avstrijskimi znamkami
in žigosana v kraju pošiljanja
in v Bosni dofrankirana
s turškimi znamkami ter žigosana
v kraju dohodne pošte

Pismo iz Mostarja, poslano preko Metkovića
(Dalmacija) v Trst. Dohodni žig Trsta na hrbtni strani.

Pismo iz Sarajeva na Dunaj, sarajevski negativni
žig zraven znamke, frankirano z avstrijsko izdajo
1850 v Slavonskem Brodu. Črni žig na levi strani je
žig dezinfekcijskega urada v Slavonskem Brodu
(pisma so takrat razkuževali zaradi možnega
22

Pismo iz Trsta v Sarajevo iz leta 1864, frankirano s
15 krajcarji (10 in 5) in z avstrijsko pošto poslano do
Slavonskega Broda. V Bosanskem Brodu je pismo
prevzela turška pošta in ga v Sarajevu frankirala s
porto znamko za 1 gruš, izdaje 1863 in žigosala s
pikčastim žigom. (Weber).
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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prispevkih obravnavali vse izdaje znamk
avstrijske pošte od 1879 do 1918 (redne,
priložnostne, porto), vse celine, vojno pošto 1914-1918 ter poštno zgodovino od začetka 19. stoletja do vključno avstro-ogrske zasedbe že omenjenega leta 1878.

Pismo iz Trsta v Bihać, frankirano z znamko za 5
krajcarjev izdaje 1867, v Bosni frankirano z
znamkama za 1 groš in 20 para ter žigosano z
dvema ovalnima žigoma Bihaća (T1) (Weber).
Tako imenovana »tatarska« pisma,
ki so jih nosili Tatari med oddajno
in sprejemno pošto

Tatarsko pismo iz Istanbula za Sarajevo iz leta
1850 vsebuje spisek 15 pisem, ki so jih prenašali
na tej relaciji. Zgoraj je odhodni žig Deraliye (Istanbul), spodaj pa žig Bosna (Sarajevo) (Weber).
S tem prispevkom zaključujemo filatelistično obravnavo Bosne in Hercegovine, ki
smo jo začeli leta 2008 s prispevkom o prvi
vojni izdaji leta 1914. Od takrat smo v 27
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Upamo, da smo medtem pridobili tudi kakega zbiralca znamk tega področja, saj so
vsaj žigosane znamke še vedno dosegljive povprečnemu slovenskemu filatelističnemu žepu. Poleg tega gre za zaključeno področje in se nam ni potrebno ukvarjati z novitetami, kjer smo lahko vsake toliko
časa deležni tudi neprijetnih presenečenj
(majhne naklade, visoke nominale itd).
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Veselko Guštin

Slovenski vojaki v tujih vojskah
Slovenci v tujih vojskah: ni prav pogosto, da v roke dobiš italijansko vojaško
razglednico ali dopisnico, ki jo je pisal slovenski vojak - Primorec. Kot vemo, je Italija
kot bodoča kolonialna velesila, začela zasedati države na afriškem severu (Tunizija,
Alžir, Libija) in severovzhodu (Abesinija/Etiopija, Eritreja, Somalija).
Primorski Slovenci so v glavnem službovali ali v Specialnih delovnih bataljonih
(Compagnia Speciale Lavoratori) ali v vojni na Afriškem rogu. Tisti z manj sreče so
odšli v Afriko. Tu začenja tudi naša zgodba.

CARTOLINA POSTALE/PER LE FORZE ARMATE (dopisnica / za oborožene sile), je bila oproščena
poštnine za Italijo in njene kolonije (ESENTE DA TASSA PER L'ITALIA E LE SVE COLONIE) in
poslana 7. II. 1936 iz Vojne pošte št. 78 v Suhorje.
Dopisnica je bila izdana leta 1936 ob
začetku italijansko-etiopijske vojne.
Naslovljena je: Volk Giovanna/ Siccoria
No. 18 p. Cossana presso/ san Pietro del
Carso/ Trieste, Italia, ali prevedeno v
slovenščino: Volk Ivana/ Suhorje št. 18,
24

p(ošta) Košana pri/ Št. Petru na Krasu
(danes Pivka) / Trst, Italija. Kraljevina Italija je vsa slovenska imena in priimke po
zakonu Št. 494/1926 ter imena krajev po
zakonu Št. 800/1923 spremenila v italijansko obliko. Kako to, da je Volk ostal
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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»volk« in ni postal »lupo«, je pravi
čudež!? Žig na kartici je slabo viden, a
ugotovimo, da gre za napis POSTA
MILITARE NRO 78 A.O.I. (Africa Orientale Italiana, Italijanska Vzhodna Afrika).
Št. vojaške pošte 78 samo pove, kje so se
zbirale poštne pošiljke za vojake s tega
območja. Žig sprejemne pošte je Dolnja
Košana: COSSANA DI SOTTO 23.2.36.
XII TRIESTE. Kdaj je bila poslana, preberemo s kartice: »Afrika 7. II. (1936)«. In kaj
piše vojak? Prevedeno v slovenščino:
»Draga Ivanka!!! Tvoje pismo, katero si mi
pisala na 12. decembra, sem dobil, da si
je bilo več vrstic »polajnanih« /ponavljajočih, pa vseeno prisrčna hvala. Enako
tudi Mariji za pozdrave. Pred par dnevi
sem poslal domov par »okroglih« (morda
pesmic), ko prejmete prosim kak odgovor,
ker lahko se zgubi po pošti. Če Ti je mogoče Te prosim mi pošlji naslov od Meškovega K. in Bečanovega J. V upanju, da mi
ugodiš mojo prošnjo Te pozdravljam!!
Josip«.
Na sprednji strani dopisnice je še natančen naslov pošiljatelja (priimek, ime,
čin in ostalo): Mitt. Volk Giuseppe/ 848
Reggimento Fanteria/ 4a Compagnia
Mitr. Pesante/ I. Batt.ne, 19o Div.ne
Gavinana/Africa Orientale, v prevodu bi
pa prebrali: pošiljatelj Volk Josip (ali Jože)
/ 848. Pehotni polk / 4. enota težkih
mitraljezcev / I. bataljon, 190. divizije
Gavinana / Vzhodna Afrika. Divizija Gavinana je bila ustanovljena 1934 v Firencah
in pozneje premeščena v Eritrejo. S fronte
so jo umaknili 22. aprila 1936 ter poslali v
Axum. Leta 1939 je bila obnovljena in preimenovana v »Venezia« / Benetke. Cena
take dopisnice je po katalogu 10 Eur.

Vojna v Abesiniji se je zelo dotaknila
življenj Primorcev, ki so po podpisu
Rapalske pogodbe postali italijanski državljani in tudi njeni vojaški obvezniki.
Koliko primorskih fantov je bilo mobiliziranih v italijansko vojsko in poslanih na
abesinska bojišča, ni znano, saj vojaki v
italijanskih virih niso bili registrirani po
narodnosti. Tednik Istra, ki ga je v Jugoslaviji izdajala Zveza jugoslovanskih
emigrantov iz Julijske krajine, je sicer
poročal, da je bilo do septembra 1935
mobiliziranih 12.000 Jugoslovanov, ki so
živeli v Julijski krajini, a so časnikarji že
takrat pripisali, da podatek ni preverjen.
Jože Volk v svojem dnevniku našteva
imena številnih primorskih fantov, ki jih je
srečal v Abesiniji. “Ob večernih urah smo
prepevali, da je bilo veselje,” se je druženja s Slovenci v času, ko ni bilo bojev in
so tudi vojaki gradili ceste, spominjal Volk.
Prebegi v Jugoslavijo so bili pogosti. Po
podatkih angleškega časopisa Times je
do začetka februarja 1936 v Jugoslavijo
prebegnilo 1300 fantov; približno tisoč naj
bi jih ostalo v Sloveniji.
Prebežnikom je v Ljubljani pomagalo
emigrantsko društvo Tabor, ki je za fante,
ki so jih imenovali kar Abesinci, uredilo
Primorski dom. Dom je lahko hkrati
sprejel 200 ljudi, ki so lahko ostali tam le
nekaj dni, preden so si začeli urejati novo
življenje v Jugoslaviji. Ni jim bilo lahko in
pogosto naj bi bili žrtve zlorab; mnogi naj
bi bili internirani, domačini naj bi jih grdo
gledali, delodajalci pa izkoriščali njihov težak položaj in jim plačevali samo s hrano.
(Vir: Jana Krebelj, Primorske novice, 10.
10. 2015, Abesinija, tragična žrtev Mussolinijeve častihlepnosti.)

Obiščite našo spletno stran https://fzs.si/ in se seznanite
z najnovejšimi filatelističnimi novicami in dogodki pri nas.
Predlagajte nove vsebine!

veselko.gustin@gmail.com

Številka 2-2020
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Veselko Guštin

Miroslav Oražem, oblikovalec prvih
znamk za Slovensko Primorje in Istro
― katalog, 3. del
O Oražmovem delu in kronologiji dogodkov leta 1945 in 1946 smo veliko pisali v
prejšnjih dveh delih. Tu bomo predstavili le katalog vseh osnutkov, ki jih je pripravil
Oražem že takoj od maja 1945 naprej. Žal nimamo nobenih njegovih zapiskov.
Imamo samo njegove risbe in skice, zato si bomo pomagali z logičnim razmislekom.
Pa pojdimo po vrsti.

Slika 1. Noše: nimamo razlage, zakaj ti trije
osnutki. A kot vemo, so Slovenija,
Dalmacija in Makedonija s tem
poimenovanjem nastale šele po 2.
svetovni vojni. Prej so to bile »pokrajine«:
Dravska, Primorska in Vardarska v
sestavu Kraljevine Jugoslavije. Srbija,
Črna gora in Hrvaška so že bile poznane.
Kakor koli že, osnutki so bili pripravljeni za
znamke Jugoslavije! Neizdani osnutki so
velikosti A4.

Slika 2. Serija 5 neizdanih osnutkov
(Reke, Gorice, Rovinja, Pulja in zemljevid Julijske krajine) priložnostnih
znamk za predvideno priključitev
Slovenskega Primorja in Istre k Jugoslaviji. Napis države je v latinici in cirilici.
Žal do priključitve ni prišlo. Vsi osnutki so
velikosti A4, razen zemljevida, ki je manjši
(10 x 10 cm). Dobro vidimo, da je
označeno celotno ozemlje Julijske krajine
/temnejše rdeče/, ki naj bi ga dobila
Jugoslavija leta 1945.

Slika 3 (se nadaljuje).
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Slika 3.
Poleg velikih osnutkov
(A4) je pripravil še male osnutke v velikosti
»pravih znamk« (glej 5
znamk na slikah 3).
Slika 6. Tri začetne nepoznane idejne
zamisli za Primorje, Devin in Trst,
približne velikosti 10 x 15 cm. Vsi osnutki
s slike 5 in 6 so bili nalepljeni na velikem
kartonu (A3), žal pa se je ena skica
zgubila.
Slika 4. Oražem je pripravil tudi dva
neizdana osnutka znamke za letalsko
pošto za 2,50 Lir!

Slika 5. Najbolj nam je Miroslav Oražem
poznan kot oblikovalec prvih slovenskih
znamk za Slovensko Primorje in Istro.
Pripravil je več osnutkov za znamke in
vsebine so se kar precej menjavale. Na
sliki so prikazani končni osnutki, ki so
manjšega formata (5 x 7 cm), v velikosti
navadnih znamk.
Številka 2/2020

Slika 7. Končni neizdani osnutki za
Slovensko Primorje in Istro. Kot vidimo, je
pripravil kar dva osnutka znamke za 25
cent. Zakaj se je potem premislil in obdržal »grozd«, ne vemo. Smokva (figa) je
tipičen primorski oziroma istrski sadež,
prav tako tudi grozdje. A le-tega vidimo
tudi po celinski Sloveniji. Kmečkega para
za 2,50 Lir ne poznamo kot samostojno
znamko, se pa »pletilja« pozneje pojavi
na znamki za 5 Lir (Beram). V prvotnem
osnutku le-te znamke pletilje ni.
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Slika 8. Povsem nepoznan nam je bil osnutek za »zmago. Pripravil je več osnutkov, dva sta samo s partizanko, zastavo in
zvezdo in tretji končni za 50 Lir s partizanko, zastavo in zvezdo ter goseničarjem.
Oražem je narisal kar nekaj skic na temo
Trsta (cerkev Sv. Justa). Končni osnutek
je ta, ki ga najdemo kot »neizdano«
znamko v mnogih katalogih.

Slika 9. Osnutek
znamke za priključitev Slovenskega Primorja in
Istre k Jugoslaviji
leta 1947 ― kot
vemo, ni bil sprejet, pač pa je bil
sprejet podoben
osnutek E. Vicića: zemljevid Julijske
krajine (brez STO), zvezda v sredini in
napis Jugoslavija v latinici in cirilici. Izšli
sta 16. septembra 1947 dve znamki za
2,50 in 5, 00 Din.
Poleg vseh omenjenih osnutkov je
Oražem pripravil tudi preko 100 skic za
motive tako izdanih kot neizdanih znamk.
Vsi osnutki in skice so označeni s
štampiljko ES-7.
veselko.gustin@gmail.com

Upodobljena na znamki samo zato, ker se je rodila … kot prvi angleški otrok v
Novem Svetu (Severni Ameriki). Gre za Virginio Dare. Vse kar vemo o njej je to, da se je
rodila 18. avgusta 1587 v koloniji Roanoke v sedanji Severni Karolini. Ne ve se, kdaj je
umrla, vendar zagotovo vsaj že l. 1590. Njena mati Eleanor in oče Ananias Dare sta bila
med približno 120 naseljenci, ki so leta 1587 odpluli iz Anglije, da bi se naselili v Ameriki.
Ustanovili so kolonijo Roanoke. Njen ded, guverner kolonije, je konec leta 1587 odplul v
Anglijo po sveže zaloge. Ko se je avgusta 1590 vrnil v Roanoke, je tam našel porušene
hiše in nobenih sledi o članih kolonije. V zvezi z izgubljeno kolonijo se je spletlo veliko
ZDA, 1937
legend,Virginia pa je predmet mnogih literarnih, filmskih in televizijskih del.
Upodobljena na znamki samo zato, ker je umrla … kot zadnja čistokrvna tasmanska
Aboridžinka. Truganini (~1812 – 1876) se je rodila na otoku Bruby ob tasmanski obali.
Prihod belcev je pomenil za Aboridžine pobijanje, posiljevanje in umiranje zaradi
belskih bolezni. Kot izobčenka je nekaj časa z dvema pajdašema ropala in napadala
belske priseljence. Pajdaša so ujeli in obesili, njo pa poslali v naselje na Tasmaniji, kjer
so zbrali zadnje preživele domorodce. Leta 1861 je bilo od prvotnih 100 domorodcev
živih samo še 14. Večina jih je umrla zaradi evropskih bolezni, proti katerim niso bili
odporni. Njeni posmrtni ostanki so bili do 1947 razstavljeni v muzeju, čeprav je želela,
da jo sežgejo in njen pepel raztresejo v morje. Leta 1976 pa so po protestih njene
posmrtne ostanke dokončno kremirali in raztresli.
Pripravil: Primož Čebulj
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Avstralija, 1975
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Iz zgodovine

Članek iz revije „KOLEKTOR“ 1931
Pred časom mi je kolega Veselko Guštin poslal sken strani iz revije „KOLEKTOR“,
letnik VIII, št. 2, Stražišče 1931. Posredujemo vam prepis celotnega članka, ker
menimo, da je za zbiralce Verigarjev še vedno zanimiv.
Filatel. razstava na Ljublj. velesejmu.
Ob priliki jesenskega ljubljanskega
velesejma je ljublj. poštna direkcija
priredila filat. razstavo, katera je žela
splošno zanimanje ne le pri slovenskih,
temveč tudi pri hrvaških filatelistih. Kako
zelo se tam zanimajo za Slovenijaznamke, priča najbolje članek, ki so ga
prinesle zagrebške „Novosti“ dne 29.
septembra 1931, ki ga tu prinašamo v
slovenskem prevodu:
„Znano je, da obstoja o prvi slovenski
izdaji znamk že velika literatura tako pri
nas, kakor tudi v inozemstvu. Proučevanju in sistematičnemu obdelovanju te,
na svetu najbolj interesantne izdaje
znamk se je posvetilo mnogo naših in
inozemskih specijalnih zbirateljev. In
kadar smo mislili, da je vse najboljše in še
preveč dobro obdelano, nam prihajajo
vesti o zbirki ljubljanske poštne direkcije,
katera je v stanju doprinesti s svojimi
uradnimi podatki o tisku, različnosti barv
in papirja, nove momente pri obdelovanju
te izdaje. Iz rednega poročila g. Mokanca
razberemo n. pr., da je za tiskanje
dunajske naklade uporabila tiskarna
Reisser 22 vrst papirja. Ako obstojajo
zapiski o uporabi tega papirja za razne
tiskovne naklade in zadostni dokazni
materijal, potem se bo lahko izvedla
specijalizacija po vseh teh vrstah papirja.
- Zbirka je važna tudi po svojih esejih in
poskusnih odtiskih. Upamo, da bo lj.
direkcija dovolila strokovnjakom pregledati to zbirko in dokazni materijal, pa si
bodemo tudi mi prizadevali, da čimpreje
prinesemo podroben strokovnjaški opis
te zbirke.
Številka 2/2020

Zanimivo je, da je hotela ljubljanska direkcija svoječasno na franko-znamkah
newyorške izdaje napraviti portoprovizorije; potem da ima zbirka 157 pol
provizorične izdaje za Prekmurje. ...“
Odkar obstoja „Kolektor“, smo imeli
dostikrat priliko videti, da se za Slovenijaznamke veliko več interesirajo zbiratelji
izven Slovenije kot tu. Najbolje se opazi
to, da se posveča strokovnjaškemu
obdelovanju te izdaje tudi več zbirateljev
izven Slovenije kot tu, akoravno bi imeli
tukajšnji zbiratelji veliko več prilike za to.
Površni zbiratelji mečejo le ven te znamke
tujcem, brez kakršnegakoli proučevanja,
ne da bi poskušali iste podrobno
pregledati. Saj je pri vsaki vrednosti toliko
vrst, da se z njimi lahko izpolni cel album.
Med temi posebnostmi je pa tudi mnogo
takšnih, katere so velike vrednosti, pa jih
zamenjajo za neznatno ceno.
Kot smo izvedeli, namerava en domači
specijalni zbiratelj Slovenije objaviti svoja
raziskovanja o raznih tiskovnih napakah.
Teh je tudi zelo veliko, kot je raznih
papirjev in raznih barv. Upamo, da nam bo
uspelo to delo kmalu obelodaniti.

Del članka iz revije Kolektor 1933
29
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Veselko Guštin

Zgodba o pismu ― 12
V knjigi Bogdana C. Novaka, Trieste 1941-1945, The Etnic, Political, and Ideological
Strugle / Trieste 1941-1945, La lotta politica, etnica e ideologica (slovenskega
prevoda ni) lahko preberemo, kakšna je bila situacija na Slovenskem po napadu
nemške vojske 6. aprila 1941.
Prekmurje so Nemci prepustili svojim
zaveznikom Madžarom, Ljubljansko
pokrajino Italijanom, ostale predele
Slovenije pa so zasedli sami.
Antiimperialistična fronta (pozneje
Osvobodilna fronta) se je že 27. aprila
1941 odločila za borbo proti vsem
oblikam imperializma (tudi angleškemu).

Bela garda. Poleg teh dveh so delovali še
(slovenski) četniki. Le-te so partizani
imenovali Plava garda. Vse te formacije
so se ustanavljale skladno s predvojnimi
slovenskimi legalnimi strankami. Leon
Rupnik je združil Vaške straže, slovenske
četnike in nove prostovoljce v novo
vojaško enoto (imenovano domobranci).

Skupno z okupatorsko vojsko so v
Ljubljanski pokrajini delovale Vaške
straže in Legija smrti. Partizani so obe
skupini imenovali po sovjetskem vzoru

Dobro poznam organizacijo in delovanje
partizanske pošte na Slovenskem /beri
Lokalna (partizanska) pošta na
Slovenskem, Nova filatelija, št. 1, 2004,
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str. 13-15/. A večkrat sem se spraševal,
kako pa je delovala domobranska pošta?
V dolgoletnem zbiranju poštne zgodovine
nisem nikoli naletel na pismo, ki bi kakor
koli dokazovalo, da gre za domobransko
(skrivno ali tajno) pošto. Prvič sem
omembo pojma »domobranci« v poštni
službi zasledil, ko je bila razkrita kratica
[PS/SD] (Poštna straža / slovenskih
domobrancev). A bolj kot sem razmišljal,
sem prišel do spoznanja: seveda, saj jim
ni bilo potrebno delovali tajno, lahko so
brez skrbi in javno uporabljali uradno
(italijansko in pozneje nemško) poštno
službo.
Poleg uradne civilne (italijanske in nemške) poštne službe so na Slovenskem
delovale še vojaške pošte: nemška (Feldpost, pozneje še Dienstpost Alpenvorland
Adria Laibach), italijanska (POSTA MILITARE) in madžarska (M. KIR. POSTA), ki
jim je bila dodana ustrezna številka enote.
Ni pa mi poznano, ali je imela tudi misija
zavezniške vojske svojo poštno službo.
Na sliki vidimo italijansko zalepko za 25
Cent. s pretiskom »Kartenbrief –
zalepka«, novo vrednostjo 1 L ter simboli
Ljubljanske pokrajine – Provinz Laibach,
poslano iz Ljubljane: LAIBACH 1
LJUBLJANA 1 30.XII.44.19 na naslov
»Gosp. Sajović Josip / stotnik Sloven.
domobr. / Šolski tečaj – Šola Moste /
Ljubljana /Zaloška cesta. Zalepka je

pravilno frankirana (1 L za notranji
promet). V notranjosti zalepke še
preberemo:
»Prav srečno novo / leto 1945. Vam / želi
in pozdravlja / Vaš stari prijatelj / Franjo
Mordej / nadpor./ Ljubljana/ Poljanska c.
53.
29.XII.1944./Lj
NB Če imate več časa, bi me veselilo, da
me ob priliki obiščete na domu. Bolujem
do 8. II. 45 in popoldan sem vedno
doma.«
Po ustanovitvi domobranstva so 26.
oktobra 1943 pričeli v okviru šolskega
odseka z organizacijo strokovnega
usposabljanja starešin, častnikov in
podčastnikov. Tako npr. je bilo na
seznamu domobrancev, podčastnikov 1.
podčastniškega tečaja v Mostah vpisanih
43 slušateljev. Častniški tečaj je bil
ustanovljen z ukazom 28. 11. 1943.
Navedeni so pogoji za vpis, od katerih je
pomemben posebno tisti, ki zahteva, da
se kandidat nahaja najmanj šest mesecev v efektivni borbi proti partizanom
(wikipedia).
Cena take zalepke? Mislim, da se na
našem tržišču vrti okrog 100-150 €. Po
italijanskih katalogih pa je precej dražja.
veselko.gustin@gmail.com

Spoštovani filatelistični kolegi!
Septembra bomo imeli vsakoletni zbor članov FZS. Letošnji bo volilni, kar pomeni, da bomo izbrali nove
organe FZS: 15 članov za Izvršni odbor, 5 članov za nadzorni odbor in 5 članov častnega razsodišča.
Naša pravica in dolžnost je, da poleg plačila članarine storimo še kaj dobrega v korist našega hobija.
Organi FZS niso profesionalna funkcija, zato pomeni delo v teh organih tudi žrtvovanje našega prostega
časa. Je pa občutek, da smo nekaj naredili za skupno dobro, poplačal vso naše delo. Razmislite, ali je v
vašem društvu še kdo, ki bi bil pripravljen aktivno sodelovati pri delu organov FZS in na ta način
prispevati k razvoju slovenske filatelije. In če imate kakšne dobre ideje, jih predlagajte, zraven pa ne
pozabite napisati, kdo bo takšne predloge izvajal.
Veni Ferant, tajnik FZS in urednik Nove filatelije
Številka 2/2020
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Boštjan Petauer

Filatelistične publikacije Edwina Müllerja
Edwin Müller, kasneje Edwin Mueller (1898 - 1962), je bil avstrijski filatelist. Njegovo
delo v zvezi z avstrijskimi klasičnimi znamkami predstavlja pomemben prispevek
k njihovemu poznavanju. Zlasti njegovi katalogi žigov so poznani po natančnosti.
Edwin Müller se je začel zanimati za
znamke že kot otrok. Po prvi svetovni
vojni, na začetku dvajsetih let, je začel
izdajati lasten filatelistični časopis "Die
Postmarke" (Znamka), ki je kmalu postal
znan kot ena najboljših tovrstnih
publikacij na svetu. Kmalu se je posvetil
predvsem znamkam Avstro-ogrske
monarhije. Na osnovi svojih publikacij je
postal eden najbolj znanih filatelistov na
svetu.
Avstrijska vlada mu je zaupala
organizacijo mednarodne filatelistične
razstave na Dunaju (WIPA 1933), ene
največjih filatelističnih razstav na svetu
pred drugo svetovno vojno. Zaradi
velikega uspeha te razstave je bil deležen
tudi državnih odlikovanj. Istega leta je
postal predsednik Fédération
Internationale de la Presse Philatélique
(Mednarodne zveze filatelističnega
tiska).
Po priključitvi Avstrije Nemškemu Reichu
leta 1938 se je Müller zatekel v Združene
države Amerike. Priimek je spremenil v
Mueller, naslednja leta nadaljeval svoje
filatelistične študije in postal avkcionar na
filatelističnih dražbah. Bil je tudi trgovec z
znamkami, ustanovitelj
Mercury Stamp
Company leta 1954 in
avtor prispevkov v
filatelističnih
publikacijah do smrti
leta 1962 v New Yorku.
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Izbrana dela
·

Großes Handbuch der
Abstempelungen von Altösterreich
und Lombardei-Venetien, (Veliki
priročnik žigov stare Avstrije in
Lombardije-Benečije), Dunaj 1925.

·

Die Postmarken von Österreich
(Poštne znamke Avstrije), Dunaj
1927.

·

Die Poststempel auf der
Freimarkenausgabe 1867 von
Österreich und Ungarn (Poštni žigi
na redni izdaji Avstroogrske iz leta
1867), Dunaj1930.

·

Österreich Spezial-Katalog 18501918, (Specialni katalog Avstrije
1 8 5 0 - 1 9 1 8 ) N e w Yo r k 1 9 5 2
(dvojezičen, nem-ang).

·

Handbuch der vorphilatelistischen
Poststempel Österreichs/Handbook
of the Pre-Stamps Postmarks of
Austria (Priročnik predfilatelističnij
žigov Avstrije – dvojezičen), New
York 1960.

·

Handbuch der Entwertungen von
Österreich und Lombardei-Venetien,
(Priročnik žigov Avstrije in
Lombardije-Benečije) New York
1961, (dvojezičen).

V nadaljevanju si bomo pobliže ogledali
nekatera, za nas zanimivejša od zgoraj
navedenih del, pa tudi eno, ki ga ni v
gornjem seznamu.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Die Postmarken von Österreich,
Dunaj 1927
Knjiga na več kot 400 straneh obravnava
vse znamke, izdane v obdobju 1850-1918
v Monarhiji ter njenih poštnih uradih v
tujini, z mnogimi črno-belimi ilustracijami.
Čeprav so raziskave v kasnejših skoraj
sto letih od izida te knjige (npr.
Ferchenbauerjev Priročnik v štirih delih –
glej NF 1/2009) prinesle vrsto novih
odkritij, je knjiga še vedno uporabna.

Catalog of the imperforate Classic
Postal Stamps of Europe (Katalog
klasičnih nezobčanih znamk Evrope)

Del naslovnice knjige
Naslovnica knjige
Avtor v tem delu na 151 straneh podrobno
obravnava nezobčane klasične izdaje
evropskih dežel. Najprej je, kot piše v
uvodu, poskušal obdelati vse nezobčane
znamke na svetu, vendar je ugotovil, da bi
bil to malo prehud podvig. V katalogu so
torej obravnavane zgodnje znamke
evropskih dežel. Prve poskuse z
zobčanjem je začel Anglež Henry Archer
namreč šele leta 1848; od leta 1854 so v
Veliki Britaniji izhajale le zobčane
znamke, medtem ko so ostale države
temu sledile kasneje.
Katalog je zelo podroben. Poleg znamk
obravnava tudi celine, ki so izšle v
obdobju nezobčanih izdaj (kjer seveda
obstajajo).
Začetek predstavitve prve avstrijske znamke
iz leta 1850
Številka 2/2020

V uvodu avtor pojasnjuje sam sistem
kataloga, razlike v kvaliteti (cene so le za
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Literatura
luksuzne primerke, za ostalo so predvideni odbitki), vključevanje napak in
posebnosti in še precej drugega.
Za konkreten prikaz sem izbral prvo (in
edino nezobčano) norveško znamko, ki je
tako obdelana na eni strani (avstrijske
nezobčane so na primer obdelane na
petih straneh). Za začetek avtor navaja,
kaj se šteje za popoln rob, v danem
primeru je to 1 ¼ mm. Nadalje je prikazan
odbitek za nižjo kvaliteto (kvalitetne
stopnje so natančno obdelane v uvodu).
Podane so cene za parčke, trojčke in
četverce (faktorje za ostale mnogokratnike najdemo v uvodu), ločeno za
nežigosane in žigosane znamke. Nadalje
so podane cene za posebnosti tiska in
vodnega znaka, frankatur in žigov. Po tem
sistemu so obdelane tudi vse druge, v
katalogu zajete znamke.

V več kot 70 letih po izidu cene seveda niso več aktualne, verjetno pa, vsaj v večini
primerov, veljajo, kar zadeva večje enote
istih znamk, relativna razmerja med njimi.
Ni mi znano, da bi do današnjih dni obstajal še kakšen podoben katalog na svetu,
ki bi bil posvečen samo nezobčanim
znamkam in to tako podrobno, kot opisan
katalog.
Handbook of the Pre-Stamps
Postmarks of, Austria, New York 1960

Naslovnica knjige
Ta knjiga na 200 straneh poleg obširnega
uvoda prikazuje v slikah vse tipe predfilatelističnih žigov, ki so obstajali v Avstriji,
se pravi tiste pred izdajo znamk leta 1850.

Obdelava prvih norveških znamk
34
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Primer katalogiziranja žigov
Primeri nekaterih predfilatelističnih žigov
Drugi del prikazuje žige po posameznih
krajih. Kot primer si bomo ogledali
najstarejši žig na slovenskih tleh, tistega
iz Kopra leta 1761. Pod črko A je najprej
naveden tip žiga (ovalni), nato napis v
žigu (ime Capodistria je v treh vrsticah).
Ovrednoten je s 85 točkami, glede na
interes za ta žig se ta vrednost lahko
pomnoži s 4, torej skupaj 340 točk. Isti
faktor ima tudi prvi ljubljanski žig iz leta
1785, ki je sicer ocenjen s 50 točkami.
Vrednost točke je znašala v času pisanja
knjige (leta 1960) 6 centov, danes pa jo je
težko oceniti. Zlasti za redke žige, ki se le
vsakih nekaj let pojavijo na dražbah, so
edini realni pokazatelj dosežene cene.
Teh žigov je sicer poznanih zelo malo;
poleg pravih obstajajo tudi (maloštevilni)
ponaredki na originalnih pismih, ki so
potovala iz Kopra v Benetke.
Številka 2/2020

Najstarejši žig na slovenskih tleh na pismu iz
Kopra v Benetke 26. 3. 1784
Handbuch der Entwertungen von
Österreich und Lombardei-Venetien,
New York 1961, (dvojezičen)
Ta knjiga na 426 straneh je logično
nadaljevanje prejšnje in tudi sistem
prikazovanja je enak. Prikazuje žige na
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Naslovnica knjige

Slika vzorec žigov iz knjige

izdajah znamk Avstrije ter LombardijeBenečije na izdajah leta 1850, 1858/9,
1860/1, 1863 in 1863/4. Po obširnem uvodu te dvojezične publikacije (nem-ang)
sledi prikaz tipov žigov ter katalogizacija
po posameznih poštnih uradih Monarhije.
To si bomo ogledali na primeru prvega
žiga zadevnega obdobja iz Ljubljane. Gre
za okrogel žig (tip RS R9, ki je ocenjen z 2
točkama, kar pomeni, da ni redek).
Pred časom (letnica izdaje namreč ni
navedena) sta dva avtorja (Wolfgang
Schubert in Wilhelm Demuth) izdala
publikacijo A4 formata z naslovom
»Müller unbekant« (v Müllerju nepoznano), kjer na 102 straneh navajata za
obdobje od leta 1850 dalje primere žigov
oziroma podtipov žigov, ki v Müllerjevi
publikaciji niso zajeti, med njimi tudi dva iz
slovenskega področja in sicer Slovenske
Bistrice in Ljutomera.
36
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Žigi na kasnejših izdajah (1867,1883 in
1890) so prikazani v publikaciji Wilhelma
Kleina Die Postalischen Abstempelungen
und andere Entwertungsarten auf die
österreichischen PoswertzeichenAusgaben (Poštni žigi in drugi načini
razvrednotenja na izdajah avstrijskih
znamk) 1867, 1883 in 1890. To pomeni
med drugim, da imamo Slovenci dobro
obdelano poštno zgodovino, vsaj kar se
žigov tiče, do leta 1890. Poleg Kleinove
knjige se v knjižnici FZS nahajata (poleg
drugih) tudi obe zadnje omenjeni knjigi
Edwina Müllerja.
Edwin Müller in Verigarji
Manj znano je dejstvo, da se je Edwin
Müller ukvarjal tudi z verigarji in o tej izdaji
imel obsežno zbirko. Tako piše dr. Janko
Tavzes, nekdanji direktor ljubljanske
pošte, v svojem tipkopisu, nastalem leta
1949 (po dr. Miranu Vardjanu), oziroma
1956 (po Zdenetu Skoku) in ki je luč sveta
ugledal šele lani konec leta (se pravi po
kakih 50 letih od nastanka) in to v
nemškem prevodu (prevajalca Igor Pirc in
Helmut Kobelbauer) v reviji SüdostPhilatelie, Arbeitsgemainschaft
Jugoslawien, Nr. 140 (Jugovzhodna
filatelija, Delovna skupnost Jugoslavija,
št. 140):
»V New Yorku živi znameniti pisec, velik
strokovnjak, H (pravilno E, op. B.P.).
Müller, ki si je izbral prav Slovenijo za
svojo specialno zbirko. Preden je pobegnil pred Hitlerjem z Dunaja, je objavil
filatelistično zgodovino Koroške v letih
1918-1920, a predvsem žige na
slovenskih znamkah. Ob zadnji svetovni
razstavi znamk v Bazlu (verjetno je
mišljena IMABA leta 1948, op. B. P.), ki se
je je udeležil ves svet, so navajali časopisi
poleg neprecenljivo dragocenih zbirk,
med najzanimivejšimi eksponati zbirko
Številka 2/2020

Slovenije, ki je prišla iz Avstrije, nagrajena
pa ni bila samo zato, ker je bil njen lastnik
v prirediteljskem (danes temu rečemo
organizacijski, op. B.P.). odboru. Sploh je
v Avstriji, zlasti na Dunaju, lepo število
zbiralcev naše znamke, prav tako pa tudi
v Zahodni Nemčiji, Angliji in drugod, pred
vojno tudi na Češkoslovaškem«.
Literatura
1. Die Postmarken von Österreich, Die
Postmarke, Wien 1927
2. Häger, U. Großes Lexikon der
Philatelie, Bertelsmann Lexikon
Verlag Gütersloh, Berlin, München,
Wien 1973
3. Catalog of the imperforate Classic
Postal Stamps of Europe, First
Edition, Heinrich Geitner,Wien. 1958
4. Südost-Philatelie,
Arbeitsgemainschaft Jugoslawien,
Nr. 140, Bonn, Oktober 2019
5. Handbook of the Pre-Stamps
Postmarks of Austria, Collector's
Club, New York 1960
6. Handbuch der Entwertungen von
Österreich und Lombardei-Venetien,
Heinrich Geitner, Wien, 1961,
(dvojezičen)
7. Klein, W. Die Postalischen
Abstempelungen und andere
Entwertungsarten auf die
österreichischen PoswertzeichenAusgaben 1867, 1883 in 1890,
ponatisnil Erwin Riegler, Wien 2001
8. Schubert W, Demuth W.
Müller unbekant, Wien,
samozaložba, ostali podatki neznani
9. Spletna stran
10. Zasebna zbirka
bostjan.petauer@siol.net
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Primož Čebulj

Slovenika ― osebnosti
Še dobro, da Albert Einstein ali princesa Diana nista Slovenca, saj bi za prikaz vseh
njunih znamk in ostalega gradiva na tematiko slovenika – osebnosti potrebovali
verjetno kar nekaj letnikov Nove filatelije. Kljub temu, da nas Slovencev ni prav
veliko, pa sem vseeno našel nekaj Slovenk in Slovencev, ki so neposredno ali
posredno prikazani na znamkah tujih držav. Nekateri sicer po rodu niso Slovenci,
vendar si jih zaradi njihovega delovanja v Sloveniji upravičeno »lastimo«.
Anton Dermota
(1910–1989) operni
pevec – tenorist in pedagog je bil organist na
Bledu in zborovodja v
Kropi. Leta 1934 je odšel na Dunaj, kjer je
študiral petje in bil od
1946 angažiran v Dunajski državni operi. Pel
Avstrija, 1969
je v številnih operah in
bil je gost številnih uglednih opernih odrov
in festivalov. Leta 1969 je avstrijska Pošta
izdala 8 znamk v počastitev 100-letnice
Dunajske državne opere. Na njih so prizori iz različnih opernih del uprizorjenih v
tej operni hiši. Na eni od znamk je Anton
Dermota v vlogi Florestana iz edine opere
Ludwiga van Beethowna: Fidelio. To vlogo je Dermota pel na otvoritveni predstavi
obnovljene dunajske opere leta 1955.

Avstrija, 1922
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Hugo Wolf (1860 - 1903) je
največji mojster samospeva in najbolj nekonvencionalni slovenski glasbenik druge polovice 19.
stoletja. Rodil se je v
Slovenj Gradcu. Prvo glasbeno znanje je pridobil kar
v svoji družini. Končal je
samo štirirazredno osnov

no šolo. Nato je odšel na dunajski konservatorij, kjer pa je zdržal samo eno leto.
Glasbenega ustvarjanja se je naučil kar
sam. Njegov skladateljski opus obsega
opero, simfonično pesnitev, zbore, komorna in klavirska dela ter okoli tristo
samospevov, ki so ga privzdignili med
največje svetovne mojstre te glasbene
oblike. Wolf se je večkrat vrnil v
domovino, zadnjič 1898. Po vrnitvi na
Dunaj so se zanj začeli težki časi.
Poskušal je narediti samomor. Leta 1903
je umrl v umobolnici.
Anton Bezenšek
(1854–1915) stenograf,
publicist in prevajalec je
poznan po tem, da je Gabelsbergerjevo stenografijo, ki so
jo razvili za nemški jezik,
prilagodil južnoslovanskim
jezikom. Njegov stenografski
sistem so sicer sprejeli samo
Bolgari, vendar pa je močno
vplival na razvoj stenografije
Bolgarija, 1979
tudi pri Slovencih, Hrvatih in
Srbih. Na zagrebški univerzi je študiral
grščino, latinščino, bolgarščino in filozofijo. Tu se je naučil tudi Gabelsbergerjeve
stenografije. Služboval je v Pragi, Dresdnu, Zagrebu in Ljubljani. Na povabilo
bolgarske vlade je odšel v Sofijo kot vodja
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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stenografije v bolgarskem parlamentu.
Leta 1879 je organiziral prvi stenografski
tečaj v Bolgariji. Izdajal je časopise, pisal
učbenike in prevajal.
Slavni slovenski fizik Jožef
Štefan se je rodil leta 1834
slovenskim staršem v kraju
Sveti Peter pri Celovcu v
Avstriji. Na dunajski univerzi
je študiral fiziko in matematiko. Pri komaj 25 letih je
postal dopisni član akademije
znanosti na Dunaju, z
Avstrija, 1988
28 leti pa najmlajši redni
profesor v Avstro-ogrski, komaj 30-leten
pa direktor fizikalnega inštituta dunajske
univerze. Pozneje je bil tudi podpredsednik akademije in rektor dunajske
univerze. Je soavtor zakona o sevanju
črnega telesa, ki ga je teoretično razvil
njegov učenec Ludwig Boltzmann in se
zato imenuje Stefan-Boltzmannov zakon.
Bil je znanstvenik renesančnega duha, ob
fiziki in matematiki so ga zanimale tudi
anatomija, filozofija, kemija in še
marsikaj. V zadnjih letih je pisal pesmi,
seveda v slovenščini.

ZDA, 1984
Friderik Baraga (1797–1868) slovenski
misijonar, škof, popotnik in slovničar je na
Dunaju študiral pravo. Nato je vstopil v
ljubljansko semenišče in bil leta 1823
posvečen v duhovnika. Leta 1821 je končal študij prava na Dunaju. Leta 1830 se
Številka 2/2020

je odločil za misijone in odpotoval v ZDA.
Misijonaril je med Indijanci rodu Otara in
Očipva. Učil jih je branja in pisanja,
navajal jih je k delavnosti, abstinenci.
Omogočil jim je, da so se izučili obrti in se
kulturno in gospodarsko razvili. Leta 1853
je bil posvečen v škofa. Za Indijance je v
njihovem jeziku napisal šest knjig. Med
njimi tudi slovar jezika Indijancev Očipva,
razložen v angleškem jeziku.
Anton Mahnič
(1850–1920),
slovenski teolog, se
je rodil v Kobdilju pri
Štanjelu na Krasu.
Leta 1896 je bil
imenovan za škofa
na Krku. Tam naj bi
utišal glagoljaše, ki
so poudarjali naHrvaška, 2002
rodni jezik in uporabo glagolice. Toda na presenečenje vseh
se je Mahnič maksimalno zavzel za ohranitev glagolice, ustanovil je Staroslovensko akademijo na Krku (na znamki so
prikazane tri glagolske črke kratice
akademije: SAK) in si celo prizadeval za
razširitev glagolice na vsa ozemlja, poseljena s Slovani. Akademija je v glagolici
izdajala knjige. Zaradi tega je imel veliko
težav z oblastjo in Rimom. Ko pa je papež
Janez XXIII. ukinil latinščino kot liturgični
jezik in po vsem svetu uvedel verske
obrede v narodnih jezikih, je glagolica (kot
pisava) doživela dokončni propad.
Češkoslovaška,
1957

Avstrija,
1929
Izumitelja ladijskega vijaka Josefa
Ressla (1793–1857) si »lastijo« Čehi,
39
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Avstrijci in Slovenci. Rojen
je bil na Češkem, študiral
je na Dunaju in Linzu. Kot
gozdar je služboval na
Hrvaškem in Sloveniji. Na
Krki je prvič preizkusil
ladijski vijak. Leta 1821 je
bil premeščen v Trst, kjer
je leta 1827 patentiral ladijski vijak. Preizkušal ga
je na ladjici Civetta v tržaškem zalivu. Ko je razAvstrija, 2016
neslo parni stroj na ladjici,
so mu nadaljnje poskuse prepovedali. Bil
je vsestranski inženir. Ukvarjal se je z
gozdarstvom, agronomijo, kemijo, metalurgijo in vojaško tehniko. Izboljšal je
delovanje številnih naprav, patentiral je
sistem pnevmatske pošte.
Stevo Žigon (1926–2005)
se je rodil v Ljubljani. Študiral je na Državnem gledališkem inštitutu v Leningradu, potem pa je vse
do svoje upokojitve nastopal v Jugoslovanskem
dramskem gledališču v Beogradu. V slovenskem gledališču
je igral v maternem
Srbija, 2009
jeziku samo Robespierra
leta 1970 v Drami SNG Maribor (G.
Büchner, Dantonova smrt). Je pa več
režiral v Sloveniji in nastopal v slovenskih
filmih in na slovenski televiziji. Širši javnosti se je še posebej vtisnil v spomin v
vlogi majorja SS Krügerja v priljubljeni
jugoslovanski nadaljevanki Odpisani.
Češkoslovaška, 1987
Marija Lucija Stupica
(1950–2002), slovenska slikarka in ilustratorka, se je že v
času študija ukvarjala z ilustriranjem knjig za otroke in sodelovala v otroškem periodičnem
40

tisku. Leta 1973 je prejela takrat najvišjo
Levstikovo nagrado za Andersenovo
Kraljično na zrnu graha in tudi študentsko
Prešernovo nagrado. Po končanem
študiju se je povsem posvetila knjižni
ilustraciji za otroke in mladino. Med
drugimi je prejela je tudi nekaj nagrad v
tujini, med njimi Zlato jabolko na Bienalu
ilustracij v Bratislavi (na znamki), verjetno
najpomembnejša pa je uvrstitev v finalni
izbor za Andersenovo nagrado IBBY.
B o j a n S t u p i c a
(1910–1970), režiser, gledališki igralec in scenograf, je
diplomiral iz arhitekture.
Leta 1935 je postal režiser v
ljubljanski Drami in do vojne
leta 1940 režiral kar 28
predstav. Med vojno je bil
interniran v italijanskem Srbija in Črna
taborišču Gonars. Po vojni je gora, 2005
bil še nekaj časa direktor ljubljanske
Drame, kjer je v slabih dveh letih režiral 10
premier. Leta 1946 je odšel na študij v
Sovjetsko zvezo, od tam pa v Beograd,
kjer je bil režiser, umetniški vodja in
scenarist v Jugoslovanskem dramskem
gledališču, v Zagrebu je deloval kot
profesor igre in režije, ukvarjal pa se je
tudi s filmom. Leta 1953 je posnel enega
prvih slovenskih filmov Jara gospoda.
Branislava Sušnik
(1920–1996) je leta 1942
d o k t o r i r a l a i z
etnozgodovine in uraloaltajskega jezikoslovja na
Dunaju. V vatikanskem
biblijskem inštitutu v Rimu je
študirala kulture in jezike
male Azije. Po drugi svetovni
vojni je kot begunka odšla Paragvaj, 2005
najprej v Argentino in nato v
Paragvaj. Tam je bila od leta 1952 do
1996 vodja etnografskega muzeja v
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Asunciónu. Organizirala je več odprav
med staroselce. Za njihovo proučevanje
se je naučila 8 domorodskih jezikov. Leta
2010 so o njej v TVS posneli dokumentarni film Šamanka Branka.
Herman Potočnik
(1892–1929) s psevdonimom Noordung je pionir
kozmonavtike, vesoljskih
poletov in tehnologij. V avstro-ogrski vojni mornarici je
Avstrija, 1992
imel visok čin. Sodeloval je v
bitki pri Visu. Zaradi bolezni so ga leta
1919 upokojili. Začel je študirati na
dunajski tehnični univerzi in postal inženir
za raketno tehniko. Leta 1929 je izšla
njegova edina knjiga Problem vožnje po
vesolju – Raketni motor. Knjigo smatrajo
za temelj prvih raziskovalcev vesolja. V
njej je opisal načrt za potovanje v vesolje
in ureditev stalne vesoljske postaje.
Fritz Pregl (1869–1930),
slovensko-avstrijski kemik, je
študiral medicino in kemijo v
Gradcu. Izpopolnjeval se je pri
pomembnih kemikih v Nemčiji
in ZDA, tudi prejemnikih Nobelove nagrade. Raziskoval je
v kemijskih inštitutih v Gradcu
Avstrija, 1973 in Innsbrucku. Leta 1923 je
prejel Nobelovo nagrado za delo na
področju mikroanalize organskih substanc, kar je omogočilo analizo zelo
majhnih količin snovi.
Lovrenc Košir (1804–1879),
poštni reformator, je leta 1835
predlagal reformo pri frankiranju pisem z lepljenjem kolekov ustrezne barve (vrednosti) na pošiljke. Predlog na
žalost ni bil sprejet, tako da za
izumitelja poštne znamke veAvstrija, 1979 lja Rowland Hill.
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Johan Gertstner
(1851–1939), na Češkem
rojeni violinist, pedagog
in dirigent, je leta 1871
prišel v Ljubljano. Tu je
postal direktor Deželnega gledališča in učitelj
violine. V 48 letih poučevanja je vzgojil več kot tisoč violinistov. Nastopil je
na več kot 700 koncertih.
Blok v njegov spomin je
izdan kot skupna izdaja Češka, 2011
Češke in Slovenije.
Marija Antonija Fabijan (1907 –
1941), redovnica, rojena blizu
Žužemberka, se je leta 1929
pridružila družbi Hčera božje
ljubezni v samostanu Pale,
Sarajevo. Družbo je leta 1868 na
Dunaju ustanovila Franziska
Lechner. Posvečala se je skrbi in BiH, 2011
zaščiti osamljenih in zapuščenih.
Krizina Bojanc (1885 – 1941) se je rodila
blizu Šmarjeških Toplic in je v družbo Hčera božje ljubezni vstopila leta 1921. Od
leta 1922 je delovala v samostanu na
Palah, Sarajevo. Četniki so 11. decembra
1941 vdrli v samostan. Vseh pet sester,
poleg obeh Slovenk še Hrvatici Julijo Ivanišević in Bernadeto Banja ter Avstrijko
Berchmano Leidenix, so odpeljali v
Goražde. Tam so jih 15. decembra ubili in
odvrgli v reko Drino. Vseh pet redovnic so
leta 2011 razglasili za blažene. Po kraju
smrti se imenujejo drinske mučenke.
Vela Nigrin (1862–1908),
gledališka igralka in žena
Davorina Jenka, je leta 1882
odšla brez znanja srbščine v
Beograd, kamor jo je povabil
Davorin Jenko, ki je bil takrat
ravnatelj srbskega narodneSrbija, 2015
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Hrvaška, 2011

ga gledališča v Beogradu. Gostovala je v
Pragi, Sofiji, Zagrebu in tudi v Ljubljani.

Wilhelm von Tegetthoff (1827–1871),
avstrijsko-cesarski in avstro-ogrski mornariški častnik in viceadmiral, se je rodil v
Mariboru in velja za enega najboljših admiralov 19. stoletja. Bil je zelo sposoben
in je hitro napredoval. Leta 1866, ko je
premagal italijansko floto v bitki pri Visu, je
imel čin kontraadmirala. Takoj po bitki pa
je bil povišan v viceadmirala. Blok je bil
izdan kot skupna izdaja Hrvaške in Slovenije v počastitev 150. obletnice bitke pri
Visu. To je bila prva pomorska bitka na
odprtem morju po Trafalgarju (1806) in
prvi večji spopad oklepnic. Ladijski topovi
so bili nezmožni poškodovati moderne
kovinske ladje. To je tudi zadnja bitka, v
kateri so uporabili taktiko zabijanja premca v bok sovražne ladje.

Srbija, 2015
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Davorin Jenko
(1835–1914),
slovenski skladatelj in
dirigent, član Srbske
akademije znanosti in
umetnosti, je znan
predvsem po tem, da
je leta 1872 na besedilo Jovana Đorđevića uglasbil srbsko državno himno
Bože pravde (1872),

uglasbil Vilharjevo pesem Lipa zelenela je
in leta 1860 uglasbil pesem Simona Jenka Naprej zastava slave. Znamka je izdana kot skupna izdaja Slovenije in Srbije ob
180. obletnici skladateljevega rojstva.
Janez Puh (1862–1914)
slovenski izumitelj, mehanik
in izdelovalec vozil, se je rodil
v Slovenskih goricah in se
izučil za ključavničarja. V
Gradcu je odprl Tovarno koles
Styria in kot prvi na svetu
izdelal kolo z dvema enakima
kolesoma. Kasneje se je
začel ukvarjati tudi z motocikli Avstrija, 2012
in avtomobili. V njegovi
tovarni so na osnovi njegovih patentov
izdelali tudi več uspešnih motociklov in
avtomobilov. Tovarna se je uspešno
razvijala tudi po njegovi smrti. Leta 1935
se je združila v koncern Steyr-DaimlerPuch Werke A.C. Da je koncern uspešen,
kaže tudi kar nekaj avstrijskih znamk, ki
prikazujejo vozila te tovarne.

Avstrija, 2016
Avstrija, 2015
Avstrija, 2002
Avstrija, 2017

Avstrija, 2011
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Slovenika
Jože Plečnik
(1872–1957) je verjetno naš najbolj
znani arhitekt, ki je
največ svoje moči
posvetil oblikovanju Ljubljane, kjer
najdemo največ
njegovih del. Med
obema vojnama je
bil arhitekt češkega
predsednika Tomáša Masaryka. Zanj
Češka, 2017
je preuredil grad
Hradčani v predsedniško rezidenco. Oblikoval je
notranjost gradu in
njegovo okolico z
dvorišči in vrtovi.
Na osnovi njegovih
Češka, 1993
načrtov so leta
1928 v Pragi začeli graditi cerkev Srca
Jezusovega. Zaradi njegovih del ga Čehi
prištevajo med tri največje češke
arhitekte 20. stoletja.
Milan Kučan (1941), slovenski politik, je bil od osamosvojitve Slovenije 1991 do
leta 2002 predsednik republike. Pred tem je opravljal
številne visoke funkcije v
Zvezi komunistov Jugoslavije. Leta 2000 je Liberija
izdala
polo znamk s podoLiberija, 2000
bami vseh (190) voditeljev
držav članic združenih narodov in na eni
znamki prikazali tudi Kučana.
Jurij Šubic (1855–1890) izhaja iz
rodbine Šubicev iz Poljanske doline, ki je
imela več generacij umetnikov, slikarjev in
podobarjev. Jurij velja za prvega slovenskega slikarja, ki je ustvarjal tudi pod
francoskim vplivom. Živel in delal je v
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Avstriji, Franciji in Grčiji. V
Atenah je okrasil palačo
Heinricha Schliemanna,
nemškega amaterskega
arheologa, ki je odkril
Trojo. V palači, ki jo je Grčija, 1993
Schliemann poimenoval
Iliou Melathron (Ilionska palača), je sedaj
numizmatični muzej.
Melanija Trump (1970),
manekenka in fotomodel
se je leta 2005 poročila z
ameriškim milijonarjem
Donaldom Trumpom.
Od leta 2017, ko je njen
mož postal 45.
predsednik, je prva
dama Amerike. Seveda
je takoj postala zanimiv
motiv na znamkah držav,
ki izdajo vsako leto »na Gambija, 2017?
tone« znamk, São Tomé e Principe,
Gambija, Togo, Tuvalu, Čad, Liberija ...
Viktor Sulčič
(1895–1973) slovensko-argentinski arhitekt se je
rodil v Križu pri
Trstu. Arhitekturo
je študiral v Bologni in Firencah.
Leta 1924 se je
Argentina, 2019
preselil v Argentino. Tam je bil zelo dejaven v slovenski
skupnosti. Ukvarjal se je tudi s slikarstvom, objavil je tri knjige. Skupaj z inženirjema Joséjem Luisom Delpinijem in
Raúlom Besom je ustanovil stavbno
društvo. Leta 1934 so v Buenosu Ariesu
zgradili največjo južnoameriško živilsko
tržnico Abasto, ki je prikazana na bloku.
Verjetno pa so najbolj znani po leta 1940
zgrajenem nogometnem stadionu La
Bombonera.
pcebulj52@gmail.com
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Poštna zgodovina

Laurent Veglio

Trst 1871 ... pazite na kolero!
(Prevedel Veselko Guštin s privoljenjem skrbnika internetne strani po izvirniku,
razen komentarjev v oglatih oklepajih).
V svoji izdaji z dne 4. novembra 1871 je
francoska tedenska revija "Le monde
illustré" objavila dolg članek, ki ga je
napisal dopisnik časopisa A. Dartiguenave iz otomanske (turške) prestolnice
Carigrada. Dartiguenave je v svojem
prispevku z dne 11. oktobra 1871
obravnaval epidemijo kolere, ki je tam
izbruhnila v mesecu septembru. [Kolera
je akutna nalezljiva epidemična črevesna
bolezen. Povzroča jo bakterija Vibrio
cholerae. Glavna simptoma sta vodéna
driska in bruhanje. Bolnik izgublja vodo in
elektrolite. Pojavi se lahko odpoved
obtočil in šok. Mnogo okužb poteka z
blažjo drisko. Nezdravljena je smrtna v
25–50 %.] Prvič se je razvila v vasi
Arnaout-Keni, nato tudi v soseskah
obrobja Carigrada v Inali - Çeşme in
Kazim-Paša. Članek razkriva, da so
otomanske oblasti nekaj tednov grožnjo
podcenjevale in so se šele naknadno
odločile in sprejele zaščitne ukrepe:
območje so obdali z ograjo in ga ohranili
ter ga pazili z vojaki, da bi preprečili tem
ubogim prebivalcem, da odidejo, ker bi
lahko prenesli epidemijo v soseske
mesta, ki so ostale še zdrave.
Članek ni samo pokazal na nesposobnost
organov sultanove oblasti, je tudi opozoril
na dramatično usodo, s katero so se
soočali ljudje, ki so živeli v tistih nezdravih
soseskah. Revija je slovela po velikem
formatu, kjer je ilustracija zasedala tudi
celotno stran časopisa. Tu so na poučen
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in dramatičen način objavili slike, ki so
skrbno prikazovale razmere: v ozadju
središče Carigrada in obala Marmarskega morja, v ospredju vojaški konvoj
oskrbovanja s hrano, ki je nadaljeval pot
proti okuženemu območju.
Ker so se oblasti v Evropi zavedale
nevarnosti, se je dalo dobro razumeti
nemir zdravstvenih oblasti v pristaniščih
ob prihodu komercialnih plovil in poštnih
parnikov iz Carigrada jeseni 1871. V Trstu
je splošni predpis za Upravo pomorskega
zdravstva z dne 13. decembra 1851
predvideval v zvezi z dezinfekcijo pošte
sledeče: pisma so morala biti odprta ali
vsaj zarezana in izpostavljena vročini in
zaplinjevanju zmesi ¼ žvepla v prahu, ¼
dušikove kisline in ½ otrobov pšenice.

Slika 1. Orodje (klešče) za razkuževanje poštnih
pisemskih pošiljk, ki so potovale v časovnem
obdobju izbruha epidemije kolere.
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Poštna zgodovina
Za popolnoma dekontaminirano so šteli,
kadar so bila pisma popolnoma ohlajena.
Zarezanje pisem se je opravljalo z
glavnikastimi rezili (glej Sl. 1). [Običajno
so pismo še ožigosali z okroglim ali
pravokotnim žigom z imenom postaje in
tekstom: …NETTO FUORI/SPORCO
DENTRO.. /čisto zunaj, umazano znotraj
ali … NETTO FUORI E DENTRO… / čisto
zunaj in znotraj.]

Slika 2. Pismo iz Carigrada, 1871.
Dobro so vidni ubodi s »kleščami«!
Pismo (Sl. 2) je bilo oddano v avstrijskem
poštnem uradu v Carigradu 11. novembra 1871. Potovalo je z ladjo, ki je pristala
v Trstu 17. istega meseca.
Dodajmo k poštnemu dokumentu še
potrebno pojasnilo, ki sodi zraven: v
katerem »lazaretu« se je izvajala dezinfekcija (it. lazzaretto, je bolnišnica, kamor
so nekoč v izolacijo in zdravljenje pošiljali
osebe, ki so bile okužene z raznimi
nalezljivimi boleznimi). Najstarejša bolnišnica (lazaret) v mestu Trst je bila
bolnišnica San Carlo (1), ki se je nahajala
v bližini zastarelega topniškega arzenala.
Le-ta je s povečanjem pomorskega prometa v 18. stoletju postal neuporaben.
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Bolnišnico San Carlo je leta 1768 nadomestila velika zgradba lazareta Sv. Tereze (2), ki je lahko sprejela več sto potnikov
in v zalivu desetine ladij. Gradnja železnice do Dunaja, ki se je začela leta 1857,
je imela resne posledice za pravilno
delovanje lazareta Sv. Tereze: tiri in
postaja so bili postavljeni znotraj območja
zdravstvene ustanove!

Slika 3. Lokacije lazaretov
– razkuževalnih bolnic – v Trstu.
Zaradi potreb železniške postaje je bila
oblast prisiljena, da to zdravstveno dejavnost prenese v nov, to je tretji lazaret: Sv.
Bartolomeja, zunaj mesta Milje (3). Ustanovljen je bil 1. oktobra 1868. [Koprčani
smo zagotovo kdaj videli to razkuževalno
postajo, saj je tod mimo peljala cesta iz
Ankarana, čez Debeli rtič v Milje, prav preko mejnega prehoda »Lazaret«. Poleg tega so bili lazareti še v Dalmaciji: v Zadru
(Zara), Splitu (Spalato) in Hercegnovem
(Castelnuovo). Kopenske poštne poti pa
so šle preko Zemuna (Semlin) in Broda
(Rothenthurm).]
Literatura:
- RIGO Franco, Venezia - il contagio – la
contumacia – la desinfezione – i lazzaretti,
1979.
- VEGLIO Laurent, Trieste, 1871... Attenti
al colera! https://www.ilpostalista.it/lv/
lv79.htm
veselko.gustin@gmail.com
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Sodelovanje

Ivan Drašković

Uspešno meddruštveno sodelovanje
Reka Sotla je mejna reka, ki je razmejila ljudi, ki so nekoč živeli v skupni državi.
Zadnja tri desetletja pa je meja med Slovenijo in Hrvaško. Kljub meji pa sodelovanje
ljudi na obeh straneh meje ostaja. Tudi filatelija tu ni izjema in vseskozi obstaja
dobro sodelovanje dveh prijateljskih društev z obeh strani reke Sotle.
Advent na obalah Sotle/Sutle

Dvorec Strmol je gostil filatelistično razstavo
dveh prijateljskih društev

Sotle/Sutle v navzočnosti župana Občine
Rogatec g. Martina Mikoliča in načelnika
Občine Hum na Sutli g. Zvonka Jutriše, ki
sta jo organizirala Društvo zbirateljev
Rogaška Slatina in Filatelističko društvo
Zaboky iz Zaboka. Na razstavi so bile
prikazane božične in novoletne izdaje
znamk Pošte Slovenije (Bojan Bračič, FD
Maribor), božične izdaje Hrvaške pošte,
izdaje poštnega urada A-4411 Christkindl
ter priložnostne izdaje FD Zaboky (Ivan
Drašković, FD Zaboky).
Filatelistična razstava ob slovenskem
kulturnem prazniku

V sklopu Dvorca Strmol v Rogatcu je bila
2. decembra 2019 odprta tradicionalna
filatelistična razstava Advent na obalah

Ob odprtju razstave v Zagrebu

Razstavljavca Ivan Drašković (FD Zaboky)
in mag. Bojan Bračič (FD Maribor)
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Društvo zbirateljev Rogaška Slatina,
Filatelističko društvo Zaboky in Slovenski
dom Zagreb so skupaj pripravili filatelistično razstavo ob slovenskem kulturnem prazniku, ki obeležuje stoletnico
prvih slovenskih znamk »Verigarjev«, ki
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Sodelovanje
so se do leta 1921 uporabljale tudi na
področju današnje Republike Hrvaške.
Ideja za razstavo znamk in spremljajočih
materialov se je porodila g. Zdravku
Podhraškemu.
Na razstavi so bili prikazani naslednji
sklopi:
· Zdravko Podhraški: Verigarji
· Igor Pirc: Verigarske dopisnice
· Bojan Bračič, Branko Petan: Veriga
· Bojan Bračič: Parlament
· Ivan Drašković: Rob kida lance ropstva

Interes medijev za skupno razstavo v Zagrebu
Razstavo je 6. februarja 2020 odprl
gospod Darko Šonc, predsednik Slovenskega doma Zagreb in Sveta
slovenske nacionalne manjšine mesta

Zagreba. Razstava je bila na ogled do 8.
marca 2020. Ob članih in gostih iz
Rogaške Slatine so bili na odprtju
razstave prisotni še gospa Ljiljana
Klašnja, odposlanka župana mesta
Zagreb, gospa Jožica Bračun Bokor,
ministrska svetovalka z veleposlaništva
Republike Slovenije ter mag. Bernard
Šrajner, pooblaščeni minister in
ekonomski svetovalec z veleposlaništva
Republike Slovenije.
Ob razstavi je bilo v poštnem uradu 10106
Zagreb možno uporabiti priložnostni žig,
ki ga je oblikoval Zdravko Podhraški. Na
dogodku je gospod mag. Bojan Bračič,
predsednik Filatelističnega društva
Maribor, pripravil tudi zelo zanimivo
zgodovinsko-filatelistično predavanje na
temo Verigarjev.
V Knjižnici Rogaška Slatina je v
sodelovanju direktorice mag. Nataše
Koražija in odlične oblikovalke Sigrid
Horvat, mag. inf. ved, nastala brošura, ki
skozi prizmo filatelije opisuje dogodke v
letih 1918/19 in 1991.
Ivan Drašković
Iz hrvaščine prevedel mag. Aljaž Čoh

Ne pozabite!

Volilni zbor članov FZS bo
v soboto, 19. septembra 2020
ob 10. uri v Ljubljani
Preverite, ali je vaše društvo že izbralo kanditata,
ki bo na zboru zastopal interese vašega društva!
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OGLAS
POŠTE SLOVENIJE

