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Beseda predsednika FZS
Drage kolegice in kolegi,
prva stvar, ki mi je prišla na misel ob pozivu urednika Nove
filatelije, naj pripravim ta zapis, je bila: »Pa vas spet takole
nagovarjam«. Dolgo časa sem to delal kot urednik Nove filatelije,
zdaj bo to v novi funkciji; izvolili so me za predsednika FZS.
Zavedam se zahtevnosti dela, ki pa ga dobro poznam, saj imam v
organih Zveze kar nekaj kilometrine. V IO FZS so me kooptirali
leta 1995, potem sem deset let opravljal delo tajnika Zveze in od
leta 2006 do sedaj sem bil podpredsednik. Zato sem prepričan, da
bom sprejeto funkcijo s podporo dveh zelo izkušenih podpredsednikov lahko dobro opravljal v
korist vseh članic in članov Filatelistične zveze Slovenije in filatelije nasploh. Seveda pri tem
računam na dobro sodelovanje in podporo tudi drugih članov uprave, tajnika in blagajnika, kakor
tudi vseh ostalih članov IO FZS.
Naša Zveza, čeprav je ena najmanjših, se je v zadnjih 20 letih uveljavila v Evropi in svetu. Poleg
tega, da smo aktivni v regionalnih povezavah, imamo že več kot deset let tajnika Evropske
federacije filatelističnih zvez, predsednika in delegate v komisijah Svetovne filatelistične zveze in
celo kandidata za upravo te zveze. S strokovnim delom smo pridobili razstavljavce na svetovnem
nivoju in mednarodne sodnike. Tudi mladinska filatelija je nekaj časa kazala napredek, toda … …
Pred 20 leti je imela Nova filatelija naklado 1700 izvodov, zadnja številka pa le še 850 in urednik
razmišlja, da bi jo še znižali, ker je članov v društvih in klubih vedno manj. Število krožkov se, žal,
manjša in tudi število članov Zveze, to so društva oziroma klubi, se manjša; nazadnje smo jih
našteli le še 25. Časi, ko se je občnega zbora FZS maja 1961 v Mariboru udeležilo 200 delegatov,
ki so predstavljali 46 društev oziroma 3200 slovenskih filatelistov, se zagotovo ne bodo ponovili.
Vendar pa bo treba nekaj narediti, da se trend padanja zanimanja za filatelijo ustavi, če že ne
obrne. Ob teh besedah mi je jasno, da je to precej lažje reči, kot narediti, bo pa to zagotovo ena od
usmeritev vodstva Zveze v naslednjih letih.
Mimo COVIDA 19 v tem času seveda ne moremo. Kot je pokazala nekajmesečna praksa, se da
marsikaj narediti tudi s pomočjo sodobnih medijev, kot je e-pošta in sploh svetovni splet. Filatelija
je res lahko tudi povsem individualen konjiček, vendar pa sem prepričan, da mu svoj čar, vsaj
večini zbiralcev, daje druženje z isto mislečimi, izmenjava izkušenj in gradiva »v živo« itd. Zadnji
meseci so nam to precej otežili, marsikaj tudi onemogočili in trenutno stanje ne daje izgledov, da
bo kmalu bolje. Pa vendar, ne dajmo se! Na vsak način moramo najprej misliti in paziti na svoje
zdravje, zdravje naših dragih, pa tudi kolegov in prijateljev. To pa seveda ne pomeni, da ne
najdemo priložnosti za ukvarjanje s filatelijo; nekaj napotkov, kaj vse lahko v tem času storimo z
našimi zbirkami, je dal že prejšnji predsednik v svojem nagovoru. Mogoče pa je ta prisilna osama
tudi priložnost, da razmislimo, kako izboljšati delo v društvih oziroma klubih, kaj narediti, da bi
vanje pritegnili več članov, predvsem mladih, ki jih marsikje, žal, ni več. Kot sem zapisal, bo ena
od glavnih nalog vodstva Zveze »obrniti smer«, toda delo v društvih bo še vedno temelj, saj so
člani tisti, ki ustvarjajo Zvezo.
Bojan Bračič, predsednik Zveze FZS
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Literatura

Boštjan Petauer

Publikacija Wilhelma Kleina o žigih
na območju Avstrije
V tej številki naše revije smo v prispevku o filatelističnih publikacijah Edwina Müllerja
spoznali tudi njegov dvojezičen priročnik »Handbuch der Entwertungen von
Österreich und Lombardei-Venetien« (Priročnik žigov Avstrije in Lombardije –
Benečije). Prikazuje žige na znamkah izdaj leta 1850, 1858/9, 1860/1, 1863
in 1863/4. Po obširnem uvodu sledi prikaz tipov žigov ter katalogizacija
po posameznih poštnih uradih Monarhije.
Knjiga Wilhelma Kleina
Vsebinsko nadaljevanje te publikacije
predstavlja priročnik Wilhelma Kleina o
žigih na izdajah Avstrije 1867, 1893 in
1890. Za razliko od Müllerjevega
priročnika obravnava le žige na področju
Avstrije, kamor je po uvedbi dualizma oz.
notranje razdelitve Avstrije na avstrijski in
madžarski del 1867 spadala večina
današnjega slovenskega ozemlja razen

Vzorec tipov žigov brez letnice

Prva stran prve izdaje priročnika
4

Prekmurja, ki je sodilo pod madžarski del
dvojne monarhije. Gre večinoma za
znamke s portretom cesarja Franca
Jožefa (1830-1916), le na eni izdaji je
prikazan avstrijski grb. Znamke omenjenega obdobja so bile še vse v valuti
krajcar/goldinar (1 goldinar = 100 krajcarjev), šele 1. decembra 1899 so izšle
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prve znamke v valuti vinar (heller)/krona
(1 krona = 100 vinarjev, 1 gulden = 2
kroni). To pomeni, da so v Kleinovem
priročniku obdelani žigi do leta 1900.

izdaj znamk, na katere se žigi nanašajo,
sistematika žigov in na koncu še slikovna
predstavitev vseh tipov žigov. Teh je
skoraj 700.

Obstajata dve izdaji tega priročnika. Prvo,
ki je izšla leta 1967, je napisal avtor sam.

Drugi, kataloški del, pa obsega spisek
skoraj 6.200 poštnih uradov. Pri njih je
katalogiziranih skoraj 14.000 različnih
žigov, ocen teh žigov je več kot 23.000. Pri
sistematiki kataloga in ocenah žigov je
avtor sledil sistematiki že omenjenega
Müllerjevega priročnika. Kot navaja sam
avtor, je to storil z namenom olajšati
uporabo tistim, ki že uporabljajo Müllerjev
priročnik.
Druga izdaja tega priročnika je izšla leta
2001, na novo jo je obdelal Erwin Riegler,
izvod te publikacije se nahaja tudi v
knjižnici FZS. Prav tako obsega dva dela,
shranjena v lični kartonski embalaži v
barvi obeh delov.

Vzorec strani iz kataloga žigov po krajih
Na začetku knjige je obsežen uvod, v
katerem avtor najprej navaja vse kronske
dežele avstrijskega dela monarhije (teh je
15), nato za posamezne dežele navaja
glavna mesta okrajnih območij (teh je
347). Navajamo primer za področje
Kranjske, kjer je takih krajev 11: Postojna,
Kočevje, Krško, Kranj, Ljubljana, Litija,
Luče, Radovljica, Novo mesto, Kamnik in
Črnomelj (vsa imena so seveda v
nemščini). Sledi prikaz gibanja števila
poštnih uradov: 1. 6. 1867 jih je bilo 1.969,
30. 9. 1900 pa že 5.931, nato predstavitev
Številka 3/2020

Kot piše Riegler, je razlogov za novo
izdajo več. Prvi del originalnega
Kleinovega priročnika je hitro pošel in ga
ni več mogoče dobiti, oziroma le za precej
visoko ceno. Ker se je pojavilo veliko
novega materiala, je sledilo večje število
dodatkov, zaradi česar je katalog postal
precej nepregleden. Število žigov krajev,
ki jih vsebuje izvirni Kleinov priročnik, se
je iz 21.000 povzpelo na več kot 30.000.
Zaradi kasnejših raziskav se je pojavilo
na novo pri posameznih poštnih uradih
precej tipov žigov, ki so bili prej
nepoznani. Prav tako je bilo najdenih 15
novih tipov žigov. Kataloški del žigov je
postavljen pregledneje v treh stolpcih. V
vsakem se nahaja pri posameznem kraju
ocena, najprej za žige na izdaji 1867, nato
1883 in na koncu 1890. V ostalem je
ohranjena Kleinova sistematika z
njegovim točkovnim sistemom vred, le da
se glede na kasnejše raziskave točkovna
ocena posameznega žiga razlikuje od
prve izdaje.
5
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Oba dela druge izdaje
Kasnejše publikacije o slovenskih
žigih
Kasneje je bolj malo napisanega o rednih
slovenskih žigih. Nekaj se je občasno
pojavljalo v rubriki Janka Štampfla o
filateliji v Ljubljanskem dnevniku, pa
občasno še kaj v Novi filateliji in
Filatelističnem Zborniku FD Ljubljana, pa
morda kdaj še kje.
Omeniti velja tudi delo dr. Antona Lavriča
Pomožne pošte na Slovenskem, kjer so
prikazani tudi tipi žigov teh pošt.

Katalog krajevnih žigov druge izdaje – že na prvi
pogled je preglednejši od prve izdaje
6

Nekoliko bolje se godi priložnostnim
žigom. Obstaja več priročnikov, npr.
Priručnik maraka jugoslovenskih
zemalja, kjer so predstavljeni priložnosti
žigi stare Jugoslavije, nadalje Die
Sonserstempel Jugoslawiens seit 1945
(do leta 1970), pa tudi objave v
Filatelistične Zborniku FD Ljubljana.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Na tem mestu velja omeniti še tri
publikacije Dr. Ivana Turka in sicer Odtisi
priložnostnih ročnih poštnih žigov v
Sloveniji, Odtisi žigov poštninskih
aparatov pri organizacijah v Sloveniji ter
Frankirne nalepnice poštnih uradov v
Sloveniji.
To pa ne pomeni, da se s poštnimi žigi v
Sloveniji ne ukvarja nihče. Bojan Kranjc
zbira in proučuje redne žige na slovenskih
tleh od predfilatelije do današnjih dni in
štirikrat (ob mednarodnih srečanjih FD
Ljubljana) letno svoje izsledke objavlja na
računalniškem ključku. Na njem je naprej
obširen uvod, nato pa so žigi razvrščeni
po krajih. Od najstarejših do najmlajših.
Trenutno je prikazanih skoraj 13.000
žigov slovenskih krajev, po oceni avtorja
mu jih manjka še kakih 2.000 do 3.000.
Literatura
1. Klein, W. Die Postalischen
Abstempelungen und andere
Entwertungarten auf den österreichische PostwertzeicheAusgaben 1867, 1883 und 1890,
Heinrich Geitner G.m.b.H.,
Wien1967
2. Klein, W. Die Postalischen
Abstempelungen und andere
Entwertungarten auf den
österreichische PostwertzeicheAusbgaben 1867, 1883 und 1890,

Neubearbeitung Erwin Riegler, Wien
2001
3. Priručnik maraka jugoslovenskih
zemalja, Skupne izdaje stare
Jugoslavije, zvezek 8-9, Hrvatski
filatelistički savez, Zagreb 1948
4. Michel Mitteleuropa Katalog,
Schwanneberger Verlag,
Unterscheißheim, 2013
5. Suchanek, D. Die Sonserstempel
Jugoslawiens seit 1945 (do leta
1965 v dveh delih, ARGE
Jugoslawien, Meeresbusch 1978
6. Rudolf, H. Die Sonderstempel
Jugoslawiens seit 1945 (19661970), ARGE Jugoslawien, Mainz
1985
7. Lavrič, A. Pomožne pošte na
Slovenskem, druga dopolnjena in
razširjena izdaja, FZS, Ljubljana
1999
8. Turk, I. Odtisi priložnostnih ročnih
poštnih žigov v Sloveniji, FZS,
Ljubljana, 2014
9. Turk, I. Frankirne nalepnice poštnih
uradov v Sloveniji, FZS, Ljubljana,
2015
10. Turk, I. Odtisi žigov poštninskih
aparatov pri organizacijah v
Sloveniji, FZS, Ljubljana, 2013
bostjan.petauer@siol.net

Še je čas, da pridobite v vaše društvo kakšnega
novega člana. Prav tako lahko koga od družinskih
članov ali prijateljev zaprosite, da izpolni prijavo in
nameni 0,5% od dohodnine Zvezi FZS. On(a) ne
bo imel(a) zato nič manj, veliko pa s tem pridobi
Filatelistična zveza Slovenije.
Številka 3/2020
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Tradicionalna filatelija

Veselko Guštin

Miroslav Oražem, oblikovalec prvih
znamk za Slovensko primorje in Istro –
skice, 4. del
Miroslav Oražem je za vse svoje znamke pripravil mnogo /idejnih/ skic, šele pozneje
se je lotil risb. Večinoma je delal s svinčnikom na paus papir velikosti A4.
Nekaj skic je samo v velikosti znamke.
Domnevamo, da je motive jemal s fotografij ali razglednic in jih preko mreže prerisoval na papir. Nekaj skic je zadaj tudi
šrafiranih s svinčnikom (npr. noša Makedonke), kar pomeni, da so mu služile kot
osnova, ki jo je prenesel na karton ali
debelejši papir. Pa pojdimo lepo po vrsti.

Slika 1. Skice 3 noš: slovenske, makedonske in
dalmatinske. Pri znamki za 4 Lire vidimo šrafuro z
zadnje strani. Vse skice so (približne) velikosti A4.

Slika 2. Skice 6 znamk za pričakovano priključitev
Slovenskega primorja in Istre k Jugoslaviji, maja
1945: Reka, Gorica, Rovinj, Pulj, Trst in letalska.
Pripravljeno skico za Trst /Sv. Just) je pozneje
umaknil in uporabil podoben motiv za /neizdano/
znamko za 1 Liro. Dodana je tudi skica znamke za
letalsko pošto za 2,50 Lir. Pri vseh skicah naj bi bil
zapis Jugoslavija v latinici in cirilici. Sproti je prilagajal tudi nazivne vrednosti znamk.
O njegovem delu z znamkami doslej
nismo v nobenem časopisu našli najmanjše vesti, čeprav smo pregledali vse
dnevnike tistega časa: Poročevalec,
Ljudska pravica, Primorski dnevnik.
Kolikšen praznik je bil pričakovan v
Postojni pred 75 leti, nam priča le zapis v
Slovenskem poročevalcu dne 15. 8.
1945, ko so vabili na svečan dogodek:
»Postojnski dnevi so turistično obnovitvena prireditev, za katero je poskrbel
mestni odbor v Postojni s pomočjo
posebnega pripravljalnega odbora.
Najprej so imeli v načrtu le prireditev za
današnji praznik, ker pa se je takoj
pokazalo veliko zanimanje, so prireditev
razširili in pripravili velik spored z
vsakodnevnim ogledom jame, z nastopi
pevskih zborov in z zabavnimi prireditvami v jami kakor tudi izven nje. V
nedeljo pridite v Postojno tudi sindikati in
sindikalni organi iz Trsta, Gorice in Ljubljane. Filatelistom bo ustreženo z izdajo
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posebnih znamk, ljubitelje filma pa bo
Državno filmsko podjetje presenetilo s
premiero znamenitega sovjetskega filma
»Ona brani domovino« ter s tremi lepimi
domačimi filmi.«
Pa si oglejmo te skice v nadaljevanju.

Slika 3. Vidimo vseh 14 skic (grozd, kmečki par,
smokva, osliček, zidarji, Sv. Just/Trst, Devin, Pulj,
oljka, Beram, orači, ribe, Solkan, zmaga), ki jih je
Miroslav Oražem pripravil za prvo serijo
slovenskih znamk za Slovensko primorje in Istro
v letu 1945.
Nekaj od teh skic sploh ni uporabil
(smokva, kmečki par), nekaj jih pa je
moral umakniti zaradi razpleta dogodkov
po 12. juniju 1945 (Sv. Just/Trst, zmaga).
Končna serija vsebuje 10 znamk, ki so se
ponovile v treh ponatisih v različnih
barvah in zobčanjih. Vse skice, le-teh je
78, so (približne) velikosti A4.
Prve slovenske znamke za Slovensko
primorje in Istro so izhajale postopoma od
15. avgusta 1945 do decembra istega
leta. V Slovenskem poročevalcu z dne 16.
avgusta 1945 beremo:
»Jamski poštni urad je imel dela čez
glavo, saj je bil naval filatelistov zaradi
izšle serije novih znamk prav posebno
velik. Dopoldansko otvoritev je prenašal
ljubljanski radio obenem z mariborsko
relejno postajo, prav tako tudi simfonični
koncert popoldne iz plesne dvorane. Tu je
v sicer prostrani, toda mnogo premajhni
dvorani za toliko število gostov odigral
izbran spored pomnoženi simfonični
orkester pod taktirko opernega dirigenta
Nefata.«
V Postojnsko jamo je prišlo preko 15.000
obiskovalcev, ki so med drugim prišli
občudovat nove (Oražmove) znamke.
veselko.gustin@gmail.com

Številka 3/2020

9

Poštna zgodovina

Veselko Guštin

Zgodba o pismu – 13
Redko se zgodi, da mi pride v roke kartica z žigom mesta ali kraja, ki je dobilo ime
po ustanovitelju. Takih mest, ki bi imela svoj poštni žig, tudi v Sloveniji ni prav veliko.
Trenutno se spomnim le na Kidričevo (po Borisu Kidriču).
V zgodovini smo imeli še npr. Justinopolis
(po cesarju Justinjanu) = danes Koper,
Rudolfovo (po cesarju Rudolfu) = Novo
mesto, v tujini pa Constantinopolis (po
cesarju Konstantinu) = Carigrad, Karadjordjevo (v Srbiji, po Karadjordjevićih),
Titograd (po J. B. - Titu) = Podgorica,
Kardeljevo (na Hrvaškem, po Edvardu
Kardelju) = Ploče, Leningrad (po V. I.
Leninu) = Saint Petersburg, Stalingrad
(po J. V. Stalinu) = Volgograd. Pa še kaj bi
se zagotovo našlo. Opažam, da so se
imena krajev po vladarjih in politikih hitro
»prilagajala«.

Factory, Steger Ill. Prav ta »dvojnost,
enakost« priimka tovarnarja in imena
kraja mi je takoj padla v oči.

Razglednica iz Stegerja za Ljubljano, 1910.

Po spletu sem pobrskal, za kaj je gre.
Jožef Valentin (James Valentine) Steger
se je rodil v Ulmu v Nemčiji 24. marca
1854 in se tam naučil umetnosti izdelave
omar, preden je leta 1871 prišel v ZDA z
12 centi v žepu. Nemški priseljenec Jožef
V. Steger je prišel na območje, zdaj znano
kot Steger, leta 1891 imenovano še
Kolumbijsko višavje (Columbia Heights, v
predmestju Chicaga). Upravljal je majhno
tovarno klavirjev in trgovino v Chicagu.
Leta 1892, ko je bilo prebivalcev
Kolumbijskega višavja približno 300, je
tam začel graditi tovarno klavirjev.
Tovarno je Steger odprl leta 1893 in v 20
letih je postala največja tovarna klavirjev
na svetu, ki je nekoč zaposlovala 1400
ljudi, pravi Mildred Zeman, predsednik
Zgodovinopisja Steger. Umrl je 11. junija
1916. Družina Steger je v skupnosti
ostala aktivna več let. Jožefov vnuk
Robert M. Steger je bil leta 1953
predsednik vaške gospodarske zbornice.

Razglednica je bila odposlana iz
Stegerja: STEGER / DEC / 13 / 5PM /
1910 / ILL. za Laibach/ Ljubljana, Krain
/Kranjsko, Österreich/Avstrija na naslov
g. »Josef Škoda / firma Samassa«.
Poštnina (2 Cent) je plačana za navadno
razglednico. Na sprednji strani je slika
tovarne klavirjev: STEGER Piano

Veliki klavirji tovarne Steger so se znašli v
Vatikanu in v dunajskih koncertnih
dvoranah. Do leta 1912 je Steger zgradil
tri zgradbe, od katerih sta dve zgradbi
proizvajali 100 klavirjev na dan. V ostalih
pa so proizvajali fonografe (stare
gramofone). Tovarne so bile locirane
znotraj štirih blokov v centru Stegerja, v
bližini avtoceste Illinois 1 in 234. ulice.
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Poštna zgodovina
Po popisu prebivalstva iz leta 2000 je v
kraju prebivalo 9.682 ljudi, 3.862
gospodinjstev in 2.506 družin. Rasna
sestava vasi je bila 87,61% bela, 6,30%
afroameriška, 0,34% domorodna
Ameriška, 0,49% azijska, 0,09%
pacifiška in 5,18% drugih ras. Špansko
govorečih je bilo 8,07% prebivalstva.

Tovarna klavirjev STEGER
V tovarnah je bilo včasih zaposlenih več
kot 2800 delavcev, vključno s priseljenci iz
Nemčije, Irske, Italije in Poljske, je dejal
Zeman. Steger je pridobival delavce za
posel v Evropi z besedami, da "pridejo v
deželo miru in obilja" in z obljubo o
nastanitvi. S posebnim imenovanjem je
bil Steger decembra 1896 vključen v
naziv klavirskega magnata.
Čeprav so zapisi skromni, naj bi Zeman
menil, da so se tovarne zaprle v dvajsetih
letih prejšnjega stoletja, verjetno med leti
1922 in 1925. Tovarne so porušili leta
1973.
Katero koli delo, ki bi se ukvarjalo s
klavirsko industrijo, bi bilo nepopolno, če
ne bi omenjalo slavnega Stegerja.
Posebno odličnost klavirjem Steger
dajejo kakovostni toni, ki jih redko
najdemo v drugih podobnih inštrumentih.
Je zelo glasben, tekoč, okroglih oblik,
dovolj sijajen, da zadovolji najbolj
zahteven okus. V vseh delih klavirjev
Steger se je uporabljal najboljši material,
katerega cilj je bil doseči odličnost v vseh
lastnostih – tonu, dotiku, videzu in
trajnosti. Ime Steger na klavirju je bilo
zadostno jamstvo za njegovo vrhunsko
kakovost.
Številka 3/2020

Naslovnik Josef Škoda naj bi bil kolesar, a
prav nič v sorodu z ustanoviteljem
tovarne Škoda s Češke. Delal pa je v
kovinski industriji in to je bil verjetno
povod, da mu je pisal prijatelj Franz iz
Stegerja. Očitno sta morda nekoč bila
»sodelavca« v metalni industriji. Škoda je
delal v tvrdki »Samassa«, zvonarni in
livarni v Ljubljani, ki je delovala od 1767
do 1917. Google nam je pomagal, da smo
iz knjige Matjaža Ambrožiča Zvonarstvo
na Slovenskem izvedeli sledeče:
»Leta 1857 je za Knoblerjevo misijonsko
postajo Gondokoro v Sudanu ulil tri
manjše zvonove. Največji je imel serijsko
številko 1000. Ohranjen je tudi zvon v
zvoniku cerkve Sv. Jošta nad Kranjem, ki
je bil ulit leta 1834 in nosi Prešernov
napis. Anton Samassa je namreč nekoč v
veseli družbi prosil svojega prijatelja
Franceta Prešerna, naj mu za nov zvon
sestavi primeren napis. Prešeren mu ga
je že naslednji dan prinesel.«
Kam z razglednico? Lahko jo uvrstimo
med razglednice tovarn, v poštno
zgodovino, med tematsko zbirko krajev, ki
so dobili ime po znani osebnosti. Pred
časom sem spoznal zbiralca, ki je zbiral
žige krajev z imeni »otokov«. Takoj sem
mu poslal naš Otočec in seveda Izolo!
Cena le-te razglednice 1-5 Eur.
veselko.gustin@gmail.com
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Boštjan Petauer

Ob 180. obletnici izida prvih poštnih
znamk na svetu
Letos maja je minilo 180 let od izida prvih poštnih znamk na svetu.
To se je zgodilo v Veliki Britaniji, izdane pa so bile tri znamke: verjetno najbolj
poznana znamka v filateliji črni peni (Penny Black), malo manj poznan dvopeni
(Twopence Blue) v modri barvi in tudi večini filatelistov nepoznana službena znamka
(Official) za en peni, prav tako v črni barvi.
Pred uvedbo poštne reforme z vnaprejšnjim plačilom v obliki poštnih znamk
(najprej so jim pravili nalepke) je bila
poštnina že v osnovi precej draga; tarife
so bile odvisne od razdalje, razlikovale so
se tudi med Anglijo, Škotsko in Irsko (ki je
bila tedaj del britanskega imperija).
Poštnino pa je plačal prejemnik, ki
marsikdaj zaradi visokih tarif pošiljke ni
hotel sprejeti. Vse to je pri pošti potegnilo
za sabo velik obračunski aparat.

Portret Sira Rowlanda Hilla in njegova žepna ura,
ki jo je podedoval od očeta (Chipperfield).
Reforma Rowlanda Hilla (1795–1879),
kasneje Sira Rowlanda Hilla, po
osnovnem poklicu učitelja (tako kot
njegovega očeta), ki je bil dodeljen
Finančnemu ministrstvu, je temeljila na
predplačilu poštnine. S tem bi se izognili
bremenu drage birokracije, ki je mnogo let
predstavljala veliko oviro razvoju pošt
12

nega sistema. Zato je bilo treba najti
učinkovit sistem, v skladu s katerim se bo
hitro videlo, ali je poštnina plačana in
istočasno spraviti pod učinkovito kontrolo
poštno računovodstvo. Najenostavnejša
rešitev je bila nalepka, gumirana na hrbtni
strani, ki jo je kupil in na pismo nalepil
pošiljatelj.
Robert Wallace (1773–1855) je bil škotski
politik, ki je agitiral za poštno reformo in za
uvedbo poštnine za en peni. Večkrat je v
svojih govorih v parlamentu kritiziral tedanjo poštno upravo zaradi slabega upravljanja poštnih poslov in dosegel leta 1836
ustanovitev posebne Kraljeve komisije za
proučitev zadeve. Komisija je potrdila
njegove ugotovitve in tako tlakovala pot
reformam. Wallace je bil član odbora, ki
je pregledala in potrdila poštno shemo
Rowlanda Hilla (prispeval je odločilni
glas) in jo je predložil Parlamentu v
sprejem, kar se je tudi zgodilo. Pri njem je
torej Rowland Hill imel pomembno
politično podporo za svoje ideje.
Pred odločitvijo, kakšna naj bi ta
»nalepka« bila, je Finančno ministrstvo
(Treasury) 23. avgusta 1839 razpisalo
natečaj in povabilo umetnike, znanstvenike in drugo javnost, da pošlje predloge.
Odziv je bil presenetljivo velik, saj je na
natečaj prispelo preko 2.600 predlogov.
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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Za najboljše predloge so bile razpisane
tudi nagrade. Dobitniki so bili James
Bogardus in Francis Coffin (skupen
predlog), Benjamin Cheverton, Henry
Cole in Charles Whiting. Štirje najboljši
predlogi so dobili vsak po 100 funtov (kar
je bila takrat zelo velika vsota
(preračunano iz tedanje enopenijske in
sedanje poštnine kakih 18.000 evrov).
Že med nekaterimi udeleženci tega natečaja se je razvnela polemika o tem, kdo je
idejni oče poštne znamke; ta se je nadaljevala tudi med njihovimi potomci. Še leta
1940, ob praznovanju stote obletnice
prve poštne znamke, je prišlo ob razstavi,
posvečeni temu dogodku, do besednega
obračunavanja med potomcema dveh
udeležencev natečaja iz leta 1839. Tudi
Lovrenc Košir (1804–1879), ki je že leta
1836 v tedanji Avstriji predlagal plačilo
poštnine na podoben način kot Rowland
Hill, se je potegoval za prvenstvo. Na
koncu je za izumitelja poštne znamke
obveljal Hill. Naše gore list, Lovrenc Košir,
je bil žal ptič, ki je prezgodaj zapel.
Literature, ki obravnava samo ali pa tudi
(velikokrat z drugimi zgodnjimi angleškimi
znamkami, tiskanimi v tehniki linijske
gravure) prve angleške in s tem tudi prve
znamke na svetu, je kar nekaj; kar jo je
meni poznane, je navedena na koncu
tega prispevka. Precej se je najde tudi na
spletu. Kot prvo pomembnejšo velja
omeniti knjigo Charlesa Nissena in
Bertrama McGowana o določanju
tiskarskih plošč Črnega penija, ki je izšla
leta 1922. Leta 2008 jo je, v nekoliko
izboljšani obliki, ponatisnila založba
Stanley Gibbons, predstavili smo jo že
tudi v naši reviji (NF 1/2009). Prav tako
smo v naši reviji že predstavili knjigo
Alana Druca o tiskarni Perkins Bacon, ki
je tiskala vse znamke, ki jih obravnavamo
v tem prispevku (glej NF 1-2/2019).
Številka 3/2020

Pred kratkim pa je Michael Chipperfield
izdal knjigo o Črnem peniju, ki zasluži
nekaj besed, saj tudi takšne do sedaj še ni
bilo. Knjiga s črnimi usnjenimi platnicami
in v črnem zaščitnem ovitku (kot se za
knjigo o Črnem peniju spodobi), tiskana
na zelo kvalitetnem papirju z zlato obrezo,
na 215 straneh formata A4 prikazuje v sliki in besedi najredkejše primerke znamk
in pisem Črnega penija, kakor tudi službene znamke, ki je prav tako tiskana v črni
barvi. Na začetku je tudi nekaj stvari, povezanih s Sirom Rowlandom Hillom, kot
sta njegov portret in njegova žepna ura.
Zbiranje znamk se je začelo že ob
njihovem izidu. Mnogi so namreč znamke
kupovali kot spominek in ne za lepljenje
na pismu. Zato se je ohranilo tudi manjše
število nerabljenih znamk, ki se občasno
pojavljajo na dražbah, kjer seveda
dosegajo visoke cene. Izvirni način
zbiranja rabljenih znamk za en peni pa si
je omislil nekdo, ki je okoli leta 1850
objavil oglas, v katerem sporoča, da
kupuje znamke za 1 peni z namenom
tapeciranja svoje sobe namesto tapet. Če
bi se ohranila, bi danes bila ta soba
gotovo med najdražjimi nepremičninami,
če ne celo najdražja na svetu.
Na znamkah je prikazan portret kraljice
Viktorije, vladala je od leta 1837 do leta
1901 (64 let), kar je ena najdaljših dob
vladanja, ni pa rekord. Avstrijski cesar
Franc Jožef je vladal med leti 1848 in
1916, to je 68 let. Isto velja za angleško
kraljico Elizabeto II., ki prav tako vlada že
68 let, ker pa je še živa, lahko ta dosežek
izboljša. Več od nje so doslej dokazljivo
vladali le trije monarhi: Johann II.
(Liechtenstein – dobrih 70 let), Bhumibol
(Tajska – prav tako dobrih 70 let) in
rekorder med njimi Ludvik XIV. (Francija –
dobrih 72 let, ampak on je prestol zasedel
že pri štirih letih).
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Portret kraljice Viktorije na znamkah je
narejen po medalji Williama Wyona
(1795–1851) iz leta 1837, ki je Henryju
Corbouldu (1787–1844) služila za
izdelavo portreta kraljice. Zanimivo je, da
se je vsaj na angleških znamkah ta portret
ohranil do konca njenega vladanja.

uporabljali prav tako pri začetni nakladi
znamk rdečega penija iz leta 1841.
Znamke so bile tiskane zelo skupaj, tako
da normalni beli rob na vsaki strani znaša
po navedbah v Müllerju le ½ mm. Zato je
precej znamk le s tremi robovi ali tudi
manj, kar seveda vpliva na vrednost.

Wyonova medalja iz leta 1837 (začetek vladanja
kraljice Viktorije) (Lowe).
Vse znamke prve izdaje so bile žigosane
s posebno obliko žiga, ki se mu reče
malteški križ, saj spominja na križ tega
viteškega reda. Najprej je bil črne barve,
ker pa je bil zlasti na črnih znamkah slabo
viden, poleg tega pa ga z ustreznimi
kemikalijami ni bilo prav težko odstraniti.
To je spodbujalo ponovno uporabo takih
znamk, zato je bil nadomeščen z rdečim
žigom. Poleg rdeče barve obstajajo še
žigi v drugih barvah, ki pa so redki in sicer
v modri, več odtenkih škrlatne, rubinasti
(Aberdeen), vijolični (Glasgow), oranžni
(Liverpool), cinober (Bristol) in rumeni
(Newham-on-Severn) barvi. Manjše
število krajev ni uporabljalo za žigosanje
znamk malteškega križa, ampak druge
žige, najpogosteje raven žig Penny Post z
navedbo kraja zgoraj.
Obstajajo različne variante žigov, ki so bili
uporabljani v raznih krajih, nekateri imajo
v sredini tudi številko. Ti žigi so se
14

Nekaj različnih oblik žiga malteškega križa in
kraji, kjer se je posamezen uporabljal (Stanley
Gibbons).
V nekaterih malteških križih, ki
so jih za žigosanje uporabljali
v Londonu, so tudi številke in
sicer od 1 do 12. Številka 7 je
bila uporabljena šele leta
1841 in ni poznana na črnem
peniju.
V nadaljevanju bomo obravnavali vsako
od navedenih znamk posebej. Pri tem ne
bomo preveč posegali v podrobnosti, saj
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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bi bil v nasprotnem primeru prispevek
predolg (celotna številka naše revije bi
bila premalo), poleg tega pa razne
podrobnosti ne bi bile zanimive za večino
naših bralcev. Raje bomo kaj več stvari
prikazali na slikah; te so iz avtorjeve
zbirke, razen kjer je omenjeno drugače.

počasnejšo) pa malo manj. Znamke so
bile tiskane na sivo belem papirju z
vodnim znakom – krono in nezobčane
(Henry Archer je patentiral stroj za
zobčanje leta 1848, prve angleške
zobčane znamke pa so izšle šele leta
1864).

Črni peni

Tiskanje znamk se je začelo 15. aprila
1840 in končalo 7. januarja 1841.

Znamka je izšla 1. maja 1840, začetek
uporabe pa je bil 6. maja. Obstajajo
kuverte z žigom prvega dne uporabe,
nekaj pa jih je poznanih tudi prej (2. maj
1840, torej med obdobjema, ko so
znamke izšle in ko so se začele
uporabljati).

Zakaj je bilo na tiskarski plošči ravno 240
znamk? En funt je imel 240 penijev (in to
do uvedbe decimalnega sistema 15.
februarja 1971, po tem je en funt

Naklada je znašala 68.808.000 znamk.
Ocenjuje se, da jih je do danes preživelo
kake 4 milijone. To se sliši veliko, treba pa
je vedeti, da je na svetu veliko več
zbiralcev, od katerih si (skoraj) vsak želi
imeti po en primerek v svoji zbirki, ne
glede na to, kaj zbira. Ko se je pred leti
kupna moč na Kitajskem povečala, je bilo
na ta ogromen trg prodanih veliko
primerkov, kar je cene primerno povečalo.
Ne glede na to pa tudi pri tej vrednoti
obstajajo redki primerki.
Znamke so bile tiskane v polah po 240
znamk in sicer v formatu 12 vodoravnih in
20 navpičnih. Nominalna vrednost
posamezne znamke je znašala 1 peni,
cele take pole 1 funt (= 20 šilingov, 1 šiling
= 12 penijev), kar takrat ni bilo malo
denarja; za 1 peni je bilo mogoče poslati
znotraj Velike Britanije eno pismo
osnovne težinske stopnje (1/2 unče).
Danes stane to 76 penijev. Za 1 funt je bilo
torej mogoče tedaj poslati 240 pisem,
danes bi to stalo (za pošto prvega razreda
– prioritetno) dobrih 182 funtov (za pošto
drugega razreda – navadno, nekoliko
Številka 3/2020

Popolna tiskarska plošča Črnega penija
(The British Postal Museum, London).
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sestavljalo 100 penijev) in na ta način je
bilo obračunavanje prejema, prodaje in
zalog relativno enostavno.
V spodnjem levem in desnem kotu
posamezne znamke se je nahajala po
ena črka, s katero je mogoče nedvoumno
določiti njeno mesto na poli. Tako črka A v
levem kotu in ista črka v desnem kotu, se
pravi AA, označuje prvo znamko v poli, AL
zadnjo v prvi vrsti, TA prvo znamko v
zadnji vrsti in TL zadnjo znamko v zadnji
vrsti, se pravi 240. Namen različnih črk na
različnih mestih v poli je bil oteževanje
ponarejanja znamk.
V vsakem od zgornjih dveh kotov se
nahaja po ena rozeta.
V NF 2/2018 je prikazana rekonstrukcija
plošče rdečega penija, znamke, ki je izšla
leta 1841, in ki prikazuje več podrobnosti
kot zgoraj prikazana pola. Velja poudariti,
da je omenjena rekonstrukcija popolnoma enaka rekonstrukciji tiskarske pole
prve znamke na svetu (črnega penija), saj
se izdaja iz leta 1841 od one iz 1840
razlikuje le po barvi (rdeča namesto črne).
Znamke so bile tiskane na 11 ploščah, pri
čemer obstajata dva tipa prve plošče, 1a
in 1b. Vsaka od plošč ima svoje
značilnosti, po katerih je možno vsako
znamko pripisati točno določeni plošči.
Predaleč bi nas zapeljalo, če bi karakteristike posamezne plošče podrobno
opisali. Te so razvidne iz strokovne
literature, kar nekaj jo je navedene na
koncu tega sestavka. Najredkejša je
zadnja, plošča 11, ki je bila natisnjena v
zgolj 700 polah, oziroma 168.000 primerkih, medtem ko je naklada pol ostalih
znamk šla v tisoče in celo deset tisoče.
Kot primer navajamo le značilnost te
plošče: žarek v desni rozeti zgoraj na urni
poziciji 7 je zelo kratek ali pa ga sploh ni.
Te posebnosti ni pri nobeni drugi plošči.
16

Poleg posebnosti, povezanih s posameznimi ploščami, obstaja tudi manjše
število drugih, njihov opis pa presega
okvir tega sestavka.

Dva primerka z lepima rdečima žigoma – desni,
centrični je žig (skoraj gotovo) Brightona.
Obstajajo trije odtenki te znamke: črna,
intenzivno črna in črno siva; slednja je iz
tiskov, ko je bila plošča že obrabljena.

Vsi trije odtenki barv Črnega penija
(intenzivno črna, črna in črno siva).
Prve naklade rdečega penija iz leta 1841
so bile tiskane z nekaterih istih plošč kot
Črni peniji. Gre za naslednje plošče: 1b,
2, 5, 8, 9, 10 in 11. Take znamke so
cenejše od istih znamk Črnega penija;
možno pa je sestaviti pare znamk črne in
rdeče barve z istimi črkami z iste plošče.

Znamki rdečega penija, tiskani s plošč črnega
penija številka 8 (levo) in 11 (desno).
Najbrž ni treba posebej omenjati, da so
pisma s prvo znamko na svetu zelo iskana; čim bližje so datumu izida znamke,
tem dražja so. Specialni katalogi navajajo
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Tradicionalna filatelija
celo za vsak dan v maju 1840 (May
Dates) svojo ceno.

Pismo iz Manchestra v Preston, plošča 1b,
znamka intenzivne črne barve, rdeč odhodni žig
Manchestra 15. Aug 1840 na hrbtni strani.
Modra dvopenijka

Pismo, plošča 1b, poslano iz Londona v
Birmingham 6. maja 1840, to je prvi dan uporabe,
z žigom tega dne na zadnji strani. Velika redkost
britanske filatelije (Chipperfield).

Istega dne, kot znamka za en peni, je izšla
tudi znamka za 2 penija, ki je »pokrila«
drugo težinsko stopnjo pisma in sicer do
ene unče. Z dostavo te vrednote na pošto
je pa očitno bilo nekaj težav, ker je
najzgodnejše znano pismo datirano z
dnem 8. maj 1840.
Naklada znamk je znašala 6.460.000
znamk, kar je precej manj kot pri črnem
peniju; posledično so te znamke dražje od
znamk za en peni.
Kar se tiče velikosti pole in sistema
označevanja znamk na njej, velja vse, kar
smo povedali pri predhodni znamki.

Pismo z blokom 14 znamk, plošča 1b, s katero je
bila plačana poštnina do 7 unč, poslano iz
Manchestra v London. Največji poznan blok
znamk črnega penija na pismu (Chipperfield).

Pismo iz Kewa za Manchester. Na hrbtni strani je
rdeč odhodni žig z dne 12. junija 1840, naslednji
mesec po izdaji znamke.
Številka 3/2020

V nasprotju z znamko za en peni, ki je bila
tiskana z 12 ploščami, obstajata pri
znamki za 2 penija le dve, ki jih je, če
ustrezni deli niso prekriti z žigom, v večini
primerov lahko ločiti. Pri prvi plošči je leva
navpična črta v levi rozeti na vrhu opazno
tanjša kot ostale, pri drugi plošči pa je
žarek v desni rozeti zgoraj na urni poziciji
12 zelo tanek ali pa ga sploh ni. Vrednost
znamk z obeh plošč je približno enaka.
Zato pa je pri tej znamki poznanih več odtenkov modre barve. Specialni katalogi jih
navajajo sedem, pri čemer niso vsi poznani na obeh ploščah (pri drugi jih je
manj).
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Plošča
1

Plošča
4
Slika znamk s prve (zgoraj) in druge (spodaj).
Prikazani so različni odtenki barve ter tudi oba
žiga (črni in rdeči).
Pisma, frankirana s to znamko, so še
redkejša in temu primerno dražja, kot tista
z znamko za en peni.

Prikazana je ena od najbolj spektakularnih kuvert,
frankiranih z znamko za 2 penija. Poslana je bila
iz Londona na Malto (preko pristanišča Falmouth
v Cornwallu) 7. novembra 1840 in pravilno
frankirana – en šiling. S samo (Mulreadyjevo)
kuverto je plačana poštnina 2 penija, ostalo je
plačano z dvopenijskimi znamkami), kolikor je
takrat znašala tarifa za Malto (Lowe).

Pismo iz Londona v Firence, frankirano z dvema
nizoma po štiri znamke za dva penija in eno za
črni peni, skupaj 1 šiling 7 penijev, kar je vključevalo tarifo za težo pisma in ekspresnino (Lowe).
Službena znamka
Znamka je identična kot Črni peni, le da
ima v zgornjem kotu na levi strani črko V, v
desnem pa R, kar pomeni V(ictoria)
R(egina); v latinščini kraljica Viktorija.
Tiskanje se je že začelo, ko so ugotovili,
da službene znamke pravzaprav ne
rabijo. Kar se tiče naklade, navajajo viri
različne številke. Po eni verziji naj bi bilo
natisnjenih 5.000 pol (bile so enake kot pri
Črnem peniju), od tega je bilo 25. januarja
1943 (!) uničenih 3.302 pol. Po drugi
verziji pa je bilo, preden so si premislili,
natisnjenih 3.500 pol, ta vir pa ne omenja
nikakršnega kasnejšega uničenja.
Ne glede na navedeno se je nekaj teh
znamk ohranilo nežigosanih, prav tako so
poznana pisma z njimi. Gre pa v vsakem
primeru za zelo redko znamko, katere
cena, kadar pride na kako dražbo, znaša

Drugi največji poznani
blok druge plošče. Bloki
te plošče so redkejši kot
prve (Lowe).
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več deset tisoč, pa naj gre za evre, dolarje
ali funte.
Obstajata tudi dve posebnosti pri
posameznih mestih v plošči.

Zaključek
Od 19. do 26. maja 1890 se je, v čast 50.
obletnice izdaje prvih znamk, v Londonu
odvijala filatelistična razstava, znana pod
imenom The London Philatelic Exhibition
1890. Bila je ena prvih mednarodnih
filatelističnih razstav kjerkoli na svetu.
Sredi vojne vihre je bila od 6. do 11. maja
1940 v Londonu ob 100. obletnici prvih
znamk na svetu prav tako organizirana,
mednarodna filatelistična razstava pod
imenom The Stamp Centenary Exhibition
pod pokroviteljstvom Kraljeve filatelistične družbe (The Royal Philatelic
Society). Začetek razstave je bil torej
točno na obletnico uporabe Črnega
penija. Ob tej priložnosti je izšla tudi serija
šestih priložnostnih znamk.

Zelo lep blok šestih službenih znamk z lepimi
robovi s precejšnjim delom originalne gume
(Chipperfied).

Serija priložnostnih znamk, izdanih ob
100.obletnici njihovega izida. Na levi strani je
portret kraljice Viktorije, na desni pa tedanjega
kralja Jurija VI. (vladal 1936-1952), očeta
sedanje kraljice Elizabete II.
Izdaje poštnih znamk so se, za tedanje
razmere, ko je življenje potekalo bistveno
počasneje kot danes, hitro razširile po
svetu, kot sledi:

Kuverta, žigosana z rdečim žigom, poslana iz
Londona v Ferbury (Glocestershire).
Odkrili so jo šele leta 1899 (Chipperfield).
Številka 3/2020

1843: Brazilija, kantona Ženeva in
Zürich (Švica)
1845. Kanton Basel (Švica)
1847: ZDA in Mauritus
1849: Francija, Belgija in Bavarska.
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Prve avstrijske poštne znamke so izšle 1.
junija 1850 in so bile tudi prve poštne
znamke na slovenskem ozemlju. Danes
izdajajo poštne znamke vse države sveta.
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Veselko Guštin, Vojko Čeligoj, Dušan Maljevac

Zgodovina pošte Jelšane 1865–2018
Čeprav so Jelšane majhen kraj, v njem in okolici živi veliko zbiralcev vsakršne
zgodovine kraja. Med zelo znanimi je tudi Dušan Maljevac, ki je med drugim zbiral
vse poštne dokumente, namenjene v Jelšane in take, ki so od njih šli. Seveda,
kar se je dalo dobiti, kar so ljudje v več kot 155 letih očuvali in hranili skozi čas.
Jelšane, tako kot vsa Primorska, so preživljale težke čase potujčevanja
predvsem pod fašizmom.
Velik poznavalec in zbiratelj poštne zgodovine domačega kraja je tudi Vojko
Čeligoj, član Filatelistične sekcije Primorskega numizmatičnega društva Ilirska
Bistrica. Uporabili smo njegova besedila,
ki jih je napisal na osnovi literature, pa tudi
mnogih pričevanj krajanov ob raznih priložnostih in obletnicah.
Lipa, mala Istrska vasica v neposredni
bližini Jelšan, je bila od srede 18. stoletja

pomembna poštna postaja na križišču
poštnih poti proti Reki, Trstu in Ljubljani.
Bogato poštno tradicijo v Lipi omenja tudi
inšpektor Edling v svojem poročilu iz leta
1783, da je bila tu pošta že pred letom
1750. V času poročanja je bil v Lipi
upravnik pošte Anton Terras. Pošta je
premogla 12 vprežnih konj, dve kočiji, eno
odkrito in eno pokrito ter “eno kripo”.
Pošta je imela dva postiljona (nekdaj
voznika poštne kočije).

Slika 1. Prvo poznano predfilatelistično pismo iz Jelšan za Trst iz leta 1831.
Številka 3/2020
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Predfilatelistično pismo (Slika 1) iz Jelšan
za Trst, oproščeno poštnine (Ex. Offo.) iz
leta 1831 je potovalo iz edine pošte v
bližini Lipe, sedaj Hrvaška. Žig [LIPPA] je
zelo redek in zato cenjen (ni pa naveden v
Müllerjevi knjigi)! Pismo je poslal župnik v
Jelšanah Peter Aleš, ki piše: “Prečastiti
Ordinarjat! / Za primer, da je prečastiti
Ordinarjat z oropano poštno kočijo na
devetega mogoče odposlal za ta dekanat
nekatera pisma, ki jih nismo prejeli,
ponižno prosimo za ponovne prepise. /
Farni dekanat Jelšane, 14. januar 1831.”
Najbližja poštna postaja proti Kranjski je
bila v Zagorju pri Pivki, proti Trstu pa v
vasi Materija. Z gradnjo novih povezovalnih poti, posebno z graditvijo
železniške proge Pivka (Šempeter na
Krasu) – Reka, se je tudi poštna pot
prilagajala novim prilikam. Pošto v Lipi so
ukinili 31. avgusta 1865 in poštni okoliš
razdelili med dve novi pošti: Jelšane in
Permani. Že naslednji dan, 1. septembra
1865, velja za začetek poštnega poslovanja v obeh vaseh. Ime gostilne Pri
Stari pošti v Permanih še danes spominja
na ta dogodek. Pošto so čez nekaj let
preselili na Jurdane, pošta v Jelšanah pa
opravlja svoje poslanstvo v istem kraju
neprekinjeno že več kot 150 let.

Slika 2a
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Okrog leta 1911 so zgradili sodobno
stavbo za krajevno posojilnico in
hranilnico (Slika 2a). Tu je bil poštni urad
tako za časa Avstro-ogrske (A-O) in
pozneje Italije do leta 1945. Zgoraj so
Italijani imeli svoje prostore, namenjene
orožnikom.

Slika 2b
Desno ob vhodnih vratih se vidi (Slika 2b)
na tleh stoječi kip, nad njim pa vdolbina v
zidu, kjer je bil nekoč vzidan litoželezni
avstrijski poštni nabiralnik.
V Cividinijevi knjigi “Postablagen in
Östereich” najdemo tri pomožne pošte
(Rupa, Lipa in Šapjane), medtem ko v
knjigi “Poštanski manpulativni žigovi
Hvatske, 1755 –1918'', izdani v Zagrebu
1994, preberemo, da je pošta Jelšane v
letu 1910 kot matična pošta imela kar pet
poštnih zbiralnic v krajih, ki so danes v
republiki Hrvaški: v Šapjanah, Pasjaku,
Brdcah, Rupi in Lipi. Verjetno pa tudi v
Novokračinah in Velikem Brdu na slovenski strani, ampak v Lavričevi knjigi
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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(Pomožne pošte na Slovenskem 19181977) niso omenjene. Za poštno pravico
ali koncesijo so morali – bili so to običajno
krajevni trgovci ali gostilničarji – vplačati
poštni upravi določeno kavcijo. Vodje
pomožnih pošt so nudili osnovne poštne
storitve ter zbrano pošto na svojem
območju označili z žigom te pomožne
pošte in jo v določenih dneh prenesli v
Jelšane na matično pošto, ki je odpremila
pošto z dnevnim poštim žigom. Na
matični pošti pa so prejemali pošto za svoj
okoliš, tudi priporočne pošiljke in denarna
nakazila. V Lipo je do prve vojne vrsto let
iz Jelšan nosil pošto Lipljan Franc
Gaberšnik Frajtarov in bil zadolžen za
delovanje te pomožne pošte.

relaciji Šempeter na Krasu – Ljubljana je
imel tudi poštni vagon. Poštne pošiljke, ki
so bile oddane kar na vlaku v poštni
nabiralnik, so poštni uslužbenci žigosali z
ambulančnim okroglim žigom, ki je na tem
vlaku imel poleg napisa: FIUME – ST.
PETER IN KRAIN (Reka - Šentpeter na
Kranjskem) ali obratno še datum in številko proge 349 ali 350.

Jelšanskemu poštnemu okolišu namenjena pošta je prišla v Šapjane z jutranjim
vlakom. Jelšanski poštar je zato moral
vsako jutro v Šapjane po novo prispelo
pošto in tam oddati poštno vrečo z
odposlano pošto. Prav jutranji vlak na

Slika 3b
Miljnik III / 12 označuje pot treh milj do
Reke. Sedaj je med hišami Jelšane 75, 79
in 78 (Slika 3a).
Poštni miljnik III / MEILE(N) / von FIUME
je prvotno stal v Lipi, sedaj stoji sredi
Jelšan (Slika 3b).

Slika 3a
Številka 3/2020

Pošta v Jelšanah je v poldrugem stoletju
doživljala številne spremembe z menjavanjem držav, režimov in njihovega odnosa do jezika domačih prebivalcev. Vse
to se kaže v imenu naselja, pošte, v
poštnem poslovanju, na poštnih žigih in
tekstih na njih. Pod jelšansko pošto je
23
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spadalo tudi pet vasi, ki so danes na
Hrvaškem. Na najstarejšem (prvem)
avstrijskem poštnem žigu preberemo
slovensko ime JELŠANE, pozneje tudi
dvoječni zapis JELSCHANE – JELŠANE.

Slika 5a. Drugi A-O žig, enokrožni, 26 mm,
JELSCHANE JELŠANE z datumom: dd/mm/ll.

Slika 4a. Prvi A-O enokrožni (22 mm) poštni žig
Jelšan v dohodu 1873;

Slika 5b. Tretji A-O žig dvokrožni z malim
mostom, 27mm, JELSCHANE JELŠANE, a z
datumom dd.rr.ll (opomba: rr pomeni oznaka
meseca v rimskih številkah).
Po zasedbi Italije pošta dobi samo italijansko ime ELSANE. Leta 1919 postane
pošta 2. razreda, pokrajine Trst/ Trieste z
imenom Gelsane (Jelschane), 1923 Jelšane/ Elsane postanejo del pokrajine
Istra/ Istria, 1924 pokrajine Kvarner/
Carnaro in 1926 pokrajine Kvarner/
Carnaro oziroma Reka/ Fiume. Jelšanska
pošta je že od leta 1923 spadala pod
poštno direkcijo na Reki. Od 11. 3. 1925
postane poštnotelegrafski urad.
V letu 1925 je bil vodja jelšanske pošte
Anton Andretič (Antonio Andretich).
Službo na pošti pa ni bilo lahko dobiti, saj
je šlo ob vseh omejitvah italijanskih
oblasti tudi za zahtevno in odgovorno
delo, vezano na denarno poslovanje.
Slika 4b. Priporočeno (R) pismo iz Innsbrucka
leta 1873 v “Jelšane, Podgrad pri Trstu”.
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Pošta se je zato domisleno zavarovala in
novo sprejeti poštni uslužbenec je pred
zaposlitvijo moral vplačati kar 400 Lir
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kavcije, “za vsak slučaj''. V stavbi posojilnice, kjer je bila jelšanska pošta, so v prvem nadstopju po prvi svetovni vojni imeli
svoje prostore tudi italijanski orožniki.
Kar utrudljiva je bila vsakodnevna
poštarjeva hoja v Šapjane (na postajo) po
poštno vrečo na jutranji vlak. Kadar je bila
najavljena denarna pošiljka, je poštarja
do vlaka v Šapjane pospremil tudi
orožnik. Za znesek nad 500 Lir pa celo
dva. Poštni okoliš Jelšan je vključeval kar
dvanajst vasi: Jelšane, Dolenje,
Novokračine, Sušak, Novo vas, Veliko
Brdo in vasi, ki so danes na Hrvaškem:
Lipa, Rupa, Šapjane, Pasjak in Brdce.
Poštarjeva plača je bila kjub napornemu
delu dokaj skromna, komaj 9 Lir na dan.

postmarks of the province of Fiume".
Nanjo me je opozoril S. Vizintin iz Trsta.
Podatki o knjigi so dostopni na
http://www.icsc-uk.com/book_7.html. Žal
tega žiga še nihče ni videl, zato je tudi
vprašanje, ali je res obstajal ali pa gre
samo za slabo prerisan žig, zato ga tu ne
prikazujemo.

Slika 6a. Italijanski dvokrožni žig z lunicama,
28 mm, ELSANE ISTRIA dd.mm.ll, 1923-26.

Slika 7 - dve pismi istega pošiljatelja, oddani na
isti dan leta 1934.
Slika 6b. Italijanski dvokrožni žig z lunicama
28 mm, ELSANE ● FIUME ● dd.mm.ll 1927-46.
Bila naj bi še tretja varianta žiga: italijanski
dvokrožni žig z lunicama, 28 mm,
ELSANE FIUME dd.mm.ll. 1927. Žig je
poznan samo iz knjige J. F. Gilbert: "The
Številka 3/2020

Dve pismi (Slika 7) istega pošiljatelja:
“Josip Hrabar, LA FONDIARIA”, oddani
26. 10. 1934. Očitno je bil res hraber, da
se ni pustil poitalijančiti v “Giuseppe
Corragioso”, ampak so mu Italijani
kvečjemu rekli “Jozip Rabar” (h-ja namreč
ne izgovarjajo). Ker gre za tiskovino
25
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/STAMPATI/ (prvo v Knežak, drugo v
Vrbico), je pravilno frankirana z 10 Cent.
Žal ne bomo nikoli izvedeli, zakaj se je
istega dne in ob isti uri poštar premislil ter
drugo kaznoval z 80 Cent!? Obravnaval jo
je kot navadno “pismo” za 50 Cent.
Manjkalo naj bi 40 Cent, 2 x 40 = 80 Cent.
Italijani so ukinili pomožne pošte v Lipi,
Pasjaku in Brdcah. Nekaj let je delovala
še pošta v Rupi (Ruppa di Elsane) in na
Velikem Brdu (Berdo di Elsane). Pošta v
Šapjanah (Sappiane di Elsane) je delovala tudi v času po drugi svetovni vojni do
leta 1947.
Po letu 1930 so uvedli avtobusno linijo
med Reko in Postojno. Poštne pošiljke je
v Jelšane tedaj pripeljal avtobus in odpadlo je naporno pešačenje v Šapjane.
Kasneje so v Šapjanah odprli poštno
podružnico in šapjanski poštar je hodil po
poštno vrečo v Jelšane. Tudi v Lipi so
obnovili poštni urad in poštno šlužbo je
opravljal poštar Puharić, ki je tudi hodil po
pošto v Jelšane. Pomožno pošto pa so
imeli tudi na Velikem Brdu (BERDO DI
ELSANE). Poštar je hodil po pošto v
Jelšane dvakrat na teden in tja odnašal
redka pisma iz vasi.

Slika 8. Po vojni predelana stara avstro-ogrska
cestarska hiša je bila nekdaj stavba jelšanske
občine. V isti hiši je bil pozneje poštni urad z
vhodom čez stopnice, oziroma klančino za
invalide. Pošta v Jelšanah je delovala v času
Slovenije do leta 2018.
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Slika 9a. VUJA (v coni B) enokrožni žig 30 mm,
JELŠANE A dd.rr.ll. , od 20/6/1945.

Slika 9b. Jugoslovanski enokrožni žig, 29 mm,
JELŠANE A (široki A) dd.mm.ll.- hh, od 15/9/1947.
Skupaj z domačini je tudi jelšanska pošta
dočakala burna leta druge svetovne vojne, kapitulacijo ltalije, nemško zasedbo
(Italijansko socialno republiko, RSI) in
končno po tolikih žrtvah tudi osvoboditev
v maju leta 1945. O usodnih dogodkih
pričajo tudi poštno poslovanje, poštni žigi,
cenzurni žigi in znamke, ki so jih posamezni režimi tiskali in pretiskovali, da bi
pokazali, “kdo je gospodar v deželi''. V
neposredni okolici Jelšan so med vojno
delovale številne partizanske kurirske
poti, javke in postaje.
Zadnja poštna upravnica v Jelšanah ob
osvboditvi je bila Meri Danijelčič. Po osvobodivi pa je bila prva upravnica Mici Schobova, ki jo je čez leto dni nadomestila
Ivanka Surina Lukotova iz Rupe (do odhoda na Reko). Jelšanska pošta je skupaj
s poštami na območju Vojne uprave jugoslovanske armade (VUJA) za Julijsko krajino, Istro, Reko in Slovensko primorje
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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spadala pod poštno upravo na Reki. Šele
z odlokom ministrstva Pošte nove Jugoslavije z dnem 12. septembra 1947 je bila
jelšanska pošta skupaj z 49 drugimi
poštami Slovenskega primorja in Istre
dodeljena poštni direkciji v Ljubljani. V
tem času so v Jelšanski okoliš še vedno
spadale tudi Šapjane.
Poštni okoliš nekdanje Reške pokrajine
se je tako znova razdelil, tokrat med Slovenijo in Hrvaško. Na poštnem žigu Jelšan je prvič po drugi svetovni vojni znova
ime pošte v slovenskem jeziku JELŠANE.

Slika 10c
Jugoslovanski enokrožni žig, 30 mm,
JELŠANE b JEЛШAHE dd.rr.ll. -hh

Naslednjih deset let zasledimo ime
Jelšan pisano tudi v cirilici: JELŠANE
JEЛШAHE.

Slika 10d
Jugoslovanski enokrožni žig, 30 mm,
JELŠANE b JEЛШAHE dd.rr.ll.hh

Slika 10a.
Jugoslovanski enokrožni žig, 30 mm,
JELŠANE a JEЛШAHE dd.mm.ll

Slika 11. Pismo iz Long Islanda, ZDA, poslano 10.
oktobra 1955 je preko Zagrebškega “Ameriškega
oddelka” prispelo 17.10.1955 v Ljubljano in še isti
dan na pošto Jelšane. Na zadnji strani je
odtisnjen jugoslovanski žig s Slike 10a.
Slika 10b.
Jugoslovanski enokrožni žig, 30 mm,
JELŠANE a ● JEЛШAHE ● dd.rr.ll.hh
Številka 3/2020

Jelšansko Pošto preselijo v stavbo “občine”. V letu 1971 dobijo vse pošte v Jugoslaviji poštne številke. Pošta Jelšane dobi
številko 66254.
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Slika 12a.
Jugoslovanski enokrožni žig, 29 mm,
JELŠANE a 66254 dd.mm.ll.hh.

Slika 13b.
Slovenski enokrožni žig, 30 mm, JELŠANE a
6254 dd.mm.ll.hh do 6. 10. 2018.

Slika 12b.
Jugoslovanski (slovenski) enokrožni žig, 29 mm,
JELŠANE b 66254 dd.mm.ll.hh, do 29.02.1996.
Leta 1994 poštne prostore temeljito preuredijo ter sodobno opremijo. Dve leti pozneje Pošta Slovenije iz poštne številke
črta prvo šestico, ki je označevala Slovenijo v okviru Jugoslavije. Tedaj dobi jelšanska Pošta sedanji naziv POŠTA 6254
JELŠANE.

Slika 14. Eden od poslednjih odtisov pošte 6254
JELŠANE, preden je postala “pogodbena”.
Vojko Čeligoj je zapisal ob odprtju
“pogodbene” pošte 6254 JELŠANE:
S ponedeljkom, 4. januarja 2016, se je
pošta 6254 Jelšane preoblikovala v
pogodbeno pošto in se preselila iz
nekdanje stavbe “občine” v bližnjo
trgovino Mercator Mlinotest, Jelšane 7/a.
Novi poštni sodelavki sta bili kar
prodajalki (tistega dne sta to bili gospa
Majda in gospa Mojca), ki bosta sedaj
prevzeli skrb za nadaljevanje poštne
tradicije v Jelšanah.

Slika 13a.
Jugoslovanski (slovenski) enokrožni žig, 30 mm,
brisana “6”, JELŠANE b 6254 dd.mm.ll.hh
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Filatelisti z Jelšan, pa tudi oni iz Ilirske
Bistrice, združeni v Filatelistični sekciji
Primorskega numizmatičnega društva
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Poštna zgodovina
Ilirska Bistrica, so naredili kar nekaj priložnostnih žigov. Pa pojdimo kar po vrsti:

22. 12. 1994 – 130 let
Čitalnice v Jelšanah

1. 9. 1995 – 130 let
Pošte v Jelšanah

30. 6. 2002 – 90 let
Prostovoljnega gasilskega društva
Jelšane

1. 9. 2015 – 150 let Pošte
Jelšane

27. 9. 1998 – 50 let
obstoja Lovske družine
Zemon v Jelšanah

1. 9. 2005 – 140 let preselitve
Pošte iz Lipe v Jelšane

4. 1. 2016 – Jelšanska Pošta
postane Pogodbena pošta
Jelšane

Zadnji službeni žig
(štampiljka) Pošte 6254
Jelšane

Glede na to, da Pošte Jelšane ni več, smo prepričani, da se bo kak spominski žig še
naredil.
Predvsem se moramo zahvaliti Dušanu Maljevcu, ki je prispeval ves poštnozgodovinski material in Vojku Čeligoju za vse njegove pisne dodatke o zgodovini pošte
Jelšane in njenih uslužbencev v več kot 150 letih delovanja.
Številka 3/2020
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Igor Pirc

Dopisnica Correspondenzkarte –
Listnica 1871–1875
Dvojezična nemško-slovenska izdaja, tipi in različice

Uvod
Poštna uprava dvoglave monarhije je
prva na svetu leta 1869 vpeljala dopisnico
– nosilca odprtih sporočil. Dr. Emanuel
Hermann je v svoji študiji o delovanju
Avstrijske pošte predlagal korespondenčno kartico z vtisnjeno vrednotnico.
Pri pripravi predloga je zelo verjetno
upošteval neformalni predlog za uvedbo
odprte dopisne karte z vtisnjeno
vrednotnico (Postkarte), ki ga je štiri leta
prej udeležencem 5. Konference Poštne
zveze leta 1865 v Karlsruheju predložil
visoki pruski poštni svetnik Heinrich
30

Stephan. Toda, kot se spomnimo tudi
predloga našega rojaka Lovrenca Koširja
o poštni znamki – za uveljavitev morajo
biti primerne razmere. In v Avstriji so za
dopisnico očitno bile.
»Correspondenz-Karte«, kot se je prva
dopisnica uradno imenovala, je doživela
nepredstavljiv uspeh – že v oktobru 1869,
prvem mesecu uporabe, so prodali 1,4
milijona dopisnic. Mnogo nižja tarifa (2
krajcarja) glede na pisemsko je
pripomogla k njeni popularnosti. Prve
dopisnice so bile manjšega formata kot
kasnejše standardizirane, tiskane so bile
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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na rumenkastem papirju, menda zato, da
se ne bi tako poznale posledice poštne
obdelave.

naslednje izdaje leta 1875 dalje
Dopisnica).
Osnovne razlike med temi štirimi izdajami
Correspondenz-Karte / Listnica so v
predtiskanem besedilu na zadnji in na
sprednji strani:
a) Prva dvojezična izdaja 1. 7. 1871

Zgodnja uporaba enojezične izdaje iz leta 1869,
21.Oct. ADELSBERG
Sprva so bile dopisnice v uporabi le na
teritoriju Monarhije. Kasneje so na osnovi
Bernskega dogovora 1. julija 1875 razširili
veljavnost na 21 držav, po dogovoru na
UPU 1. junija1878, vzporedno z vpeljavo
poštnih dopisnic tudi v ostalih državah, pa
na skoraj ves svet. Leta 1888 je dopisnice
uvedlo že 36 držav.

Sprednja stran prve izdaje – dvojezični naziv in
navodila za naslov

Avtro-ogrska je bila večnarodna monarhija, zato so za cislajtanijski del leta 1871
sprejeli odločitev o uvedbi dvojezičnih
dopisnic – ob nemški še nemško-češko, italijansko, -poljsko, -rutensko, -ilirsko in slovensko. Na ogrskem področju pa so od
uvedbe dalje dopisnico imenovali le
Levezolap.
Več o tej temi je v prejšnji številki s
poštnozgodovinskega zornega kota lepo
napisal kolega Boštjan Petauer. Zato v
nadaljevanju ožja predstavitev značilnosti slovenskih izdaj.
1. Dvojezična dopisnica –
Correspondenz-Karte – Listnica
Med leti 1871 in 1875 so izšle štiri izdaje s
slovenskim imenom Listnica (od
Številka 3/2020

Hrbtna stran – dvojezična datumska vrstica v
gornjem levem delu
b) Izdaja novembra 1871
Sprednja stran ostaja nespremenjena, na
hrbtni strani pa se v gornjem desnem
vogalu pojavi prostor za zapis kraja
pošiljatelja ter dvojezična datumska
vrstica (slika na naslednji strani).
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Raziskave celotne razpoložljive količine
prvih dopisnic, ljubiteljsko imenovanih
Rumenke ( Gelblinge ) imajo dolgo
zgodovino. Ascherjev Berlinski katalog je
že leta 1928 evidentiral 67 različnih tipov;
kasneje so dodali še 17 različic. Vse te se
seveda nanašajo na vse izdaje, od
enojezične do vseh dvojezičnih.

c) Izdaja oktobra 1872
Sprednja stran je nespremenjena, hrbtna
stran pa je brez predtiskanega besedila.

Dvojezične dopisnice s slovenskim
imenom Listnica imajo prav tako nekatere
splošne in posebne značilnosti, ki sem jih
raziskoval in ugotavljal v razpoložljivi količini v svoji zbirki, pa tudi v sodelovanju z
najbolj znanim strokovnjakom za rumenke, Avstrijcem Heimom Tschernatschem,
predsedujočim v Delovni skupnosti Alpe
Jadran Filatelija.
Nekatere dodatne posebnosti, ki sem jih
našel, je mogoče razložiti kot posledico
popravljanja tiskarskih matric med ponavljajočimi se ponatisi dopisnic, in jih ni mogoče takoj kataloško uvrstiti kot nov tip.

2. Ponavljajoči se vzorec v notranjem
okrasnem okvirju

d) Izdaja 1872/73
Na sprednji strani spodaj v desnem
vogalu v oklepajih označba jezika (Slov.),
zadaj brez predtiskanega besedila.

Notranji okrasni okvir je sestavljen iz
rombov in pik (◊ ●), ki tečejo okoli
notranjega polja v različnih sekvencah.
Ločuje se jih predvsem po pozicijah pik
okoli vsakega vogalnega romba.
Od skupaj 84 prej omenjenih tipov (prvotnih 67 in 17 kasneje opredeljenih), ki se
nanašajo na tisk vseh CorrespondenzKart, jih je pri štirih dvojezičnih slovenskih
izdajah najti sedem: tip 1 v vseh štirih
izdajah, tip 2 v tretji izdaji ter tipe 3 do 7 v
četrti izdaji.
Variacije notranjega okvirja, kot tudi
poškodbe – lomljen okvir, so posledica
trka (pritiska) med matrico okvirja in
besedilom (črni tisk), še bolj verjetno pa
zaradi velikih količin, ki so jih tiskali, to pa
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je zahtevalo ponavljajoče menjave postavitve za vsako posamezno jezikovno
varianto. Te se pojavljajo pri nekaterih
osnovnih prej omenjenih tipih.
a) Correspondenz-Karte / Listnica,
izdaja 1. 7. 1871
Tip 1

b) Correspondenz-Karte / Listnica,
izdaja novembra 1871

Tip 3

Manjkajoča pika poz. 2/zgoraj, 27 spodaj,
dvojna na poz. 28 spodaj.
Tip 4

Tip 5

Tip 1

c) Correspondenz-Karte / Listnica,
izdaja oktobra 1872
Tip 1

Tip 2

Manjkajoča pika poz. 24/zgoraj, r. 1; 24
spodaj, dvojna poz. 11 zgoraj, 2 in 28
spodaj.
Tip 6

Manjkajoča pika poz. 24/zgoraj in 24
spodaj.
Tip 7

Manjkajoča pika na poziciji 10/zgoraj, 18
in 44 spodaj, dvojna pika na poz. 11
zgoraj, 2 in 28 spodaj – vse šteto od
levega zgornjega ali spodnjega romba.
d) Correspondenz-Karte / Listnica,
izdaja 1872/73
Tip 1

Številka 3/2020

Manjkajoča pika poz. 9 in 23 zgoraj, 13,
18, 24, 44 spodaj, dvojna 10 zgoraj, 2, 14,
28 spodaj.
Tip 8
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V pregledovanju Listnic v moji zbirki in
primerjanju z opredeljenimi tipi sem našel
manjšo količino dopisnic z vzorcem pik in
rombov, ki niso katalogizirani. V gornjem
tipu št. 8 manjkata piki pod rombom v
gornjem levem in desnem vogalu. Oba
tipa – 5 in 8 sta lahko rezultat manjkajočih
pik v notranjem okviru ali pa posledica tiskarskega procesa (pomanjkanje barve).
3. Postavitev odtisnjene vrednotnice
glede na notranji okvir, različice
kartona in barve tiska vrednotnice
Rumenke so tiskali v dveh fazah – najprej
vrednotnico v rumeni barvi, zatem pa
besedilo, naslovno črtovje in okrasna
okvirja v drugi fazi s črno barvo. Samo v
izjemnih primerih je tisk potekal v
obrnjenem vrstnem redu. To je vidno v
primerih, ko je notranji okrasni okvir
pozicioniran pod vtis vrednotnice. Prva in
druga izdaja pa sta bili tiskani v treh fazah
zaradi besedila na hrbtni strani.
Glede na to, da je bilo elemente za tisk potrebno večkrat na novo sestaviti – okras-

na okvirja, besedilo, vrednotnica – je
posledično vrednotnica različno odtisnjena glede na notranji okrasni rob.
Centralna lega odtisnjene vrednotnice
cca 2 mm od gornjega in desnega
okrasnega roba je idealna, vendar je v
količini dopisnic viden pomik odtisnjene
vrednotnice proti levi, desni, na gor ali dol.
Variacije barve natisnjene vrednotnice
gredo od svetlo rumene do rumene in
zelenkaste. Barva kartona je lahko bež,
svetlo rumenkasta, včasih belkasta.
Nekatere spremembe v barvi kartona so
tudi posledice staranja v teh 150 letih.

4. Zaključek
Kot del Avstroorgske monarhije smo
Slovenci že dve leti po uvedbi dobili svoje
dvojezične dopisnice in jih tudi množično
pričeli uporabljati. Na prav zares svoje
dopisnice pa smo morali počakati do
februarja 1919, ko so prišle v uporabo
Verigarske dopisnice
ipirc711@gmail.com

Pozicija odtisnjene vrednotnice (centrirano, pomaknjeno dol in desno, levo, v gornji levi vogal).
Predzadnja dopisnica – najprej rumeni tisk, nato črni! Preluknjana zadnja dopisnica zgoraj – zaradi
pritrditve tiskarske pole!
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Boštjan Petauer

Mojih prvih 65 let zbiranja znamk
Naslov je nekoliko šaljiv, saj seveda nikakor ne pričakujem, da bom znamke zbiral
še naslednjih 65 let. Omenjeno obdobje zbiranja je sicer lep dosežek, se pa
zavedam, da je tudi med slovenskimi filatelisti nekaj takih, ki znamke zbirajo že dalj
časa. Pred nekaj desetletji sem v glasilu britanske pošte The Philatelic Bulletin
prebral pismo bralca z naslednjo vsebino: »Star sem 92 let in znamke zbiram že 86
let«. Nato je nadaljeval z opisom začetkov svoje zbirateljske dejavnosti. Urednik je
pozval bralce, če lahko ta dosežek kdo izboljša. Nihče se ni javil.
Ta članek sem pisal dolgo časa, mnogo
dlje kot sicer pišem prispevke za našo
revijo. To pa ne zaradi težavnosti, ampak
ker sem se med pisanjem soočal z
raznimi dilemami: Kako natančno naj
opisujem stvari, da ne bo sestavek
predolg in s tem manj zanimiv za branje?
Ali naj omenjam imena filatelistov, s
katerimi sem sodeloval in na katere me v
glavnem vežejo lepi spomini? Glede
slednjega sem se odločil, da ne in sicer
zaradi tega, da ne bi koga po nemarnem
izpustil. Presojo glede prvega pa
prepuščam bralcem.
Začetki zbiranja
Bilo je meglenega novembrskega
popoldneva, že bolj proti večeru, leta
1956 (takrat sem bil star šest let in sem
hodil v prvi razred osnovne šole), ko sva
se s Poljanskega nasipa, kjer smo
stanovali, odpravila z mamo na Massarykovo ulico, kjer sta stanovala moj
stric in njegova žena, materina sestra.
Tedaj so bili november, december in
januar meseci, ko je bilo sonce v Ljubljani
bolj redko na vidiku. To se je nadaljevalo
kar nekaj časa, danes so vremenske
razmere v omenjenih mesecih precej
drugačne. Pot ni dolga, traja kakih 15 do
20 minut v eno smer.
Številka 3/2020

Ko sva prispela, so naju pospremili v
stričev kabinet. Tam je na mizi ležalo
pismo iz ZDA, frankirano z zeleno
znamko za 15 centov, kar je tedaj
predstavljalo znesek poštnine za letalsko
pošto iz ZDA v Jugoslavijo. Znamko sem
si z zanimanjem ogledal in ko je stric videl
moje zanimanje, mi je znamko podaril.
Takole je
izgledala
moja prva
znamka.
Stric, dr. Mirko Karlin (1900–1977), je
stanoval na vrhu stavbe, v kateri je bil
sanatorij, v katerem pa sam ni delal, saj je
bil specialist pulmolog, ki je delal na
tedanji kliniki na Riharjevi 24 v Ljubljani.
Po tem prvem dogodku sem strica, sicer
že predvojnega filatelista, velikokrat
obiskal, včasih sem tudi prenočil tam.
Stric je namreč imel že leta 1959
televizijski aparat, ki je bil pri nas še precej
redek, saj je televizija v Ljubljani začela
oddajati poskusno šele leta 1958.
Kadar je bil stric dežurni, sem lahko
prespal v njegovi veliki postelji v prostoru
z oknom, ki je gledalo na železniško pos35
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tajo, in velikokrat sem gledal skozi to okno
na vlake, ki so prihajali na ljubljansko železniško postajo. Te stavbe danes ni več;
na njenem mestu je zrasla velika poslovna stavba DDC (Družba za državne
ceste, danes DRI – družba za razvoj in
investicije). DDC je bil v času, ko sem
opravljal poklic davčnega svetovalca,
moja stranka in enkrat sem bil v
direktorjevi pisarni, ki je imela okno
natančno tam kot stričeva spalnica. In
tako sem po precej desetletjih spet lahko
gledal enak prizor kot prej.
Stric, dr. Mirko Karlin, moj
filatelistični mentor. Slikano
malo pred njegovo smrtjo,
ko je bil že bolan.
Nazaj k znamkam. Stric
(vedno sem ga klical
stric Karlin, ne stric
Mirko) me je postopoma
uvajal v svet znamk, me
seznanjal s tem, kako
se jih pravilno zbira, danes bi temu rekli filatelistična tehnologija.
Eno stvar mi je zabičal takoj na začetku:
zaradi znamk ne smem zanemarjati šole,
kar tudi sam svetujem vsem mladim zbiralcem. Tega sem se dosledno držal in
prihajal na obisk šele, ko sem opravil vse
domače naloge. Počasi so se deli stričeve
zbirke selili k meni in to so bile dolgo čase
edine znamke, ki sem jih imel.
Leta 1962, pred skoraj 60 leti, mi je kupil
prvi katalog. Bil je to eno leto star
Zumstein, precej obsežen, formata A5, za
celo Evropo, razen Švice in Liechtensteina, za kar je obstajal poseben
katalog. Žal ga nimam več, enako se je
zgodilo z Michel katalogom za leto 1940,
ki sem ga dobil kasneje in se je pri selitvah
izgubil. Sam takrat nisem znal nemščine
(v šoli sem imel le angleščino in latin36

Na obisku pri
stricu, ko sem
imel 11 let
in sem že 5 let
zbiral znamke.
Slikan sem s
tranzistorjem, ki
je bil takrat, vsaj
pri nas, še redek.
ščino, kasneje
še francoščino, nemščine
pa sem se kasneje učil eno
leto pri učiteljici, nato pa sam). Stric je ta
jezik zelo dobro obvladal in z njegovo
pomočjo sem se kar dobro naučil
uporabljati ta katalog. Od takrat naprej me
je stric klical kar Zumstein.
Takole je izgledal moj
prvi katalog.
Zahvaljujem se družbi
Zumstein und Cie, da
so, kot sami pravijo,
morali pogledati
globoko v svoj arhiv,
da so našli izvod in mi
poslali scan.
Zumsteinov
katalog sem potem
kupil še večkrat in
ga imam v dobrem
spominu. Danes
imam na CD-ju
njihov katalog Švice in Liechtensteina,
kataloga za Evropo žal ne izdajajo več.
Ko sem enkrat pred 45 in kasneje pred 35
leti obiskal Bern, sem se obakrat oglasil
tudi pri založbi, ki je izdala ta katalog.
Spomnim se, da sem tam prvič kupil
ultravijolično svetilko za proučevanje
znamk. Bila je kar precej draga, saj so bili
taki aparati šele na začetku filatelistične
Nova filatelija - Letnik XXXVI
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uporabe; danes so te stvari precej
cenejše. Tiste žal nimam več, ker so mi jo
pred dobrimi dvajsetimi leti pri vlomu v
hišo ukradli, skupaj s signoskopom
(naprava za ugotavljanje vodnih znakov le zakaj so jim te stvari služile?) in drugimi
stvarmi, vključno z zlatnino.
Ko sem bil star kakih 10 let, mi je en
manjši album podaril tudi oče; on je bil
sicer do konca življenja zbiralec kovancev
in razglednic.
Stric je bil nekaj let tudi predavatelj
zgodovine medicine na Medicinski
fakulteti v Ljubljani. Ker ni znal angleško,
jaz pa kar dobro, sem mu prevajal
nekatere tekste, ki mi jih je dodelil. Tako
sem se mu vsaj malo oddolžil za vse
njegovo filatelistično ukvarjanje z mano.
Seveda sem kdaj ušpičil tudi kako
neumnost. Zbiral sem znamke, ne pa
pisem. In bil sem ponosen, ko sem uspel s
pisem odstraniti prve avstrijske znamke in
jih dati v zbirko. Še danes me spreleti srh,
ko pomislim na to. Take stvari sem
kasneje še večkrat ponovil, ampak takrat
sem to moral delati, ker pisem nisem imel
kje shranjevati. Seveda že dolgo tega ne
počenjam več.
Ko sem bil star kakih 20 let, sta se stric in
teta preselila na Gotsko ulico v Šiško, mi
pa smo stanovali na Celovški cesti, kar ni
daleč. Strica sem večkrat obiskoval,
takrat so se vloge že nekoliko obrnile, saj
sem ga jaz oskrboval z novitetami
Jugoslavije.
Stric je septembra leta 1977 umrl na
Golniku, kjer je bil pred drugo svetovno
vojno v službi. Med vojno je delal v
Celovcu kot pomožni zdravnik, žena pa je
ostala na Golniku. Iz njunega dopisovanja
v tistem času imam nekaj lepih
filatelističnih, vendar pravilno frankiranih,
kuvert. Umrl je za pljučnim rakom, saj je,
Številka 3/2020

kljub temu, da se je kot pulmolog zavedal
nevarnosti kajenja, precej kadil. Osem dni
za njim mu je sledila žena. Od sina, sedaj
tudi že več kot 30 let pokojnega, sem
odkupil preostanek stričeve zbirke.
Plačeval sem jo v obrokih, saj je znesek
znašal približno štiri moje tedanje, že kar
solidne, mesečne plače.
Filatelistični klub (kasneje društvo)
Ljubljana
V FK Ljubljana sem začel zahajati leta
1964, nekaj let kasneje sem postal njihov
član, kar sem še danes. Vpeljal me je
kolega, nekaj let starejši filatelist. Takrat je
imel klub prostore na Trubarjevi ulici v
Ljubljani, kasneje se je večkrat selil po
Ljubljani (po hotelih Slon, Ilirija, Bellevue),
enkrat celo na kopališče Štern na Ježici,
pa Dijaški dom Tabor vse do Šahovskega
doma, kjer domuje še danes.
Filatelistov se je na Trubarjevi, pa tudi še
lep čas kasneje, kar trlo. Tudi dobre stvari
se je dalo dobiti, le moj dijaški žep je bil za
marsikaj preplitek. Tedanji filatelisti so
zbirali v prvi vrsti jugoslovanske znamke,
nato Italijo, Avstrijo, Švico, Nemčijo,
morda Francijo, potem pa je bilo seznama
hitro konec. Jaz sem se odločil za drugo
pot. Začel sem zbirati angleške kolonije.
Ampak nisem prišel daleč. Dobil sem le
najnižje vrednote serij in ugotovil, da tako
ne gre naprej. Resneje sem se začel leta
1965 ukvarjati z Avstralijo in Anglijo in to
zbiram še danes. Leta 1965 sem prvič
obiskal Anglijo in pri trgovcu v Guildfordu
(grofija Surrey) kupil precej žigosanih
angleških znamk, zlasti iz obdobja kraljice
Elizabete II – vse skupaj za en funt.
Čeprav sem takrat že kupoval
jugoslovanske novitete (Pošta je bila v isti
zgradbi, kjer smo stanovali, danes je
nekaj sto metrov stran), sem Jugoslavijo
sistematično začel zbirati mnogo
kasneje.
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Leta 1965 sem v klubu od starejšega
zbiralca kupil svoj prvi katalog za cel svet.
To je bil Yvert & Tellier letnik 1964. Ta
katalog sem kasneje kupil še dvakrat
(1973 in 1978). Tedaj sta se uporabljala le
že omenjeni katalog in Zumstein za
Evropo. Cenejše znamke so se prodajale
za 0,80 din za frank, pa najsi je šlo za
švicarskega ali francoskega, saj sta bila
na tečajnici zelo blizu. Michel, ki je do
danes izpodrinil oba omenjena, je postal
popularen šele kasneje, angleški
Gibbons in ameriški Scott pa se pri nas
nista nikoli uveljavila. Tako stanje je
trajalo nekje do leta 1971, ko sta se
zaporedoma zgodili dve devalvaciji
jugoslovanskega dinarja, pa tudi
razmerja med obema frankoma in
nemško marko niso bila več blizu.
Spomnim se, da je zaradi dviga cen
znamk kot posledica devalvacije promet z
znamkami za kratek čas celo malo zamrl.
Danes uporabljam na računalniku Michelon line katalog, ki je vedno ažuren.
V tem času sem spoznal mnogo
filatelistov, ki jih v glavnem že dolgo ni več
med nami. Z večino sem imel dobre
odnose in veliko so me naučili. Se je pa
kdaj našel tudi kdo, ki me je malce
»opetnajstil«, kar je šlo na rovaš mojega
tedanjega premajhnega znanja. Ampak
tega ni bilo veliko.
Poleg FD Ljubljana je v Ljubljani obstajalo
še več klubov in društev: FK PTT, kjer so
imeli zanimivo zbirko Verigarjev, ki je k
sreči končala v Poštnem muzeju, Prvo
slovensko filatelistično društvo ter FK
Triglav. O prvem, ki je bil precej zaprt, ne
vem dosti, ostali dve pa sta imela skupna
srečanja ob četrtkih zvečer v Stari
Ljubljani, Pod Trančo. Kar nekaj
filatelističnega materiala se je dalo tam
dobiti po zmernih cenah. V glavnem je v
obeh primerih šlo za starejše filateliste,
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zlasti Prvo slovensko društvo je zaradi
smrti svojih članov nehalo poslovati še v
prejšnji državi, FK Triglav pa iz istega
razloga malo kasneje. Jaz sem bil zadnji
predsednik FK Triglav.
Leta 1969 sem si začel dopisovati s tujino
in izmenjavati znamke. Dopisoval sem si
z veliko državami na vseh celinah in imel
sem precej dvojnikov, ki sem jih uspešno
prodajal in si na ta način omogočil tudi
nakup kake dražje znamke. Največ pisem
sem imel leta 1971: še zdaj se spomnim,
da jih je je en teden prispelo 38, naslednji
pa 32. Število se je vztrajno zmanjševalo.
Kot sem videl iz pisem sorodnikov, je
precej dopisovalcev tudi pomrlo; vsakič
ko sem dobil kako tako pismo, sem bil
malo potrt. Počasi ni bilo več komu
prodajati, zaradi večje specializacije pa
sem vedno bolj potreboval, razen novitet,
le znamke, ki mi jih dopisovalci niso mogli
(ali hoteli) priskrbeti. Danes mi je ostal le
še eden.
Do leta 1970 sem zbiral cel svet, potem
pa sem začel določene dele odprodajati,
najprej Vzhodno Evropo. Marsikaj sem
prodal v vseh teh letih, pa mi je še vedno
precej ostalo.
Leta 1981 se je v mojem društvenem
življenju zgodila pomembna prelomnica.
Takrat sem namreč prvič postal
funkcionar in sicer član Upravnega
odbora FK Ljubljana. V tistem času ni bilo
problema s prevzemanjem funkcij v
društvu. Danes je žal precej drugače, saj
vedno več dela sloni na manjšemu številu
članov, ker se večina močno otepa
prevzemanja funkcij. V 40 letih, od kar
sem funkcionar, sem bil, poleg že
omenjenega, še dolgoletni predsednik
Nadzornega odbora društva, vodil sem
občne zbore (danes zbore članov), bil
sem član častnega razsodišča, danes pa
sem podpredsednik društva.
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Zanimivosti
Kmalu, ko sem prvič postal funkcionar, je
k meni pristopil predsednik društva in mi
dejal, da mora imeti vsak član UO neko
zadolžitev. Takrat je bila v pripravi prva
številka Filatelističnega Zbornika, ki sem
ga leta delil med člane in prodajal po celi
bivši državi. Danes ga zopet prodajam
preko spleta in na druge načine.
Leta 1998 sem se začel resneje ukvarjati
s prvimi slovenskimi znamkarji, Verigarji.
Prvo, kar obsežno zbirko, mi je pripravil
dr. Miran Vardjan, ki mi je tudi povedal
marsikaj o njih. Pozneje sem zbirko
precej dopolnjeval; imel sem toliko teh
znamk, da sem tudi nekaj kolegov lahko
oskrbel z njimi. Dobro sva se razumela
tudi z Zdenetom Skokom, ki je prav tako
proučeval Verigarje. Danes so, poleg
Verigarjev, moje glavne zbirke Anglija,
Avstralija, Andora, Bosna (avstrijska in
turška) ter maksimum karte, poleg tega
pa imam še kar nekaj zbirk drugih držav
(tudi jugoslovansko področje), več ali
manj kompletnih.
Mednarodna srečanja, razstave,
članstvo drugje in literatura
Zgodaj sem se začel udeleževati srečanj,
ki so jih organizirala naša društva, v prvi
vrsti ljubljansko. Do sedaj sem obiskal
skoraj vsa srečanja tega društva, razen
ko sem bil v vojski (leta 1976). Več let, do
osamosvojitve, so srečanja trajala dva
dni, nanje pa so prihajali iz cele bivše
države, največ iz Hrvaške, Srbije,
Vojvodine in Bosne in Hercegovine. Imeli
so precej materiala, marsikdo ni bil drag in
lažje so, zaradi večje kupne moči v
Sloveniji, znamke prodali tu kot pa v
svojem okolju. Precej sem kupil pri njih.
Mnogo jih je po srečanju šlo še v Trst, ki je
bil takrat »Meka« zlasti za prebivalce
južnih krajev.
Po osamosvojitvi se je obisk filatelistov na
naših srečanjih iz oddaljenejših krajev
Številka 3/2020

zelo zmanjšal, kar je pomenilo tudi manj
materiala za nakup.
Poleg Ljubljane sem obiskoval tudi
srečanja na Otočcu (tudi ta so bila
dvodnevna), Mariboru, Zagrebu in
občasno drugje (Kranjska gora, Dobrovo
v Brdih itd.).
Leta 1970 sem prvič obiskal svetovno
filatelistično razstavo v Londonu; tam jo
prirejajo vsakih 10 let. Izpustil sem leto
1980, nato pa sem obiskal vse do
lanskega leta, ko je bila razstava zaradi
znanih dogodkov v zvezi s korona
virusom odpovedana in prestavljena,
zaenkrat na februar 2022. Obiskal sem
tudi IBRO leta 1996 v Nürnbergu in
svetovno razstavo leta 2018 na Tajskem.
V zadnjem desetletju sem obiskal tudi več
regionalnih razstav, na dveh pa sem bil
nacionalni komisar.
Katalog prve
svetovne razstave
v Londonu,
ki sem jo obiskal.
Leta 2000 je tudi
Velika Britanija
začela izdajati
osebne znamke
(prva je bila nekaj let prej
Avstralija). So
bile malce drugačne, kot smo
jih vajeni danes.
Poleg znamke za prednostni prenos je
bilo prazno polje, na katerega so natisnili
fotografijo, ki so jo prej posneli s posebno
kamero. To so imeli na svetovni razstavi
leta 2000 v Londonu in iz radovednosti,
kako to izgleda, sem se dal slikati tudi
sam. Plačal sem in po pošti dobil polo
znamk, ki je prikazana na sliki.
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Zanimivosti
Hkrati sem dobil še kodo za morebitno
kasnejše naročilo, kar je bilo možno le
relativno kratek čas. To sem tudi storil, kar
pomeni, da imam skupaj dve poli. Te
znamke za prioritetno pošto so v Veliki
Britaniji veljavne še danes.

Angleške osebne znamke z mojim portretom
Včlanjen sem bil tudi v več društev v tujini.
Danes sem član The Andorran Philatelic
Study Circle in The Royal Philatelic
Society, ki je najstarejše filatelistično
društvo na svetu.
Poleg splošnih katalogov, s katerimi sem
bil ves čas v glavnem kar dobro
opremljen, sem začel nabavljati tudi
specialistično filatelistično literaturo.
Najprej so bili v začetku 70-tih let na vrsti
angleški specialni katalogi, ki jih imam še
danes. Trenutno imam v svoji knjižnici
okoli 220 naslovov (kamor ne štejem
revij), ki jih s pridom uporabljam tako pri
graditvi zbirk kot pri pisanju filatelističnih
prispevkov. Največ jih je v angleščini in
slovenščini, nato v nemščini, nekaj pa v
drugih jezikih. Del literature sem podaril
knjižnicama FZS in FD Ljubljana.
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Filatelistična Zveza Slovenije
Zadnjih 12 let pred upokojitvijo sem
opravljal izključno poklic davčnega
svetovanja, delno že tudi prej. To je
obsegalo, poleg samega svetovanja in
vodenja davčnih postopkov, tudi izvedbo
izobraževanj na raznih nivojih (od
komercialnih seminarjev do
podiplomskega študija v Ljubljani in
Mariboru), ter pisanje člankov in
strokovnih knjig. Ker sem deloval v
mednarodni družbi, sem se udeleževal
tudi izobraževanja v tujini. Poleg tega
sem bil slovenski predstavnik v CFE
(evropsko združenje davčno-svetovalnih
organizacij) in kot tak tudi na njihovih
večdnevnih srečanjih v raznih krajih po
Evropi. Skupaj z še enim kolegom sva
uspela pridobiti leta 1999 v tem združenju
za našo davčno-svetovalno organizacijo
(tedaj društvo, zdaj Zbornica davčnih
svetovalcev Slovenije) status rednega
člana. To je bilo za slovenske organizacije
takrat še velika težava in je zato zahtevalo
dodaten napor; za ta uspeh smo dobili
čestitke med drugim tudi od tedanjega
predsednika vlade, dr. Janeza Drnovška.
Nadalje sem se 25 let po diplomi na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani vpisal na
podiplomski študij davčnega prava na
Pravni fakulteti v Mariboru in ga tudi
uspešno dokončal. Vse skupaj je
pomenilo, da sem bil precej odsoten od
doma in ni bilo možnosti, da bi se vključil v
organizirano filatelijo; občasno sem
poslušal tudi ženine očitke, da se premalo
ukvarjam z otroki, kar je bilo vsaj delno
tudi res.
Februarja 2010 sem se upokojil. Deloma
sem se še naprej ukvarjal s strokovnimi
zadevami, naenkrat pa sem imel za druge
stvari, tudi filatelijo, veliko več časa, pa
tudi otroci so zrasli.
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Zanimivosti
V začetku leta 2012 sem bil vprašan, če
me zanima delo v nadzornem odboru
FZS. Ker sem delo nadzornika drugje
opravljal že prej (in ga še kje tudi danes),
poleg tega pa mi je tako delo strokovno
blizu, sem povabilo sprejel. Istega leta
sem bil izvoljen za predsednika tega
organa.
Prav tako sem tega leta začel opravljati
tudi delo koordinatorja FES-a; njegov
član sem bil sicer že prej.
Čeprav sem nekaj prispevkov iz
filatelističnega področja objavil že prej,
sem od upokojitve do danes napisal
skupaj več kot 100 prispevkov v raznih
filatelističnih publikacijah v Sloveniji,
nekaj malega pa tudi v tujini. Poseben
rekord to seveda ni, nekaj pa le. V zvezi s
filatelijo sem večkrat nastopil tudi v
medijih (tiskanih, radiju in televiziji),
kakšen prispevek v zvezi s filatelijo pa je
objavljen še kje drugje.
Isto leto sem tudi prvič razstavljal na
Maribofili. Priprava tekmovalnih razstavnih eksponatov me je zanimala, pri
tem so mi pomagali z nasveti v tem poslu
izkušenejši kolegi, tako, da vsaj začetniških napak nisem delal. Rad sem
odkrival nova obzorja, tako, da imam
d a n e s 1 4 e k s p o n a t o v, e n o - a l i
petvitrinskih, v skupaj 7 FIP tekmovalnih
razredih. Te eksponate sem, glede na
pripombe sodnikov, stalno dopolnjeval in
razstavljal (in jih še) na vseh nivojih, od
nacionalnih do FIP razstav.
Leta 2015 sem v Sombotelu na Madžarskem naredil izpit za nacionalnega
sodnika v razredu Maksimafilije. V praksi
sem to znanje tudi nekajkrat uporabil.
Pred nekaj leti sem postal član sekcije za
Maksimafilijo pri FIP – svetovni filatelistični zvezi.
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Za svoje delo sem prejel od FZS dve
priznanji: Zlatega Lovrenca Koširja
(2012) in Zaslužnega filatelista (2018).
Obe mi veliko pomenita, kajti za oboje
obstajajo vnaprej določeni kriteriji, ki so
za Zaslužnega filatelista še posebej
zahtevni. To še toliko bolj, ker se priznanja
FZS torej ne podeljujejo glede na
subjektivno oceno kakega posameznika
ali ozke skupine kot v nekaterih drugih
okoljih. Naslednji dan po pridobitvi naziva
Zaslužni filatelist sem, posebej ob tej
priliki, obiskal stričev grob (to sicer delam
ob vsakem obisku pokopališča) in mu
prižgal svečko v zahvalo, da me je
navdušil za filatelijo.
Zaključek
S do sedaj prehojeno filatelistično potjo
sem čisto zadovoljen. Znamke so mi dale
veliko. Preko njih sem spoznal marsikaj,
česar se v šoli nismo učili (ali pa sem to
spoznal prej), zlasti zemljepis in zgodovino, pa tudi literaturo, naravoslovje,
biologijo in še kaj. Zaradi tega zbiranje
znamk priporočam tudi mlajšim rodovom.
Nekateri moji kolegi, ki so dalj časa aktivni
na nivoju FZS, so dosegli še več. So
mednarodni sodniki, nekateri zasedajo
visoke položaje v regionalnih filatelističnih združenjih (Alpe-Jadran, Balkanfila) kakor tudi na evropskem (FEPA) in
svetovnem (FIP) nivoju. To je dobro, saj
se na tak način krepi ugled slovenske
filatelije v tujini.
In za konec še nekaj. Upam, da bo moj
zapis spodbudil še kakega starejšega
filatelista, da napiše svoje filatelistične
spomine. Znajo morda priti prav našim
zanamcem.
bostjan.petauer@siol.net
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Iz Zveze in društev

Veselko Guštin

Predstavitev priložnostne znamke
v Kopru
Pošta Slovenije, Pokrajinski Muzej Koper, Filatelistični klub Koper in Filatelistična
zveza Slovenije so 13. julija 2020 skupaj pripravili predstavitev priložnostne poštne
znamke, posvečene 75. obletnici izdaje prvih slovenskih znamk za Slovensko
primorje in Istro. Predstavitev je potekala v čudovitem ambientu atrija Pokrajinskega
muzeja Koper ob upoštevanju strogih navodil NIJZ za organizacijo podobnih
prireditev v času korone (SARS-CoV-2 ali covid-19). Menimo, da je bila to prva
predstavitev znamk po tisti v Botaničnem vrtu letos marca v Ljubljani.
Najprej je udeležence pozdravil gostitelj,
direktor Pokrajinskega Muzeja dr. Luka
Juri, zatem predsednik FK Koper Mitja
Pelicon. Sledil je nagovor predsednika
FZS prof. dr. Petra Suhadolca, prof. dr.
Veselko Guštin pa je predstavil
takratnega avtorja poštnih znamk,
oblikovalca Miroslava Oražma.

Oražem izbiral s celotne Primorske in
Istre. Tipkopis je večkrat popravljal in
dopolnjeval z imeni znamk, velikostmi in
nakladami. Vse znamke so imele napis
SLOVENSKO PRIMORJE – ISTRA, oz.
LITTORALE SLOVENO – ISTRIA. Pismo
je bilo poslano, še preden se je morala
jugoslovanska vojska 12. junija 1945
umakniti za Morganovo črto.
Prve štiri znamke z motivi grozdja,
oslička, Devina in orača so izšle 15.
avgusta 1945. Tiskala jih je Ljudska
pravica v Ljubljani, predstavili pa so jih na
poštnem uradu v Postojnski jami, kjer so
za to priložnost uporabili rdeče odtisnjeni
žig POSTOJNA-JAMA.

Govor Damjana Laha, predstavnika PS PE Koper
Poštna direkcija (PD) v Ljubljani je 7.
junija 1945 z dopisom obvestila oblikovalca Miroslava Oražma za natisk
5,000.000 komadov poštnih znamk za
Slovensko primorje in sicer v nazivnih
vrednostih: 0.10, 0.25, 0.50, 1.-, 2.-, 5.-,
10.-, 20.-, 30.- in 50.- (jugolir). Motive je
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Izpostavljeno poštno okence
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Iz Zveze in društev
Predstavnik Pošte Slovenije PE Koper,
direktor mag. DAMJAN LAH je predstavil
tudi še ostale znamke tega izida in jim
zaželel srečno pot v svet. Podelil je tudi
spominske albume.

FD Žalec že
dobrega pol stoletja
FD Žalec je 16. 1. 2020 obeležilo okroglo
obletnico delovanja društva. Izdali smo
priložnostni ovitek z osebno znamko, na
Pošti Žalec smo pripravili priložnostno
razstavo, jeseni pa smo nameravali izdati
še knjigo o našem jubileju. Pa se je vse
žal obrnilo drugače. Ko sem pričel
natančneje proučevati gradivo, ki mi je
bilo na voljo, sem ugotovil, da s to
obletnico nekaj „ne štima“. Na Upravni
enoti v Žalcu smo našli dokumente, ki so
nedvomno dokazovali, da je bilo naše
društvo ustanovljeno že 3 leta prej (12. 1.
1967), leta 1970 pa smo se morali zaradi
takratnih zakonov ponovno registrirati.
Knjiga je nastajala pol leta in v času
korone je nastalo obsežno gradivo, ki
sem ga predstavil na 96 straneh. Knjiga je
izšla ob pomoči Občine Žalec, Mestne
skupnosti Žalec, Pošte Slovenije in firme
Vulkanizacija iz Celja. Hvala vsem!

Plakat PS z dodanimi podnaslovi v italijanščini
Na naši predstavitvi je bilo okrog 20
obiskovalcev, ki so si z radovednostjo in
zanimanjem ogledali pet edinstvenih
zbirk ter obiskali delujoče izpostavljeno
poštno okence PS (spodnja slika,
predsednik FZS kupuje ovitke). Nekaj
problemov smo imeli z naslovi in
komentarji zbirk, ker bi na dvojezičnem
območju le-ti morali biti dvojezični!
Točke je povezoval zbor DRUŠTVO ZA
SOBIVANJE STAREJŠIH KOPER. Ob
koncu je sledila skromna zakuska ob
nealkoholnih pijačah in koščkih pice.
Foto: Primož Rozman in Mitja Pelicon,
tekst Veselko Guštin.
veselko.gustin@gmail.com
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Žal je predstavitev knjige, načrtovana za
28. september, odpadla in jo bomo izvedli
brž, ko bo mogoče. Do takrat pa si jo lahko
v celoti ogledate na naši spletni strani:
http://fd-zalec.org/novice
veni.ferant@gmail.com
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Iz delovanja FZS

Bojan Bračič

Redni zbor članov FZS 2020
Letošnje leto je zaradi problemov z virusom COVID 19 drugačno od ostalih. Redni
zbor članov FZS bi naj v skladu s statutom FZS izpeljali že maja 2020, toda razmere
takrat tega niso dopuščale. Na srečo nam je v septembru le uspelo.
V veliki dvorani Pošte Slovenije na
Čopovi 11 v Ljubljani, kjer je sicer tudi
uradni sedež FZS, se je zbralo 19
delegatov društev oziroma klubov, ki
sestavljajo Filatelistično zvezo Slovenije,
in še nekaj drugih članov FZS. Pri polni
zasedbi bi zbor sestavljalo 29 članov,
vendar nas je bilo dovolj, da je bil zbor
sklepčen in so vsi sprejeti sklepi veljavni.
Zapisati je treba, da smo vsi upoštevali
resnost stanja v širši družbi zaradi
trenutno neukrotljivega virusa in smo se
dosledno držali navodil NIJZ za takšne
priložnosti. Za razmak med posamezniki,
ki so prisostvovali zboru, so poskrbeli že
»poštarji«, ki so mize in stole razpostavili
tako, da je bila predpisana razdalja
dosežena. Vsi smo dosledno uporabljali
obrazne maske in si pri vhodu v dvorano
razkužili roke, vsi prisotni smo oddali
obrazce z naslovom in telefonsko

številko. Seznam prisotnih bomo hranili
mesec dni po zboru in ga potem uničili.
Dnevni red je poleg klasičnih točk, ki obsegajo poročila o delu, denarnem stanju
Zveze in nadzoru dela ter nekaj načrtov
za prihodnje leto, tokrat vseboval tudi
volitve novih organov Zveze, saj je
dosedanjim potekel mandat. Kandidacijska komisija je imela pri delu nekaj
problemov, saj so komaj zbrali zadostno
število kandidatov, da smo lahko v celoti
izpolnili sestavo organov Zveze, to so
Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Častno
razsodišče. Liste so bile zaradi tega
zaprte, volili smo toliko kandidatov, kolikor
jih je bilo na listi. Vsi prisotni delegati so se
strinjali, da so volitve lahko javne in tako je
bil ta del hitro opravljen. Po zaključenem
zboru članov je sledil prvi sestanek
novega Izvršnega odbora, ki je izmed
sebe soglasno izbral novo upravo. Člani

Zbor članov FZS 2020
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novega Nadzornega odbora so imeli
nekaj kasneje e-sestanek, medtem ko se
člani Častnega razsodišča niso sestali,
saj računajo, da se jim sploh ne bo treba.
Novi organi FZS so sedaj naslednji:
Uprava FZS:
mag. Bojan BRAČIČ, predsednik,
Igor PIRC, podpredsednik,
dr. Peter SUHADOLC, podpredsednik,
dr. Peter KRAMAR, blagajnik ter
Primož ČEBULJ, tajnik.
Preostali člani IO FZS:
Veni FERANT, urednik NF,
dr. Veselko GUŠTIN,
Izidor JAMNIK,
Miran JEREB,
Vekoslav KRAHULEC,
Stojan MAJDIČ,
Marjan MALIČ,
Mitja PELICON,
Alojz TOMC in
Ladislav ZAJC.
Člani Nadzornega odbora:
Zdenko KALIZAN,
Jože KEBER,
dr. Jože NEMEC,
mag. Boštjan PETAUER, predsednik NO,
in Zdravko STRADAR.
Člani Častnega razsodišča:
Rikardo GROSELJ,
Boris LAVRENČIČ,
Mitja MIHELIČ,
Alojz PAVELŠEK in
Miro SANABOR.
Nato smo nekaterim posameznikom iz
društev in klubov podelili priznanja in
odličja FZS. Za svoje dosedanje delo v
društvu, Zvezi in filateliji nasploh so bili
nagrajeni naslednji člani:
Številka 3/2020

· Z bronastim odličjem Lovrenc Košir:
Srečko Meh (FD Žalec), Primož
Čebulj (FD Lovro Košir, Škofja Loka),
Vinko Novak (FD Lovro Košir, Škofja
Loka) in Dorči Okretič (SFK Lovrenc
Košir, Trst).
· S srebrnim odličjem Lovrenc Košir:
Matjaž Metaj (FD Lovro Košir, Škofja
Loka), Marjan Plavčak (FD Žalec) in
Bojan Šesek (FD L. Košir, Škofja Loka).
· Z zlatim odličjem Lovrenc Košir: Igor
Tuta (SFK Lovrenc Košir, Trst).
· S priznanjem Lovrenc Košir za
življenjsko delo: Toni Četina (FD Žalec)
in Aleksander Elsner (FD Lovro Košir,
Škofja Loka).
Vse fotografije je prispeval urednik NF Veni Ferant.

Bronasto odličje je prejel Srečko Meh.

Primož Čebulj ob prevzemu bronastega odličja
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Iz delovanja FZS

Dorči Okretič prejema bronasto odličje.

Matjaž Metaj je prejel srebrno odličje.

Ker je minilo dvoletno obdobje, je Komisija za priznanja pregledala, kako aktivni so
bili člani FZS v letih 2018 in 2019. Žal se je
povabilu za oddajo ustreznega poročila
odzvalo le 13 društev oziroma klubov. Iz
enega društva so odgovorili, da se takega
ocenjevanje ne želijo udeležiti, čeprav
ves čas poudarjamo, da pri tem ocenjevanju ni bistveno tekmovanje med društvi, saj različna društva delujejo pod zelo
različnimi pogoji, o čemer sem že pisal
(NF 2/2018). S tem pregledom aktivnosti
želimo izvedeti, kaj se po društvih dogaja
in vzpodbuditi k aktivnostim še druge.
Tokrat so o svoji aktivnosti poročali in
pridobili točke: FD F. Marušič, Nova
Gorica (2.407), FNK Celje (1.275), FD
Ljubljana (3.925), KFD Ravne (4.330), FD
Lovro Košir Škofja Loka (4.405), DZ Ivan
Vavpotič, Kamnik (846), FD Žalec
(1.351), FD Maribor (2.415), DZ Verigar,
Brežice (2.706), FD Slovenj Gradec
(302), DZ Sciurus (1.052), SFK Lovrenc
Košir, Trst (1.329), DZ Ajdovščina
(2.325). Najaktivnejši so bili tokrat v Filatelističnem društvu Lovro Košir iz Škofje
Loke.
bojan.bracic@triera.net

Igor Tuta je prejemnik letošnjega zlatega priznanja.

Takoj po končanem zboru članov so se sestali
člani novega izvršnega odbora.

Toni Četina ob prejemu priznanja Lovrenc Košir
za življenjsko delo.
Štirje nagrajenci se niso mogli udeležiti
podelitve, zato jih žal ni na fotografijah.
Vsem dobitnikom priznanj iskrene
čestitke!
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Prejšnji predsednik Zveze FZS je čestital novemu.
Nova filatelija - Letnik XXXVI

Tematska filatelija

Primož Čebulj

V vrtincu (Gone With the Wind)
Ameriška pisateljica in novinarka Margaret Mitchell (1900–1949) je napisala en
sam roman.
Roman Gone with the Wind, postavljen v
čas ameriške državljanske vojne, je izšel
sredi leta 1936. Do konca leta so prodali
že milijon izvodov. Roman je bil tega leta
proglašen za najbolj odmeven roman v
ZDA, leta 1937 pa je Mitchell zanj prejela
Pulitzerjevo nagrado za leposlovje. Do
danes so prodali že več kot 30 milijonov
izvodov. Preveden je v 40 jezikov.

tiste čase ogromni.
Vendar je kljub temu to
najbolj donosen film, saj je
preračunano na današnjo
vrednost prinesel 3,7
milijarde ameriških
dolarjev. Premiera filma je
bila 15. decembra 1939 v
Vivien Leigh,
Atlanti. Zbralo se je okoli
VB 2013.
300.000 obiskovalcev, ki
so hoteli videti Vivien Leigh, ki ni bila nič
drugega kot njihova Scarlett O'Hara.
Clark Gable, Ava Gardner,
Grace Kelly na plakatu
za film MOGAMBO.
Monako 2017.

Avtorica romana na ovitku prvega dne (1986)
Še istega leta, ko je roman
izšel, je producent David
Selznick odkupil pravice za
snemanje filma. Za glavno
žensko vlogo Scarlett
O'Hara so izbirali med 400
finalistkami. Med močno
Roman Gone with the konkurenco Katherine
Wind, ZDA 1998. Hepburn, Joan Crawford,
Mae West in drugimi znanimi igralkami so
izbrali Vivien Leight (1913–1967), v ZDA
dokaj neznano angleško igralko. Med
kandidati za glavno moško vlogo Rhett
Butler konkurenca ni bila tako močna,
izbrali so Clarka Gabla (1901–1960).
Film traja skoraj štiri ure. Stroški snemanja filma (3,8 milijona dolarjev) so bili za
Številka 3/2020

Leta 1940 je film prejel
kar 14 nominacij za
oskarja. Osvojil jih je
devet. Med drugimi
tudi za stransko
žensko vlogo. To je
prejela Hattie McDaniel (1895–1952) za
vlogo služkinje. Bila je prva temnopolta
igralka, nagrajena z oskarjem. Takrat je
bilo rasno razlikovanje v ZDA še zelo
razširjeno in močno,
zato je na prireditvi ob
podelitvi oskarjev
sedela za mizo ločena
od belskega občinstva.
Tudi na premiero filma v
južni Atlanti zaradi
svoje barve kože ni bila
povabljena.
Hattie McDaniel.
pcebulj52@gmail.com
ZDA 2006.
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