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letošnje	 leto	nam	v	nekaterih	pogledih	ni	 	 bilo	najbolj	

naklonjeno.	Odpadle	 so	mnoge	 filatelistične	aktivnosti,	

kot	so	večja	srečanja	in	razstave,	v	zadnjem	času	so	nam	

zaprli	 celo	 redne	 sestanke	 po	 društvih.	 Vse	 to	 je	

spodbudilo	 aktivnosti,	 ki	 so	 povezane	 s	 sodobno	

elektroniko,	 predvsem	 s	 svetovnim	 spletom.	 To	

elektroniko	smo	filatelisti	precej	časa	gledali	z	nekoliko	

negodovanja,	 saj	 opazno	 zmanjšuje	 eno	 od	 dejavnosti,	 s	 katero	 je	 bila	 filatelija	

močno	 povezana	 in	 zaradi	 katere	 je	 sploh	 nastala.	 Govorim	 seveda	 o	 poštnem	

prometu,	 predvsem	pisemskem,	 saj	 se	 znamke	 v	 paketnem	prometu	 že	 dolgo	 ne	

uporabljajo	več.	Pisemskega	prometa	je	iz	leta	v	leto	manj,	tudi	ob	»špicah«	okrog	

novega	leta,	saj	so	klasične	voščilnice	pri	mnogih	nadomestile	elektronske	in	SMS	

sporočila.	Z	dopusta	raje	pošljemo	SMS,	ali	še	raje	MMS	s	fotografijo,	ki	smo	jo	sami	

posneli,	kot	klasične	razglednice;	te	je	dandanes	marsikje	že	težko	najti.	Elektronske	

doplačilnice	 že	 imamo	 in	 ponekod	 uvajajo	 tudi	 tak	 način	 dokazovanja	 plačane	

poštnine,	čemur	sicer	služijo	na	pošiljko	nalepljene	poštne	znamke.	Vendar	se	za	

znamke	ni	bati.	Da	bi	 jih	pošte	kmalu	prenehale	 izdajati,	 je	 težko	verjeti,	 saj	 jim	

zbiralci	prinašamo	opazen	dohodek.	Poleg	tega	kroži	ta	hip	po	vsem	svetu	toliko	

znamk,	 da	 jih	 bomo	 zbiralci	 lahko	 še	 nekaj	 časa	 zbirali,	 preučevali	 in	 iz	 njih	

sestavljali	različne	zgodbe.		

Po	drugi	strani	pa	nam	sodobna	elektronika	omogoča	hitre	in	enostavne	kontakte	s	

kolegi	 in	 filatelističnimi	 trgovci	 po	 e-pošti,	 enostaven	 dostop	 do	 dražb	

filatelističnega	 gradiva,	 ki	 se	 jih	 sicer	 ne	 bi	mogli	 udeležiti,	 dostop	 do	 različnih	

informacij,	 povezanih	 z	 našim	konjičkom,	 kar	 je	 bilo	 včasih	mogoče	 le	 z	 nasveti	

izkušenejših	kolegov	in	bolj	maloštevilno	filatelistično	literaturo.	 	V	zadnjem	času	

imamo	 vse	 več	 virtualnih	 filatelističnih	 razstav,	 do	 katerih	 lahko	 dostopamo	

oziroma	si	jih	ogledamo	mnogi,	ki	bi	sicer	klasičnih	razstav	ne	mogli	obiskati	zaradi	

oddaljenosti	 in	stroškov,	povezanih	s	potovanji	do	njih.	Poleg	tega	lahko	doma	iz	

naslanjača	nekatere	detajle	iz	razstavljenih	eksponatov		bolje	preštudiramo,	kot	bi	

to	storili	z	beležko	v	roki	stoječ	pred	vitrino.	Rečemo	lahko,	da	ta	elektronika	le	ni	

tako	slaba	oziroma	da	je	v	tem	slabem	tudi	nekaj	dobrega,	le	navaditi	se	moramo,	

kako	to	izkoristiti.	

Pred	prihajajočimi	prazniki	 želim	vsem	bralkam	 in	bralcem	Nove	 filatelije	 obilo	

uspeha,	sreče	in	zadovoljstva	v	prihodnjem	letu,	tako	v	svojem	osebnem	kot	v	imenu	

vodstva	 Filatelistične	 zveze	 Slovenije.	 Predvsem	 pa	 nam	 želim,	 da	 bi	 se	 kljub	

zapisanim	 dobrim	 stranem	 svetovnega	 spleta	 lahko	 čimprej	 spet	 srečevali	 na	

sestankih	po	društvih	in	seveda	tudi	na	večjih	filatelističnih	prireditvah.	

Spoštovane	ljubiteljice	in	ljubitelji	znamk	in	filatelije,
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Boštjan Petauer

Letos mineva 170 let od izdaje prvih avstrijskih poštnih znamk, ki so bile hkrati tudi 
prve znamke na slovenskem ozemlju. Znamke so se uporabljale v celotni monarhiji, 

saj je do njene delitve na avstrijski in madžarski del prišlo šele leta 1867, 
se pravi 17 let po izidu omenjenih znamk.

Ob 170. obletnici prvih avstrijskih 
poštnih znamk

9 kr Nad 20 milj 

Izdane znamke

Pojav prvih znamk v Veliki Britaniji leta 
1840 je spodbudil tudi druge države o 
razmisleku uvedbe znamk na njihovem 
območju. V Avstriji je bila sprejeta 
odločitev o uvedbi znamk leta 1849, že v 
letih pred tem pa so bile opravljene 
nekatere študije. Potem je šlo kar hitro: 5. 
februarja tega leta je bil sprejet motiv, ki 
ga je izbrala avstrijska Pošta, 26. marca 
1850 pa je izšel odlok, ki je predvideval 
uvedbo znamk s 1. 6. 1850. 

Znamke so torej izšle tega dne. Obsegale 
so 5 vrednot od 1 do 9 krajcarjev, njihova 
uporaba pa je bila naslednja:

1 kr Za časopise in tiskovine 

2 kr Znotraj posameznega kraja 

6 kr Znotraj 20 milj 

Cene so veljale za pošiljke do 1 lota 
Dunajske teže (17,5 grama, oziroma 1/32 
dunajskega funta). Pisma dvojne teže so

3 kr Znotraj 10 milj  

stala dvakrat toliko, trojne trikrat in tako 

dalje. Ena milja je znašala v času uporabe 

omenjenih znamk 7.585,9 metra. V 

kasnejših obdobjih, že po koncu 

veljavnosti teh znamk, je po uvedbi 

nemške carinske unije (1866) en carinski 

lot znašal 16,66 grama, ena (geografska) 

milja pa (od leta 1868) 7.420 metrov. Tudi 

kasneje je pri obeh kategorijah prihajalo 

do sprememb.

Za tujino so veljale drugačne, višje tarife, 

ki so se razlikovale od države do države. 

Ta del je v  Ferchenbauerjevem priročniku

na kakih 40 straneh zelo podrobno 

obdelan, posebej za evropske dežele in 

posebej za prekomorske. 

Znamke, ki so bile vse tiskane v tehniki 

knjigotiska, so imele frankaturno veljav-

nost do 31. decembra 1858.

Popolna (žigosana) serija izdanih znamk

Širina robov znaša po Müllerju 1 ½  mm.

Istočasno je izšla za področje Lombardije 
in Benečije, ki sta bili takrat v sestavi 
avstrijskega cesarstva, serija prav tako 5

Nova filatelija – Letnik XXXVI
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Ta izdaja je za zbiralce, tako splošne, 

zlasti pa še za specialiste, zelo zanimiva. 

Tiskana je bila na dveh vrstah papirja, treh 

tipih klišejev in nekaj podtipih, več barvnih 

odtenkih, ne manjka pa niti tipičnih in 

slučajnih napak. V Ferchenbauerjevem 

priročniku, ki je omenjen v spisku 

literature, je tej izdaji posvečenih kakih 

250 strani. Priročnik zelo priporočamo 

tistim, ki želijo to izdajo podrobneje 

spoznati; starejše izdaje tega priročnika 

se nahajajo tudi v knjižnici FZS.

Obstajajo 3 glavni tipi obravnavanih 

znamk, tako pri ročno kot strojno izde-

lanem papirju. Zaradi večkratnih pona-

tisov (znamke so bile najprej predvidene 

za krajši čas uporabe) se v glavnem 

razlikujejo po položaju številke in gravuri 

grba. Poleg tega obstajajo tudi trije podtipi

Znamke so bile tiskane na dveh vrstah 

papirja: najprej (od 1850. leta dalje) na 

ročno izdelanem papirju, od 1854 pa na 

stojno izdelanemu. Medtem ko je slednji 

gladek in enakomerne debeline, pa je 

ročno izdelan papir bolj grob in ne-

enakomerne debeline, od tankega do 

kartonastega. Obstajajo tudi posebnosti 

( ).  Neka-npr. progast in še kakšen papir

tere izdaje na ročnem papirju imajo v 

sredini tiskarske pole vodni znak, sestav-

ljen iz črk KKHM (Kaiserliches-König-

lichses Handels-Ministerium – Cesarsko 

kraljevo trgovinsko ministrstvo).

znamk, tokrat v italijanski valuti (cente-

simi). Te znamke niso bile v uporabi na 

ozemlju današnje Slovenije in se zato z 

njimi ne bomo kaj dosti ukvarjali.

Mi se seveda ne bomo spuščali v take 

detajle, ampak bomo omenili le nekaj 

najbolj zanimivih stvari, saj bi preveč 

podrobnosti precej podaljšalo naš 

prispevek, ki tako ne bi bil več zanimiv za 

večino naših bralcev.

Izdaja je bogata tudi z barvnimi niansami: 
pri posameznih vrednotah jih najdemo od 
7 do 17. Ni sicer tako kot pri Verigarjih, 
kjer je število nians praktično neskončno, 
ampak nekaj pa le.

teh tipov (a, b in c), pri čemer niti vsi tipi, še 
manj pa podtipi niso poznani pri vseh 
vrednotah na obeh že omenjenih papirjih. 

Kljub temu, da so znamke stare, pa vsaj 
večina ni pretirano redkih. S povprečnim 
ali pa nekoliko nadpovprečnim filatelis-
tičnim žepom je možno zbrati posamezno 
kar veliko teh znamk. Ta ugotovitev seve-
da velja za žigosane znamke; za zbiranje 
nežigosanih znamk, zlasti takih z original-
nim lepilom, pa je potrebno imeti zelo 
globok žep. Da o nekaterih posebnostih 
(zlasti mnogokratnikih iste vrednote) in 
predvsem nekaterih pismih raje ne 
govorimo. Najdražji sta znamki za 1 in 2

za 1 krajcar (Ferchenbauer)
Primer obravnave posebnosti znamke 
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krajcarja, kar je zanimivo, saj so običajno 
dražje znamke višjih vrednot.

Obstaja vrsta posebnosti, tipičnih in 
slučajnih napak. Priročnik jih obravnava, 
skupaj z ilustracijami, na kakih 45 
straneh.

Posebnost pri razporeditvi znamk v tis-
karske (te so vsebovale štiri prodajne) 
pole je tako imenovani . Ta je Andrejev križ
vedno v barvi znamke. Zadnja štiri polja v 
poli namreč niso »zasedale« znamke, 
ampak omenjeni križ. Pri prvi nakladi so 
bili ti križi (štirje po številu) vedno v 
desnem spodnjem robu, pri kasnejših 
nakladah pa v levem ali desnem. Zbiranje 
znamk s tem priveskom je zelo priljub-
ljeno, zlasti še na pismih, pri čemer vse 
skupaj ni ravno poceni.

Primerki žigosanih in nežigosanih znamk 
z Andrejevim križem. (Ferchenbauer).

Obstaja tudi nekaj posebnosti tiska. 
Najbolj je jasen tisk pri znamkah iz 
začetka tiskanja, kasneje je manj jasen, 
kar pomeni, da vsi detajli niso jasno vidni. 
Obstajajo tudi odtisi znamk na hrbtni 
strani v raznih položajih, premaknjen tisk 
grba, madeži v tisku, zamazan in 
manjkajoči tisk, bele črte čez znamke 
(zaradi zmečkanega papirja) ter razne 
druge posebnosti.

Obravnavane znamke so se uporabljale 
tudi namesto kolkov ali pa skupaj z njimi. 
Isto velja tudi obratno. Prve fiskalne 
znamke so tako v Avstriji kot Lombardiji in 
Benečiji izšle 1. novembra 1854; od tedaj 

naprej je torej možna hkratna uporaba 
obeh vrst vrednotnic.

Obstajajo tudi ponaredki znamk obeh 
izdaj, tako avstrijske kot izdaje za 
Lombardijo in Benečijo.

Neizdana znamka

Namesto znamke za 9 krajcarjev je bila 
prvotno mišljena znamka za 12 krajcarjev 
v isti barvi, namesto znamke za 45 
centesimov pa tista za 60 centesimov, 
tudi v isti barvi. Od obeh omenjenih 
znamk je bila uničena celotna naklada, le 
pri znamki za 12 krajcarjev je ohranjenih 
nekaj znamk s poskusnim žigom  Franco
ali s črto preko znamke ter ena 
nežigosana znamka, pri kateri je številka 
9, ki se je nahajala na mestu številke 12,  
kemično odstranjena.

Obe poznani žigosani neizdani znamki 
(Ferchenbauer)

Žigi, ki so bili v uporabi na prvih avstrijskih 
znamkah, so podrobno opisani v Mül-
lerjevem Priročniku, ki je naveden pri 
literaturi; izvod te knjige se nahaja tudi v 
knjižnici FZS.

Žigi

Primer lepega kolodvorskega žiga Ljubljane

Nova filatelija – Letnik XXXVI
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Pisma

Najbrž ni potrebno posebej poudariti, da 
je zbiranje pisem te izdaje zelo priljub-
ljeno, zlasti tistih z zanimivejšimi franka-
turami. Mi si bomo najprej ogledali nekaj 
zanimivejših primerkov iz Avstrije, nato pa 
še nekaj primerov z žigi iz naših krajev. Za 
slednje se zahvaljujem Bojanu Kranjcu, ki 
mi je prijazno posredoval skene materiala 
iz svoje zbirke.

Poznani sta le dve pismi, frankirani s 
celotno serijo krajcarskih znamk. Eno z 
žigom Bistritz in Sibenbürgern (Bistrica 
na Sedmograškem – v današnji Romuniji) 
in ena arhivska frankatura s poskusnim 
žigom Brünn (Brno). Pri izdaji v centesi-
mih pa prav tako le dve – eno pismo z 
žigom Verolanova ter drugo, del pisma z 
žigom Milano 13. 8. 1850. Vrednost obeh 
je ljubiteljska, kar v praksi pomeni velika.

Obstajajo tudi pisma z mešano frankaturo 
izdaj za Avstrijo in Lombardijo-Benečijo. 
Ta so še posebej iskana. Eno od najlepših 
je prikazano spodaj. 

V majhnem številu obstajajo tudi pisma z 
razpolovljenimi znamkami. Znamke na 
njih so običajno razpolovljene diagonal-

no, redko navpično in še redkeje vodo-
ravno. Razpolovljene znamke obstajajo 
le pri vrednotah za 2 in 6 krajcarjev, pri 
vrednoti za 9 krajcarjev pa le razrezane 
po tretjinah. Omenjena pisma izvirajo v 
glavnem iz madžarskega dela monarhije. 
Eno tako pismo je prav tako prikazano 
spodaj.

na pismu pomeni, da je plačana poštnina 

Pismo iz Innsbrucka preko Švice in Sardinije 

(2. 6. 1850), pravilno frankirano. Oznaka PD 
v Francijo, poslano naslednji dan po izdaji 

na celotni poti (op. B.P.). (Ferchenbauer).

Štiribarvna frankatura (vrednote za 2, 3, 6 in 9 
krajcarjev) skupaj 20 krajcarjev na pismu 

v Rusijo. (Ferchenbauer).

eno najlepših poznanih. (Ferchenbauer).

Pravilno frankirano pismo (45 c) iz Milana 
v Padovo z mešano frankaturo, 

Pravilno frankirano pismo (6 kr + 3 kr), poslano 
iz Mohača na Dunaj. (Ferchenbauer).
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Tiskovina, poslana 1. oktobra 1852 iz Ljubljane
v Wolfsburg. 

Skozi prvo stran je lepo vidno, da gre za tiskovino.

Pismo, poslano 21. 1. 1858 (precej proti koncu 
uporabe) iz Ljubljane v Tržič

v Gräfenberg (3 kr poštnina in 6 kr priporočnina).

Priporočeno pismo, poslano 10. 8. 1850 (dobra 
dva meseca po izdaji znamk) iz Ljubljane 

iz Ljubljane v Postojno 
(15 kr poštnina in 6 kr priporočnina).

Pismo 5. težinske stopnje, poslano 30. 9. 1853

Pismo, poslano 9. 1. 1857 iz Maribora v Wolfsberg.

Pismo, poslano 22. 11. 1853 iz Maribora v Pratz.

Pismo, poslano iz Zidanega mosta v Celje.

Nova filatelija – Letnik XXXVI
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ALBUM VERIGARJI / CHAINBREAKERS

Vsem bralcem revije zelimo 
srecnejše in mirnejše leto 2021! Uredniški odbor

Nove filatelije
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Peter Suhadolc

Z velikim zanimanjem sem prebral članek o zgodovini pošte v Jelšanah v prejšnji 
številji Nove Filatelije (Guštin, Čeligoj in Maljevac, 2020). Čestitke vsem trem 

avtorjem! Želel bi le dodati par zanimivosti iz vsebine dveh pisem iz svojega arhiva, 
od katerih je eno najstarejše poznano pismo, poslano iz Jelšan.

Predfilatelistični pismi iz Jelšan 
z zanimivo vsebino

Prvo pismo je podobno tistemu, 
prikazanemu na naslovnici prejšnje 
številke. Glede na skope podatke v 
kolofonu bom nekaj več povedal o 
podobnem pismu (Sl. 1), ki je potovalo 
leta 1844, opremljeno z dvovrstičnim 
žigom v kurzivi vasi Lipa, ki je bil po 
Cividiniju (1994) uveden prav tega leta. 
Najprej razberimo podatke o pošiljatelju 
in naslovniku, napisane v pisani gotici! 

Slika 1. Pismo, potovano iz Jelšan, pošta Lipa, 
leta 1844.

Pismo je 10. novembra poslalo (napis 
zgoraj desno) Nadzorstvo šolskega 
okraja v Jelšanah (Schuldistriktsaufsicht 
J e l s h a n e )  i n  j e  n a s l o v l j e n o  
Velecenjenemu škofijskemu zboru Trst-
Koper v Trstu (An das Hochwürdigstn 
Bischöflichn Consistorium Triest-
Capodistria zu Triest). Spodaj levo je 
pripis: Uradno: o šolskih zadevah (Ex 
Offo: in Schulsachen). Zanimivo je, da je 
obe pismi napisala ista oseba, verjetno 

Še bolj je zanimiva vsebina pisma (Sl.2), 
ki je potovalo iz Jelšan v Sežano leta 1817 
in je dosedaj nastarejše poznano pismo, 
poslano iz Jelšan. Pismo nima žiga ali 
oznak pošte, saj je v prvih letih po koncu 
Ilirskih provinc Avstrija uporabljala 
(francoske) poštne žige le v krajih, kjer so 
jih Francozi uvedli. 

uradnik šolskega okraja. Zanimiva pa je 
tudi vsebina pisma. Nadzorstvo šolskega 
okraja v Jelšanah sporoča škofijskemu 
zboru, da je začasni učitelj Jožek Korsič 
(Josegh Corsig) dne 7. t. m. dospel v 
Klano. Se pravi, da je tudi Klana upravno 
spadala pod Jelšane in da je imela v vasi 
šolo. Učitelje je takrat imenoval škofijski 
zbor.

Slika 2. Najstarejše do sedaj poznano pismo iz 
Jelšan, poslano leta 1817 v Sežano.

Pismo je naslovljeno »Plemiškemu 
gospodu gospodarju nadvse milostnemu 
gospodu Jožefu (Giuseppe) Dellena 
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cancelarju slavnega okrajnega gospos-
tva Schwarzenegg s sedežem v Sežani«. 
Poslano je bilo 4. maja 1817 iz Jelšan, kot 
je razvidno iz vsebine pisma (Sl. 3). Ta je 
nadvse zanimiva, da razumemo takratne 
razmere.
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Slika 3. Vsebina pisma, poslanega iz Jelšan 
v Sežano leta 1817.

V noči 1. maja tega meseca so besni plameni 
upepelili 17 prebivalcev kraja Šapjane, med 
njimi 6-letnega otroka, pa še 5 goved. Sedaj bi 
ti nesrečni prebivalci, da bi povrnili v prvotno 
stanje svoje bajte, šli na sečnjo potrebnega lesa 
v gozd, ki je last presvetlega gospoda kneza de 
Petazzi. Tej sečnji se mora vaše plemenito 
gospostvo z vso silo upreti in o tej zadevi pisati 
gospodu Negovetich-u, ki je zemljiški zavetnik, 
predstavnik Montecuccoli-jevih in okrajni 
komisar, tako da se tej sečnji odpovejo. V 
obratnem primeru bo gozd popolnoma uničen. 
Tako ponižno sporoča, preko podpisanega, 
dekan Pasjaka Anton Kalčič (Calcich). Razen 
tega taisti pravi, da so trenutno cerkveni 
računi zamrznjeni zaradi neverjetnega 
pomanjkanja denarja, pomanjkanja hrane. 
Ponižno prosim, da prenesete moje nadvse 
ponižne poklone presvetli družini, ko z 
globokim spoštovanjem  in  čaščenjem ostajam 

vašega plemenitega gospostva
nadvse ponižni in vdani služabnik
Giuseppe Andriani / Župnik

Jelšane, 4. maja 1817
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Imate morda tudi Vi v vaši zbirki kak zanimiv poštno-zgodovinski 
dokument, vreden podrobnejše predstavitve? Pošljite ga v uredništvo!

Plemeniti gospod kancelar najmilejši gospodar!
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Boštjan Petauer

V našem sestavku ob 180. obletnici prvih znamk na svetu smo na kratko že napisali 
nekaj stavkov o knjigi z gornjim naslovom ter objavili nekaj slik redkih primerkov. 

Takrat knjige nismo predstavljali podrobneje. Prvič, ker bi bil članek predolg, drugič 
pa zato, ker v času pisanja tega prispevka še ni bilo na razpolago podrobnejših 
informacij v zvezi z nastankom te knjige, ampak smo do njih prišli šele kasneje 

na osnovi dopisovanja z avtorjem knjige.

o Črnem peniju
Knjiga Michaela Chipperfielda 

Avtor je knjigo napisal ob 150. obletnici 
Kraljeve filatelistične družbe v Londonu 
( ), ki The Royal Philatelic Society, London
se je odvijala lani v okviru filatelistične 
razstave  v Stock-»Stockholmia 2019«
holmu. Kraj razstave odseva medna-
rodno članstvo omenjene, sprva le na 
Veliko Britanijo omejene družbe, ki ima 
danes že precej več članov v tujini kot v 
sami Veliki Britaniji. 

Prvi izvod knjige je avtor podaril britanski 
kraljici Elizabeti II. oziroma njeni 
filatelistični zbirki, ki velja za največjo na 
svetu. Najbolj je zanjo zaslužen kralj Jurij 
V. (vladal med 1910 in 1935), ki je osnove 

Avtor Michael Chipperfield je knjigo o 
Črnem peniju, ki je izšla v 100 
oštevilčenih izvodih, podaril prej 
omenjeni filatelistični družbi kot svoj 
prispevek ob njenem visokem jubileju; 
gre namreč za najstarejše filatelistično 
društvo na svetu. Knjiga s črnimi usnjeni-
mi 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. 

Zahvala upravitelja kraljičine zbirke (Keeper of 
the Royal Collection) avtorju knjige. Zahvala je 
napisana na papirju z glavo Buckinghamske

palače, ki je uradna rezidenca kraljice Elizabete II.

zbirke podedoval že od svojega očeta 
Edwarda VII. (vladal 1901–1910). Kralj 
Jurij V. je bil strasten filatelist, ki je imel 
poleg tega dovolj denarja, da je lahko 
kupoval najredkejše znamke na svetu. 
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Avtor Michael Chippefield (levo) izroča drugi 
izvod knjige švedskemu kralju Carlu XVI. 

Gustavu (desno).

V že omenjenem prispevku smo prikazali 
nekaj slik iz omenjene knjige; v nada-
ljevanju dodajmo še nekaj redkosti teh 
znamenitih črnih znamk.

Nekaj knjig je še na prodaj po 100 
angleških funtov na spletni strani RPSL. 
Knjigo priporočamo zlasti vsem ljubi-
teljem klasičnih znamk, saj se kaj 
podobnega prav kmalu verjetno ne bo 
pojavilo na trgu.

z rdečim malteškim križem. Najredkejši najbolj 
zgoden primerek v zasebnih rokah.

18. maja 1840 iz Londona v Glasgow, žigosan 
Blok osmih znamk črnega penija, poslan 

Pet robnih uradnih (VR) znamk vsaka z delom 
napisa. Izredna redkost.

Čudovit deseterec znamk 5. plošče na pismu 
iz Dublina v Liverpool, vse so žigosane z rdečim 

malteškim križem.

bostjan.petauer@siol.net
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Mauro Malusa  Peter Suhadolc,

Zgodba o bloku Cone B STO Esperanto za 300 din z rdečim pretiskom STT-VUJNA 
z osmimi znamkami in rdečim napisom na robovih je dokaj znana, izvor napisa pa 
še ne. O njem je pred časom že obširno poročal Veselko Guštin v svojem članku v 

Novi Filateliji (Guštin, 2011) in v neki italijanski reviji (Guštin, 2017). Zato bodo v tem 
članku obnovljena le glavna dejstva in razkrito, kako je do trojezičnega napisa 

"Esperantski kongres / 38-a Universala Kongreso de Esperanto 1953 / Congresso 
dell'Esperanto" prišlo.

Pojasnjen izvor rdečega napisa 
na robovih bloka osmih znamk Cone B 

STO Esperanto za 300 din

Poštna uprava STO je glavni direkciji PTT 
v Beogradu naročila 15.000 kosov 
znamke za 300 din. Dobili pa so le 12.000 
kosov, tiskanih v malih polah z 12 
znamkami in belimi robovi, se pravi 1.000 
malih pol. Ob dostavi je poštna uprava 
STO takoj reklamirala in zahtevala še 
preostalih 3.000 kosov. Medtem so v 
beograjski tiskarni že razrezali papir za 
jugoslovansko različico male pole, ki pa je 
štela osem znamk, kajti spodnji del 
prvotnega klišeja se je med čiščenjem 
pokvaril. Zato so za poštno upravo STO 
natisnili preostalih 3000 znamk v malih 

Slika 1. Mala pola Esperanto 300 din z rdečim 
dotiskom na robu.

Slika 2. Oštevilčenje male pole Esperanto 300 
din z rdečim dotiskom na robu.

polah po osem znamk, se pravi 375 malih 
pol. Zaradi nepozornosti ali napake pri 
mešanju barv je namesto prvotne 
vijoličaste znamka teh pol bila obarvana 
malo bolj lilasto, čeravno je niansa 
minimalna.

Oktobra 1953 se je pojavila pri trgovcih ta 
mala pola po osem znamk z omenjenim 
rdečim napisom (Sl. 1). »Berner 
Briefmarken Zeitung« (NN, 1954) je 
napisal, da je izvedel, da je takih malih pol 
250 in da so na hrbtni strani oštevilčene 
(Sl. 2). Napisal je tudi, da je 250 malih pol 
kupil nek Američan. Pisno so poizvedeli 
pri direktorju Poštne uprave STO-VUJNA, 
ki jim je v svojem odgovoru pojasnil zgoraj 
opisana dejstva, da pa o malih polah z 
rdečim napisom na robu nič ne ve in da so 
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medtem celotno naklado prodali po 
nominali. Zato so v katalogu Zumstein 
zapisali, da je rdeč napis zasebnega 
izvora in filatelistično nepomemben. In 
res se je ta mala pola prodajala pri 
trgovcih in ne na poštah Cone B STO. 

Na zgornja vprašanja je dobil odgovor 
Mauro Malusa, ki je leta 2016 preko 
skupnega prijatelja spoznal trgovca 
Spartaco Dolazza, ki je preminil 18. 
septembra 2018. Dolazza je bil eden od 
priznanih tržaških filatelistov, pravi 
gospod, kot njegovi kolegi Wolf, Mondolfo 
in Bornstein. Pogovor je nanesel tudi na 

Ostalo je seveda odprtih precej vprašanj. 
Kateri je izvor teh na robu tiskanih malih 
pol? Kdo je bil Američan, ki je pokupil teh 
250 malih pol? Ali so znamke v teh polah 
iz originalne naklade 375 malih pol ali 
naknadno tiskane? Zakaj se ni o tem nič 
izvedelo do danes?

Slika 3. Spominska izdaja za tržaški filatelistični 
kongres trgovca Alexandra Krooja z naslovi obeh 

njegovih trgovin.

znamko za 300 din Esperanto, izdano v 
Coni B. Obraz se je Dolazzi v hipu 
potemnil in Malusi pojasnil ozadnje male 
pole osmih znamk z rdečim trojezičnim 
napisom. 

V letih STO je Dolazza prodajal znamke v 
trgovini, ki mu jo je zapustil oče zraven 
Velikega trga v Trstu. Sodeloval je z 
različnimi kolegi, med drugimi tudi z 
Alexandrom Kroojem, ki je imel trgovino 
tako v Trstu v ul. Roma 20, kot tudi v New 
Yorku (Sl. 3).

Jeseni 1953 je ob izidu male pole z 
osmimi znamkami Kroo pokazal Dolazzi 
paket z 250 malimi polami s trojezičnim 
napisom na robovih. Sam je kupil 
originalne male pole z belimi robovi na 
pošti v Kopru ob pomoči poštnega 
uslužbenca in je zanje plačal višjo ceno 
od nominale. Te male pole je nato odnesel 
na Reko v tiskarno Zora, kjer so natisnili 
rdeč trojezični napis. Ker je bil Dolazza 
pošten filatelist, se je hudo razjezil, mu 
zabrusil, da je lopov in takoj prekinil z njim 
vsako sodelovanje. O tem je obvestil 
kolege Wolfa, Mondolfa in Bornsteina, ki 
niso zato nikoli vključili pretiskane male 
pole v svoje kataloge, in jo označili kot 
filatelistično iznajdbo. Kroo je večji del teh 
malih pol poslal v svojo trgovino v New 
York in začel s špekulacijo na robove 
pretiskanih malih pol.

Ta zgodba nam torej da odgovor na vrsto 
prej postavljenih vprašanj. Na robovih 
pretiskane pole so torej iz naklade 375, ki 
so jo poslali v Koper in ne gre za dodatno 
ali zasebno naklado. Pojasnjeno je, kdo je 
»Američan«, ki je znamke kupil in kje so 
bili rdeči napisi tiskani. In še zanimivost: 
ker je direktor Poštne uprave v Kopru 
napisal, da so znamke prodali po 
nominali, je jasno, da si je poštni 
uslužbenec, ki je znamke prodal Kroo-ju, 
zagotovil, morda tudi v sodelovanju z 
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direktorjem, pri poslu zelo dobro zasebno 
maržo. 

Znamke teh malih pol so torej povsem 
avtentične, saj so bile kupljene na pošt-
nem okencu, le robni napis je zasebnega 
izvora. Če imamo znamko lilaste barve 
brez robov, je to originalna znamka in ni 
ponaredek. Tudi če ima znamka le spod-
nji rob, ne vemo, če izhaja iz originalne ali 
pretiskane male pole (glej Sl. 1).

Kot zanimivost še pismo, potovano v New 
York (dohodni žig na hrbtni strani), 
opremljeno z Esperanto znamko 300 din, 
na naslov Nassau Street 68, torej le blok 
stran od tistega s Kroo-jevo trgovino (Sl. 
4). Verjetno je bil naslovnik njegov znanec 
ali sodelavec in je torej pošiljatelj pisma bil 
prav gotovo Kroo sam.

Slika 4. Pismo z znamko Esperanto 300 din, 
potovano v New York na naslov blizu Kroojeve 

trgovine.

Do danes še nisem videl male pole z 
lilastimi znamkami brez napisov na 
robovih. Preostalih 125 malih pol je bilo 
verjetno raztrganih in prodanih abonen-
tom, morda katera, glede na visoko 
nominalo, tudi v poštne namene. Znan je 
le en četverec, se pravi polovica original-
ne pole z belimi robovi (Sl. 5). Dandanes 
se na avkcijah pojavljajo primerki z napisi 
na robovih, ki imajo izklicno ceno okoli 

4.000 €, videl sem tudi primerek z 
dvakratnim natisnjenim napisom, ki ima 
štirikratno ceno. Cela mala pola z belimi 
robovi, če obstaja, bi bila torej svetovna 
redkost z zelo visoko ceno.

Slika 5. Polovica originalne male pole (četverček) 
osmih znamk z belimi robovi.

NN, 1954. Esperanto-kongress-Marken 
Triest Zone B, Berner Briefmarken-
Zeitung, BBZ, 1/54, 13. 

Guštin V., 2011. Znamke za 300 din STO-
VUJA, ki so izšle ob 38. svetovnem 
Esperantskem kongresu. Nova Filatelija, 
2-3/2011, 12-14.
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www.delcam-
pe.net,

Poštna zgodovina

Alojz Tomc

Fantazijski žig CO CI / LUBIANA

Tam najdemo marsikaj, a žal, občasno tudi v celoti ali delno potvorjen material, 

Filatelisti se čedalje bolj poslužujemo računalnikov in ostalih elektronskih medijev 

in primerke za svoje zbirke iščemo tudi na raznih spletnih dražbah.

ki si ga v zbirkah ne želimo, še posebej, če smo zanj tudi plačali.

Cenzurirana voščilnica, ki je bila aprila 1943 poslana iz Padove v Ljubljano,
z odtisom meni do takrat neznanega dvovrstičnega žiga CO CI / LUBIANA.

Pri nekem slovenskem prodajalcu, ki po 
moje sploh ni filatelist, sem v preteklosti 
kupil nekaj zelo lepih primerkov poštne 

zgodovine in listin s kolki. Žal, že nekaj 

časa opažam, da ponuja tudi kar nekaj 

sumljivih kosov. Ti so sicer originalni 
dokumenti časa, a z nekaterimi dodatki, ki 
nanje ne sodijo. Ne trdim, da so njegovo 

delo, lahko je take že dobil in jih zaradi 

neznanja prodaja, vsekakor pa je njihov 
namen narediti dokumente zanimivejše in 
vzpodbuditi prodajo.

Opažam, da večino le-teh ponuja že 
mesece, če ne leta, torej je večina 
interesentov zadevo že spregledala in se 

ne da zavesti. Da pa se vseeno to ne bi 

zgodilo komu izmed vas, ta članek – v 

razmislek in kot opozorilo.

Pred letom ali dvema sem tudi jaz, kot 

običajno,  na  spletni  strani
         od koder so povzete vse v članku 

 objavljene slike, preverjal, ali kdo ponuja 

kaj novega in zanimivega.



Poštna zgodovina

Pozornost mi je pritegnila razglednica z 
odtisom ljubljanskega cenzurnega žiga 

R E C A P I TA R E  /  D O S TAV I T I  v  

pravokotnem okvirju. Povsem običajna 

velikonočna voščilnica je bila aprila 1943 

poslana iz Padove v Ljubljano, kjer jo je 
cenzurna služba pregledala in nanjo bolj 

slabo odtisnila omenjeni cenzurni žig. 

Kljub njuni podobnosti sem bil mnenja, da 

žig CO CI / LUBIANA najbrž ni cenzurni 

žig. Če bi oba odtisnil cenzor pri cenzurni 
komisiji na pošti Ljubljana 1, kjer je ta 
delovala, barva oz. kakovost odtisa ne bi 
bili tako različni. Posumil sem, da so 

morda žig odtisnili na pošti, čeprav za to  

ni bilo prave potrebe. Znamka je bila 
razvrednotena že na odhodni pošti, 
uporaba žiga namesto dohodnega pa tudi 
ni bila smiselna, saj ta ni vseboval 

bistvenih elementov poštnega žiga 

(datuma in imena pošte).

Do takrat takega odtisa še nisem videl in 
ne spomnim se, da bi ga omenjal še kdo 
drug. Spomnil sem se slike podobnega 

žiga CENSURA / LUBIANA v prej 

omenjenem članku, ki ga je avtor označil 

za vprašljivega. Primerjal sem sliki obeh 
in opazil, da ima beseda LUBIANA pri 
obeh skupno značilnost. Črka B leži višje 

od črke U oz. črki LU pri obeh ležita 

malenkost nižje kot ostale.

Matjaž Plevelj je v članku Cenzura 
poštnega prometa v Ljubljanski pokrajini 
v Novi filateliji 1/2017 zapisal, da so 

njegovi odtisi od maja 1942 dalje na 

pošiljkah zelo pogosti in se pojavljajo tudi 
v drugih barvah (vijolični, rdeči in 
karminski). Žig se je uporabljal 
samostojno, brez dodatne oznake 

cenzorja, zato me je pritegnil odtis 

dvovrstčnega žiga CO CI / LUBIANA nad 
njim. Odtisnjen je bil delno preko odtisa 
strojnega žiga Padove in delno preko 

poštne znamke za 30 centezimov.

Včasih sem za zanimiv objekt na spletu 
takoj dal ponudbo ali ga kupil takoj, če je 

bilo to možno, da mi ga ne bi izmaknil 

kakšen drug zbiralec, a sem bil tokrat bolj 
previden in sem voščilnico raje dal na 
opazovanje in iskal dalje.

Omenjeno pismo je sicer imelo nalepljeno 

italijansko znamko za 25 centezimov, ki 

pa ni bila žigosana s poštnim žigom, 
ampak z manjšim enovrstičnim žigom 
LUBIANA. Odtise podobnega žiga sem 

pri istem prodajalcu videl že na več 

objektih fiskalne filatelije (računih, 

potrdilih), ki jih je prodajal ali jih še 
prodaja. Menim, da je bilo pismo brez 
popolnega naslova oddano kar osebno 

na Miklošičevi, oba odtisa žigov LUBIANA 

Pogledal sem še ostalo prodajalčevo 

ponudbo in kmalu našel pismo z odtisom 

dvovrstičnega žiga Verificato per 
Censura. / Cenzurirano., naslovljeno na 
gospoda R. M. (identiteta je namenoma 
prikrita, tudi na sliki) s pomanjkljivim 

naslovom. Pisalo je le soba št. 126, brez 

ulice in kraja. Sodni zapori so bili med 
okupacijo na Miklošičevi ulici 9, kar je na 
pošiljkah zapornikom običajno tudi pisalo. 

Imam primerke, ko je bila v naslovu 

zapisana številka sobe, namesto ulice pa 

je pisalo kar Jetnišnica Ljubljana, a je 
poštar natančno vedel kam mora dostaviti 
pošiljko.
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in CO CI / LUBIANA (ta zagotovo) pa sta 
bila nanj odtisnjena mnogo kasneje.

Sum o morebitnem izmišljenem žigu se je 

dodatno potrdil z italijansko dopisnico z 
diagonalnim napisom VINCEREMO 
(zmagali bomo) z vtisnjeno znamko za 15 
centezimov pri istem prodajalcu. Imela je 

kar dva odtisa žiga CO CI / LUBIANA, od 

katerih je slabše viden razvrednotil 
natisnjeno znamko.

Če sem prej še razmišljal, da je bil žig 
morda uporabljen kot nekakšen dohodni 
žig, se je ta teorija zdaj podrla. Dopisnica, 
ki naj bi bila poslana leta 1941 iz Ljubljane 

v Škofjo Loko (Laak a/d Zaier) je bila brez 

vsakršnih vidnih označb poštnega 
prometa.

Tudi, če bi v Ljubljani pozabili na odhodni 
poštni žig in ne bi opravili cenzure, bi 
dopisnica morala imeti cenzurni žig ene 

od cenzurnih komisij, ki so bile 

ustanovljene že maja 1941 in preko 
katerih je šla vsa pošta v tujino ter oznako 
cenzorja, ki je cenzuro opravil. In, če ne bi 
na italijanski strani naredili nič od 

naštetega, nemška pošta in njeni cenzorji 

ne bi zatajili. Potovana dopisnica bi 
zagotovo imela odtisnjen nemški dohodni 
poštni žig in več nemških cenzurnih žigov. 

Dopisnico je morda res nekdo naslovil in 

jo imel namen poslati leta 1941, a tega ni 

storil.

Neznana oseba, ki se je mnogo let 

k a s n e j e  l o t i l a  “ o p l e m e n i t e n j a ”  
dokumenta, je s klasičnim pisalnim 
strojem, z zaporedjem enkrat malih in 

drugič velikih črk X v dveh vrsticah, 

pretipkala napisa Esente di bollo in Takse 
prosto ter s tem “razveljavila” nekdanji 
odlok. Na dokument je nalepila 10 
dinarsko znamko kraljevine Jugoslavije iz 

leta 1935, ki kljub meni nepoznanemu 

manjšemu ročnemu pretisku Co. Ci., ki 
naj bi jo posodobil in naredil času 
pr imernejšo,  n i  mogla ustrezno 
nadomestiti že od jeseni 1941 edino 

veljavnih italijanskih kolkov s pretiskom 

PROVINCIA / DI LUBIANA v dveh 
vrsticah in nominalo v italijanskih lirah. Za 
piko na i pa je bila znamka-kolek uničena 
z žigom CO CI / LUBIANA.

Zadnja leta se precej ukvarjam tudi s 
fiskalno filatelijo in še posebej me zanima 

ravno obdobje okupacije Ljubljanske 

pokrajine. Da gre za popolnoma izmišljen 

žig, ki nima zveze ne s pošto, ne s 
cenzuro in s fiskalnimi zadevami tudi ne, 
sta mi potrdila še dva dokumenta, ki ju 

prav tako ponuja isti prodajalec in 

vsebujeta odtis omenjega žiga.

Prvi je dvojezičen italijansko-slovenski 

obrazec Uradno potrdilo Mestnega 
poglavarstva Ljubljana o stalnem 
bivališču osebe na dan 6. april 1941 in na 

dan izdaje potrdila. Za državne uradnike 

je bila izdaja potrdila takse prosta, kar je 

bilo na samem obrazcu tudi natisnjeno. 
Dokument je originalen, podpisan in 
overjen in računovodski inšpektor, 

kateremu je bilo potrdilo izdano 1. maja 

1942, gotovo ni plačal takse.

Videl sem že različne dokumente iz 

vojnega časa ali tik po njem, ki so 
namesto kolkov imeli nalepljene poštne 
znamke ali kolke prejšnjih držav in 

režimov, saj so ljudje v pomanjkanju 
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Poštna zgodovina

trenutno veljavnih na listine lepili kar so 

pač imeli pri roki. Bolje nekaj kot nič, 
četudi višina takse ni bila čisto ustrezna. 
Tudi omenjeni prodajalec ponuja nekaj 
takih primerkov, a sem zaradi množice 

sumljivega gradiva, ki ga ponuja, začel 

dvomiti v njihovo avtentičnost.

Predrugačeno originalno (takse prosto) uradno potrdilo Mestnega poglavarstva Ljubljana,
z dodano poštno znamko kraljevine Jugoslavije s privatnim ročnim pretiskom Co. Ci.,
ki naj bi nadomestila kolek, razvrednoteno z dvovrstičnim žigom CO CI / LUBIANA.

Poleg omenjene znamke za 10 dinarjev z zamazanim in premaknjenim ročnim 
pretiskom Co. Ci na kvazi potovani razglednici, kot popolnoma neustezni frankaturi, 

uničeni z manjšim žigom LUBIANA (kot na pismu v sodne zapore), prodajalec ponuja 

tudi dokument o ureditvi gmotnega položaja, ki ne bi smel biti taksiran, saj je šlo za 

zvaničnika pri Visokem komisariatu za Ljubljansko pokrajino. Sumim, da je bil 
naknadno (neustrezno) “kolkovan” z znamko kraljevine Jugoslavije za 0,50 dinarjev iz 

leta 1940, s podobnim ročnim pretiskom 
Co. Ci., razvrednoteno z žigom Tassa 

paeata (davek plačan) z napako (pravilno 

je pagata in ne paeata). V prid temu 

govori tudi sama barva odtisa.
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Kdor je prej dvomil o moji 
trditvi, da je v tem članku 

obravnavani žig CO CI / 

LUBIANA fantazijski proizvod, 

nastal mnogo let po drugi 
vojni, če ne celo nedavno, naj 
začne počasi kar verjeti. Isti 

žig ni mogel biti hkrati v 

uporabi v cenzurni službi, na 

p o š t i  i n  n a  m e s t n e m  
poglavarstvu (občini) ali celo 
pri ljubljanskem tapetniku in 

dekoraterju, kot kaže drugi 

primer njegove fiskalne rabe.

Na računu za “modroce” 

(vzmetnice) iz 22. marca 1941 
(natipkano v glavi računa) ali 
pa morda leto prej, kot je 

(pomotoma?) napisano v 

datumu plačila (29. 3. 1940) 

spodaj, je bil nalepljen kolek 
kraljevine Jugoslavije za 5 
dinarjev, kar je tudi natipkano 

in obračunano v seštevku 

zneskov na računu. Ker kolek 
ni bil uničen s tipkanjem ali 
pisanjem (običajno datuma) 
p reko  n jega in  tud i  s  

štampiljko obrtnika ne, so ga 

enostavno prekrižali. Do tu 
vse in prav.

Nekdo je razmišljal, da bo račun za 
zbiralce zanimivejši, če na kolek pritisne 
nam že znani žig CO CI / LUBIANA in ga 

tako “postavi” v čas okupacije in mu s tem 

dvigne ceno. Površen pogled na letnico 
1941 in z rimskimi številkami zapisan 
mesec marec človeka hitro zavede in res 
pomisli, da je pred njim dober kos iz 

samega začetka italijanske okupacije, ko 

so kolki stare Jugoslavije (do uradnega 
pretiska z napisom Co. Ci.) še veljali.

Ko pa posamezen objekt podrobneje 
analiziramo, kmalu ugotovimo, ali je 

pristen ali ne. Zlonamerni proizvajalci v 

članku prikazanih (in verjetno še mnogih 
drugih) objektov, se zaradi premajhnega 
poznavanja poštne zgodovine, fis-
kalistike in zgodovine nasploh, pri kreaciji 

tovrstnih izdelkov pogosto zapletejo in s 

storjenimi napakami sami razkrijejo. 
Škoda je le, ker pri tem trajno uničijo prej 
avtentičen dokument, ki bi ga marsikdo 
rad imel v svoji zbirki.

alojz_tomc1@t-2.net

okupirana in o civilni upravi (Commissariato Civile),

na katerega je bil odtisnjen žig CO CI / LUBIANA. 

kar pomenijo kratice Co. Ci., še ni bilo govora.

Pravilno kolkovan račun iz leta 1941 s prečrtanim kolkom,

Usodna napaka, saj marca 1941 Ljubljana še ni bila 
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Veselko Guštin

Leta 1945 se je VUJA (Vojna Uprava Jugoslovanske Armade) lotila tudi finančnega 
področja, ki je bilo eno najobčutljivejših področij utrjevanja "ljudske oblasti". 

Do konca leta je nova oblast izdala predpise o davkih in taksah, o luških pristojbinah 
in pristojbinah izvršnih teles. V tem času se je VUJA lotila najtežjega problema Cone 

B, to je problema valute.

Miroslav Oražem, avtor slovenskega 
denarja (jugolir) za Slovensko primorje 

in Istro, 1945

Ko so italijanske banke prekinile 

poslovanje s podružnicami v Coni B in 

skušale z zmanjšanjem denarnega 

obtoka izzvati denarno krizo, je vojaška 

uprava 18. oktobra 1945 objavila 

odločitev o ustanovitvi nove valute. Imela 

bi enak tečaj kot ukinjena italijanska lira 

(100 lir = 100 jugolir = 30 din). Tako je 

VUJA septembra 1945 ustanovila 

Gospodarsko banko za Istro, Reko in 

Slovensko primorje. Ta bančna ustanova 

je začela delovati 17. septembra 1945 in  

je imela sedež na Reki. Dobila je nalogo, 

da poživi gospodarsko življenje v Coni B, 

prevzame emisijsko in blagajniško 

funkcijo ter obračun klirinškega prometa 

med obema conama. Ker jugoslovanski 

dinar ni smel biti plačilno sredstvo, je 

VUJA skladno z mednarodnimi pooblastili 

oktobra 1945 dala v obtok svoj 

"okupacijski" "B" liro denar, to je  oziroma 

jugoliro. To je splošno ime valute, ki je bila 

v obtoku 1945-47 na območju Cone B 

Julijske krajine. Italijani so jih imenovali 

tudi  ali »lira titina / Titove lire« »lira 

barchetta/ladjica«, ker je na eni strani bila 

barka z jadrom in zvezdo v sredini. 

Obstajale so samo v obliki bankovcev z 

vrednostmi: 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 in 

1000 lir.

V obeh conah Julijske krajine so torej bile 

v obtoku lire: metrolire, ki jih je izdala 

Banca d'Italia in so veljale (pretežno) v 

zavezniški coni A, ter jugolire, ki so veljale 

v coni B. Ne pozabimo še na italijansko 

Liro, ki je bila tudi  v obeh »prisotna«

conah. Metrolira je ostala v obtoku, saj je 

zaradi mednarodnih predpisov ni bilo 

mogoče prepovedati. VUJA se je hotela 

tudi izogniti morebitnim  "komplikacijam",

če bi italijanske Lire v coni B zamenjala z 

novimi bankovci, zato se je raje odločila, 

da bo preprečevala njen vnos. Do oktobra 

1946 je bila jugolira enakovredna metro-

liri, nato pa je bilo razmerje med njima 1 : 2 

v korist jugolire. Uvedba jugolire je izzvala 

nezadovoljstvo med italijanskim prebi-

valstvom, zlasti v Kopru, kjer je prišlo do 

splošne stavke. Trgovci so zaprli trgovine 

in prenehali prodajati blago.

Tečaj je določil generalštab jugoslo-

vanske vojske. Uvedba  lastne »jugolir«,

monetarne enote, je bila pomembna 

zareza v gospodarskem življenju Cone B. 

Vojaški upravi je omogočila, da je 

izboljšala denarno likvidnost, prevzela 

nadzor nad denarno-blagovnimi tokovi in 

presekala povezavo z italijanskim 

denarnim sistemom. 
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Po začetku veljavnosti Pariške mirovne 
pogodbe je Narodna banka Jugoslavije 
leta 1947 prevzela Gospodarsko banko 
za Reko, Istro in Slovensko primorje, ki je 
bila nato istega leta ukinjena in je 
prenehala izdajati jugolire. Na območju 
dela cone B, ki je bilo tedaj priključeno 
Federativni ljudski republiki Jugoslaviji, je 
bil denar (jugolire) umaknjen iz obtoka od 
17. do 20. septembra 1947 in nado-
meščen z jugoslovanskim dinarjem (po 
tečaju 100 jugolir = 30 din); na Reki so bile 
jugolire umaknjene iz obtoka že med 28. 
in 30. decembrom 1946. Na območju 
cone B Svobodne Tržaškega Ozemlja 
(STO) so jugolire veljale še do 5. julija 

1949. Do oktobra 1946 je bila jugolira 
enakovredna metroliri, nato pa je bilo 
razmerje med njima 1 : 2 v korist jugolire. 
Aprila 1945 je bil en ameriški dolar vreden 
50,06 dinarja.

Eden od končnih osnutkov bankovca za 1 liro. 
Oražem je veliko eksperimentiral z robnimi okraski.

Skica barke z enim jadrom, ki se nahaja na 
bankovcih za 2, 5, 10, 50 in 500 lir.

– 2 liri, partizan in ladja enojambornica / 
grb in napis;    

– 20 lir, ladja dvojambornica / grb in 
napisa;

– 10 lir, ladja enojambornica / grb in 
napisa;

– 50 lir, ladja enojambornica / grb in 
napisa;

– 5 lir, ladja enojambornica / grb in 
napisa;

Zagotovo lahko trdimo, da je bil 
(so)ustvarjalec jugolir Miroslav Oražem. 
Tega podatka sicer ni mogoče najti v 
nobenem katalogu starega denarja 
(Jelinčič, Borna, Stojanović), a iz njegove 
zapuščine to lahko zagotovo trdimo. 
Ohranile so se njegove originalne risbe 
osnutkov in skic, ki jih je uporabil za 
končne osnutke. Pripravil je kar nekaj 
osnutkov, ki pa niso bili sprejeti. Za 
sprejete osnutke pa žal ne vemo, kje so. 
Po vsej verjetnosti v arhivu tiskarne. 
Izdelan je bil samo papirnati denar, 
kovancev ni bilo.

Pa pojdimo po vrsti:

– 1 lira, partizanka / grb in napisa;

Bankovec za 2 liri, enojambornica se pojavi še pri 
5, 10, 50  in 500 lirah.
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- 1000 lir, regatna jadrnica in napisa / grb 
in orač z volom.

– 100 lir, ladja dvojambornica / grb in 
napisa;

Napisa v hrvaškem, slovenskem in 
italijanskem jeziku na vseh bankovcih sta 
bila dva, večji napis:  »GOSPODARSKA 
B A N K A Z A I S T R O ,  R E K O  I N  
SLOVENSKO PRIMORJE« in manjši 
»Ponarejanje se kaznuje po zakonu«. 

– 500 lir, ladja enojambornica / grb in 
napisa;

Končna risba dvojambornice, ki se nahaja na 
bankovcih za 20 in 100 lir.

Bankovec za 20 lir, dvojambornica se pojavi še 
na 100 lirah.

da v grbu spodaj ni stiliziranega Triglava in da je 
dodan napis »Ponarejanje…«.

Fotografija bankovca za 1000 jugolir. 
Od končnega osnutka se razlikuje le po tem, 

Oražem je pripravil več osnutkov ladij 
oziroma bark z enim ali več jambori, 
jadrnic, partizank in partizanov, oračev in 
ornamentov. Tu je predvsem poudarjal 
pristno primorsko rastlinje: oljčno vejico, 

Presekana »Fascio Littorio« in »Hakenkreuz«.

Bankovci so bili tiskani v Ljubljani in 

Zagrebu v devet apoenih od 1 lire do 1000 

lir. Iz prometa so bili v Julijski krajini 
umaknjeni v septembru 1947, ko jih je 
zamenjal jugoslovanski dinar.

Med njegovimi skicami najdemo tudi 

presekan »fašistični snopič in nacistični 

kljukasti križ«. Domnevamo lahko, da se 
»pregledovalcem« osnutkov ni zdel pri-
meren, da bi krasil denar.

cvet oleandra in liste trte. Slike denarja 
na jdemo na sp le tnem nas lovu:  
http://www.rutars.net/sr_01_stefan_rutar
/sr_2100_crknzadeve/sr_2102_bapkaric
rn/jugolire/index.htm.
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Marjan Perkman

Slovenske plačilne nakaznice 1919–1922

V Novi filateliji 1/2020 sem predstavil avstrijske plačilne nakaznice s prilagojeno 
vsebino, ki so bile zaradi pozne dobave in tiska slovenskih plačilnih nakaznic 

v uporabi na poštnem čekovnem uradu v Ljubljani. Poštni čekovni urad je prve nove 
nakaznice prejel konec marca 1919 in jih dal takoj v uporabo. 

Izdano je bilo preko 20 različnih slovenskih obrazcev, glede na zahteve uradov, ki so 

nakaznice dostavljali poštnemu čekovnemu uradu. Tiskane so bile na tanjšem in 

debelejšem papirju. Pisava na nakaznicah je bila v nemški gotici, kasneje pa samo v 

navadni pisavi. Raba plačilnih nakaznic je bila omejena samo na Slovenijo. 

Uporabljena je bila tudi v začasno zasedenih področjih Koroške in na južnem 

Štajerskem. 

Pred vami je popis vseh plačilnih nakaznic po uradih; ki so jih dostavljali poštnemu 

čekovnemu uradu. Uredil sem jih po pogojih prejema, tisku in po letu uporabe. Kljub 

združitvi Slovenije v kraljevino SHS (20. 10. 1918) so bile slovenske plačilne nakaznice 

v uporabi do leta 1922. 

Na sliki je plačilna nakaznica , ki je bila v uporabi na pošti Toplice pri Novem Štev.10.346

mestu, z datumom 3. 3. 1922, s spremenjenim žigom poštnega urada. 

Naslednjič bom  predstavil čekovne nakaznice in poštne tarife, ki so veljale za te 

nakaznice. 

1922, a) z dotiskom Ček. štev. …serija …., pogoji prejema, datum v velikem kvadratu delno prečrtan 
(črn svinčnik), izplačati takoj, spremenjen žig poštnega čekovnega urada.
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Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast papir.                                                                 

a)1920/1921, brez pogojev prejema.

Posebnosti: pisava nemška kurziva, dvojna razdelilna črta.

Averz plačilne nakaznice Pobotnica za finančno upravo Štev. 11 in Štev. 10.011., pogoji prejema z 
izjavo na hrbtni strani, potrdilo št. 536, dostavnina plačana s porto znamko 10 vinarjev (ljubljanski 

kamnotisk), datum vrnitve dokumenta 5/10 v rdeči barvi.
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1. POBOTNICA ZA FINANČNO UPRAVO 

a) 1919/1920, dotisk za nedoletnega otroka: pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani 
nakaznice, besedilo v kvadratu Ne plačati pred. 

Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast papir 

Posebnosti: pisava nemška kurziva; enojna razdelilna črta, debelina papirja, ročni žig 
pošte (Vič, Rožna dolina, Lož) v vijolični barvi.

Tiskana v črni in oker barvi na svetlejši sivkast papir.

Posebnosti: pisava nemška kurziva; dvojna razdelilna črta.

a) 1919, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne plačati pred. 

a)1919, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne plačati pred. 

Posebnosti: pisava nemška kurziva; dvojna razdelilna črta.

Tiskana v črni in oker barvi na svetlejši sivkast papir.
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Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast papir

a) 1919/1920, pogoji prejema, besedilo v kvadratu .Ne plačati pred  

Posebnost: pisava nemška kurziva, enojna razdelilna črta, ročni  Ljubljana žig pošte  
(1919); besedilo v kvadratu ročno popravljeno takoj (črnilo).plačati 

b) 1920/1921, brez pogojev prejema. 

a) 1920, pogoji prejema, besedilo v kvadratu  .Ne plačati pred  

Štev. 10.011. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.) 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni žig Občinskemu 
uradu v vijolični barvi.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, ročni   žig pošte
Ljubljana.

Tiskana v črni in oker barvi na sivo rumenkast papir.

Tiskana v črni in oker barvi na sivo rumenkast papir.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni  v datumski žig
rdeči barvi.

Štev. 10.011. (Kr. poštni ček. urad v Ljubljani.) 

a) 1921, brez pogojev prejema. 

c) 1921, dotisk , pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani za nedoletnega otroka:
nakaznice.  Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta.

b) 1921/1922, pogoji prejema, besedilo v kvadratu . Posebnosti: pisava Ne plačati pred  
navadna, poševna; enojna razdelilna črta, ročni (Mokronog, Št. Vid nad  žig pošte 
Ljubljano…), ročni žig (6mm) v vijolični barvi in  v rdeči barvi.DINAR datumski žig

2. POBOTNICA ZA PRAVOSODNO UPRAVO

Tiskana v črni in oker barvi na svetlo sivkast papir.

a) 1920, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu: .  Ne plačati pred

Posebnosti: pisava nemška kurziva, dvojna razdelilna črta.

Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast papir.

a) 1920/1921, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne plačati pred.

Posebnosti: pisava nemška kurziva, dvojna razdelilna črta, ročno napisano takoj 
(črnilo).

Štev. 11 (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.) 

Posebnosti: pisava navadna, poševna: dvojna razdelilna črta, ročni žig Oddelek 
finančne straže (Gederovci), Okrajno kontrolno vodstvo finančne straže Hodoš 
v vijolični barvi.
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Štev. 10.142. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)                                                                              

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni žig (6mm) v DINAR 
vijolični barvi (od 1. novembra 1921 poslovanje samo v dinarski valuti).

b) 1921, dotisk , brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu in spodaj župnemu uradu
pod kvadratom enako. 

b) 1920, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne izplačaj pred, spodaj pod 
kvadratom plačaj na to nakaznico. 

c) 1920, pogoji prejema ročno prečrtani (črnilo), besedilo v kvadratu Ne plačati pred, 
spodaj pod kvadratom plačaj proti tej nakaznici. 

Posebnosti: pisava nemška kurziva, enojna razdelilna črta.                                                                                                                            

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni žig  Šolsko 
vodstvo (Polenšak, Kozje, Plešivec, Vransko, Sv. Rok ob Sotli, Motnik) v vijolični barvi.                                                                                                                                  

a) 1920, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne plačati pred, spodaj pod 
kvadratom plačaj proti tej nakaznici. 

Štev. 10.142. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.). 

Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast debelejši papir.

4.   POBOTNICA ZA DEŽELNO VLADO (višji šolski svet)

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni žig Šolsko 
vodstvo (Žužemberk, Podgorje (Sevnica)…) v vijolični barvi. 

e) 1921, brez pogojev prejema. 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.                                                                  

d) 1920/1921, brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu Ne izplačaj pred, spodaj pod 
kvadratom plačaj na to nakaznico.

f) 1921/1922, pogoj prejema, besedilo v kvadratu Ne plačati pred, spodaj pod 
kvadratom plačaj proti tej nakaznici.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, ročni datumski žig v 
rdeči barvi.

5. POBOTNICA ZA GOZDNO UPRAVO

a) 1920/1921, brez pogojev prejema, besedilo v malem kvadratu . Ne plačaj pred
Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni datumski žig v rdeči 
barvi.

Ček račun štev. 10.144. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)

Tiskana v črni barvi na svetlo vijolično tiskano podlago na sivkast papir.                                                         

3. POBOTNICA ZA DEŽELNO VLADO

Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast debelejši papir.

a) 1920, dotisk , brez pogojev prejema, besedilo v kvadratu  župnemu uradu Ne
izplačaj pred plačaj na to nakaznico. , spodaj pod kvadratom 

Posebnosti: pisava nemška kurziva, dvojna razdelilna črta.
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Štev. 10.309 (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.). 

a) 1921, z dotiskom , pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani Ček. štev. …. serija ….

nakaznice 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu in 

spodaj enako.

b) 1921, z dotiskom , pogoji prejema, enojna razdelilna črta.Ček. štev. …. serija ….

Tiskana v črni in oker barvi na temnejši sivkast debelejši papir.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; besedilo v kvadratu , spodaj Ne izplačati pred

pod kvadratom  ročno popravljeno v kvadratu  izplačaj proti tej nakaznici: izplačati

takoj (črnilo).

a) 1921, z dotiskom , pogoji prejema, dvojna razdelilna črta.Ček. štev. .... serija ….

7. POBOTNICA ZA DRŽ. ŽELEZNIŠKO UPRAVO

Averz plačilne nakaznice Pobotnica za drž. železniško upravo Štev. 10.309, pogoji prejema z izjavo na 
hrbtni strani, potrdilo št. 21270, dostavnina plačana s porto znamko za 50 para, potrdilo županstva 

občine z žigom, datum vrnitve dokumenta 5. NOV. 1921 B.

6.  POBOTNICA ZA DRŽAVNO UPRAVO

b) 1920, brez pogojev prejema, besedilo v malem kvadratu Ne plačaj pred 

Ček račun štev. 10172. (Kr. čekovni urad v Ljubljani) 

Tiskana v črni barvi na svetlo vijolično tiskano podlago na sivkast papir

a) 1920/1921, brez pogojev prejema

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta; ročno popravljena na 

10.243 (rdeči svinčnik).
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Averz plačilne nakaznice Pobotnica za vojaško pokojninsko likvidaturo Štev. 10.346., pogoji prejema z 

izjavo na hrbtni strani, potrdilo štev. 23037, porto znamka za 50 par (dostavnina), datum vrnitve 

dokumenta 6. DEZ: 1921, besedilo v potrdilu (...da so (je)  naveden...).onostransko

Štev. 10.346. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.) 

8.  POBOTNICA ZA VOJAŠKO POKOJNINSKO LIKVIDATURO

Tiskana v črni in oker barvi na svetlejši sivkast debelejši papir.

Posebnosti: pisava navadna, ravna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu Ne 

plačati pred izplačaj proti tej nakaznici, spodaj pod kvadratom  . 

d) 1920, z dotiskom pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani Ček. štev. .... serija …., 

nakaznice. Posebnosti: pisava navadna, poševna, enojna razdelilna črta, besedilo v 

kvadratu in spodaj enako, ročni   .žig izplačilni pogoji: v vijolični in rdeči barvi

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu Ne 

izplačati pred izplačaj proti tej nakaznici, spodaj pod kvadratom .

a) 1919/1920 s pogoji prejema. 

b) 1919, pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani nakaznice. 

c) 1920/1921, z dotiskom , pogoji prejema. Ček. štev. .... serija ….

e) 1921, z dotiskom  pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani Ček. štev. …. serija ….,

nakaznice. Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v 

kvadratu in spodaj enako, ročni   (6 mm) v vijolični barvi (od 1. novembra  žig DINAR

1921 poslovanje samo v dinarski valuti).

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu Ne 

izplačati pred izplačaj proti tej nakaznici, spodaj pod kvadratom  .                         
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b) 1922,  z dotiskom . , pogoji prejema z izjavo na zadnji strani Ček. štev. …. serija ….
nakaznice.                                                                                                                                     

9. POBOTNICA ZA RAČ. ODD. DELEGACIJE MIN. FINANC VOJAŠKE MIROVINE

Tiskana v črni barvi na sivo rumen tanek papir.

a) 1921, z dotiskom .  pogoji prejema. Ček. štev. …. serija ….,

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu 
zgoraj , spodaj pod kvadratom ročni žigNe izplačati pred izplačaj proti tej nakaznici:,  
DINAR    (6 mm) v vijolični barvi (od 1. novembra 1921 poslovanje samo v dinarski valuti).

c) 1922, z dotiskom  , pogoji prejema, besedilo v kvadratu ročno Ček. štev. …. serija ….
prečrtano takoj (črnilo).izplačati 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu 
zgoraj in spodaj pod kvadratom enako, spremenjen žig poštnega čekovnega urada.

Štev. 10.346. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.).

oxyn50@gmail.com

Averz plačilne nakaznice pobotnica za rač. odd. min. financ vojaške mirovine Štev.10.346, pogoji 
prejema z izjavo na hrbtni strani, potrdilo št. 1317, dostavnina plačana s porto znamko za 20 para 

slovenske izdaje in porto znamko 30 para skupne izdaje (mešani porto), datum vrnitve dokumenta dne 
6. FEB. 1922, besedilo v potrdilu (... da so (je)  naveden ...).enostransko

Štev. 10.346. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.). 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu Ne 
izplačati pred naj plača na to nakaznico, spodaj pod kvadratom .

a) 1920, pogoji prejema. 

b) 1920, pogoji prejema z izjavo na hrbtni strani nakaznice. 

Tiskana v črni in zeleni (osnovni) barvi na tanek sivo rumen papir.

Posebnosti: pisava navadna, ravna; enojna razdelilna črta, besedilo v kvadratu zgoraj 
spremenjeno spodaj pod kvadratom nespremenjeno.Ne plačati pred, 
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Veselko Guštin

V coni A Julijske krajine pod Zavezniško vojaško upravo so bile v uporabi znamke s 
pretiskom AMG-VG, v coni A STO (Svobodnega Tržaškega Ozemlja) prav tako pod 
njihovo upravo, pa AMG-FTT. Zbiralci poštne zgodovine seveda iščemo materiale iz 

krajev, ki so prišli leta 1947 pod Jugoslavijo (Slovenijo).

Razglednica iz Trsta

To so bile pošte: Albaro Vescovà / Škofije, 
Anicova-Salona d'Isonzo / Anhovo, 
Plezzo / Bovec, Rifenbergo / Branik, 
Bergoga / Breginj, Dobra nel Coglio / 
Dobrovo v Brdih, Dutogliano / Dutovlje, 
Montespino / Dornberk, Caporetto / 
Kobarid, Comeno / Komen, Cosana / 
Košana, Quisca / Kojsko, Bretto / Log pod 
Mangartom, Merna / Miren, Prevacina / 
Prvačina, Ranziano / Renče, Robis / 
Robič, Salcano / Solkan, Serpenizza / 
Srpenica, Sessana / Sežana, San 
Daniele del Carso / Štanjel, San Pietro di 
Gorizia / Št. Peter pri Gorici, Tomadio / 
Tomaj, Valvolciana / Volčja Draga, 
Volzana / Volče  in še 16 pomožnih pošt. 
Veliko manj dela imamo, če iščemo pismo 
iz cone A STO. Edina pošta, ki je prešla 
pod Jugoslavijo, so bile Škofije. 
Največkrat naletimo na žige Trsta, Gorice 
ali Tržiča. Zelo zelo redko pa najdemo kak 
žig z naše strani. Jaz sem na primer 2 leti 

Slika 1. Razglednica iz Trsta v Ljubljano, 1948.

iskal žig naših pošt (npr. Volzana-Volče) z 
datumom 1945.

Razglednica na sliki 1 je bila poslana iz 

Trsta: TRIESTE (CORISP. E  PACCHI) – 

ORDINARIE – 18.1.48 – 9  v Ljubljano: 

LJUBLJANA (v cirilici zbrisano) 14 -4.2.48 

– 18; to je še star jugoslovanski žig. Kot 

vidimo, je bila pošiljka preusmerjena v 

Ajdovščino. Drugih žigov ni, tudi 

cenzurnih ne. Poštnina je bila plačana s 

pomožno izdajo znamk Italije serije 

»Democratica« (iz let 1945–48) s 

pretiskom A.M.G.-F.T.T. za 2 in 3 lire, 

skupaj 5 lir. Tarifa za razglednico iz cone A 

STO v tujino je bila 6 lir, 5 lir je bila tarifa za 

interni promet ter 3 lire za samo 5 besed. 

Očitno je pošiljatelj še vedno obravnaval 

Ljubljano kot del nekdanje Italije, pa tudi 

slovenska pošta tega ni  »kaznovala«.

Sicer pa je bila razlika »samo« 1 liro. To 

prakso so Italijani uporabljali kar dolgo 

časa, tudi še v 60. in 70. letih. Ampak v 

tem času je tudi že naša pošta 

»ugotovila« pomanjkljivost in jim 

zaračunavala premalo plačano poštnino 

(porto). Pošiljatelj te razglednice je bil 

Aldo Rudez (Rudež), ki je pisal svojemu 

prijatelju Ludviku Pernarčiču v bolnišnico. 

Zakaj v italijanščini? Lahko samo skle-

pamo, da sta se poznala še iz časov, ko je 

bila Ajdovščina del Italije. In tako kot 

mnogi Italijani, pa tudi Slovenci in Hrvati, 

je po letu 1945 optiral za Italijo. Zakaj? Ali 

je bil tam njegov dom, pa je v letih med
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Slika 2. Trg Impero v Trstu.

Na sprednji strani razglednice (Slika 2) je 
trg  (danes Impero Largo Barriera 
Vecchia) in na sredini velika stavba, kjer 
je bila v pritličju blagovnica , pozneje Upim
pa trgovina s čevlji . Levo od nje je Donda
»pokrita« tržnica. V tistem času, pa tudi 
še pozneje, ko sem kot otrok skupaj s 
starši   obiskoval Trst, so (s prepustnico)
tod prodajale še mnoge slovenske 
kmetice. Prav nasproti te bele palače je 
bila nizka podolgovata železna struktura 
z velikimi steklenimi površinami – lokalna 
avtobusna postaja.  Avtobus, ki je pripeljal 
iz Kopra, je prav na tem trgu obrnil in se 
ustavil vzdolž te podolgovate stavbe. 
Običajno smo se v Trst peljali z ladjo. V 
50. letih je to bil italijanski  parnik . Ko Itala
so pognali stroje, je cel Koper zastrl dim. 
Pozneje sta na liniji vozili  ter , Edra Idonea
motorni ladji. Iz Koprskega pomola sta 
odpluli okrog 2 popoldne in v slabi uri smo 
bili že v  Trsta. Obloženi z »centru«
dovoljeno količino prvovrstnega mesa, 

cigaret in masla, smo ga čim prej na 
ustaljenih mestih v Trstu zamenjali za 
»konvertibilne lire«. Kot otrok sem z 
odprtimi usti in izbuljenimi očmi opazoval 
trgovinske izložbe. In že takrat so me 
pritegnile mnoge prodajalne s filate-
lističnimi izdelki – predvsem znamkami! 
Danes je v Trstu samo še ena prodajalna! 
Nakupili smo najbolj potrebne stvari, ki jih 
pri nas ni bilo moč dobiti, nato smo se 
vrnili domov z avtobusom. Še vedno 
imam v spominu pripombe  »šjor«
(Istrank), ki so dodpoldne hodile na delo k 
tržaškim družinam in se zvečer utrujene 
vračale domov. Pa so pravile »Ma kej se 
peštaste, k' vidiste da ne muoreste«. 
Avtobus v tistih večernih urah je bil samo 
eden. Ni nam ostalo drugega, kot se 
»peštat« /pohodit, drenjat se na avtobus/. 
Ko smo prišli do  (  »bloka« it. blocco,
zapora, sicer mejni prehod), smo morali 
izstopiti, seboj vzeti vse  in »borše«
najprej mimo italijanske carine. Ta je bila v 
»pomožnem vojaškem hangarju«, 
jugoslovanska pa že v zidani stekleni 
stavbi, ki stoji še danes. Moram povedati 
še to, da sem kot 4–5 letni otrok prečkal 
mejo, ki so jo varovali še zavezniški 
vojaki. Seveda je ta prehod bil na začetku 
Škofij med s kamni zidanimi stebri. Še 
danes se ga opazi, saj nanj opominja tudi 
spominska plošča. Če se peljete po stari 
cesti naprej v Škofije in se spustite po 
klancu navzdol, pridete do današnjega 
»bloka« oz. mejnega prehoda v Italijo. Naj 
povem še to, da sem nekoč s sorodniki iz 
cone A obiskal tudi Italijo. A takrat sem se 
moral skriti pod sedeže pred Zavezniško 
mejno kontrolo. 

In še cena take razglednice: 1–5 €.

veselko.gustin@gmail.com

1920 in 1945 služboval v Postojni ali ni 
imel »čiste« vesti ali pa se ni sprijaznil z 
novo oblastjo? Tudi nekateri moji so-
rodniki so po letu 1945 odšli v Italijo. Ne 
pozabimo omeniti tudi tistih, ki so se iz 
Trsta vrnili k nam.
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Veselko Guštin

Rdeči križ

Pred časom mi je v roke prišlo tole pismo, poslano 11. 10. 1951 iz Slovenske 
Bistrice in po vsej verjetnosti oddano na poštnem okencu. Mojo pozornost sta 

vzbudili dve znamki za Rdeči križ (RK). Obvezna uporaba teh znamk je bila od  7. 
10. do 14. 10. 1951.

Zgodba o pismu – 14

Če ne bi pošiljatelj plačal pristojbine za 
RK, bi pismo bilo označeno s T(axe) in 
dolepljena bi bila znamka »Porto« za 0,50 
din. A tu je vse v redu, le da sta dve 
doplačilni znamki za 0,50 din. Kar nekaj 
vprašanj se mi je zastavilo.

- Ali se je pristojbina povečala na 1 din, 
pošta pa je imela pripravljene in že 
tiskane znamke za 0,50 din? Odgovor 
lahko podamo takoj. Tudi znamki za 
Rdeči križ v letu 1952 sta za 0,50 din, 
medtem ko je poštnina s 1. 11. 1951 bila 

veselko.gustin@gmail.com

- Se je poštna uslužbenka zmotila, pa 

nalepila in zaračunala 2 znamki? Zakaj?

- Je bil pošiljatelj tako dobrosrčen, da je 

žrtvoval več, kot je bilo zahtevano? Težko 

verjamemo, saj se še danes radi ognemo 

plačilu prispevka za RK in pismo raje 

vržemo kar v nabiralnik. Poštnina za 

pismo je bila v notranjem prometu 3 din, 1 

din je pomenilo že kar 1/3 vrednosti?

že 15 din. Šele v letu 1953 je prispevek za 
Rdeči križ poskočil na 2 din.

In še zanimivost. Frančiška Pušnik, na 

katero je bilo naslovljeno to pismo, je bila 

rojena 1. 4. 1928 v Sv. Pavlu v Savinjski 

dolini . Na Tehniško (danes je to Prebold)

fakulteto v Ljubljani, oddelek za 

arhitekturo, se je vpisala v šolskem letu 

1948/49. Študirala je pri prof. Ravnikarju 

in Mihevcu. Dokončala je vseh 10 

semestrov in diplomirala pri prof. 

Ravnikarju. V teh letih je bil dekan TF 

Dušan Avsec. Ko se je Tehniška fakulteta 

razdelila v več specializiranih fakultet, je 

prof. Dušan Avsec učil mehaniko na 

Fakulteti za elektrotehniko . (tudi mene)Navadno pismo iz Slovenske Bistrice za 
Ljubljano s plačano poštnino 3 din (do 20 gr) in 
prispevkom za RK 1 din ter z 0,50 din preveč 

plačanega prispevka (?).

Ste uspeli letos v vaše društvo včlaniti kakega novega člana?
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Primož Čebulj

Kijevske princese na evropskih 
prestolih

Ukrajina je leta 2016 izdala polo 12 znamk, na katerih je upodobljenih dvanajst 
princes Kijevske Rusije, ki so postale žene različnih vladarjev v Evropi in to v zelo 

kratkem obdobju dobrih 100 let – od leta 1040 do 1146. To niso bile vladarice, 
ampak žene vladarjev. Njihov političen vpliv je bil praviloma majhen. Zato tudi ni 

ohranjenih veliko podatkov o njih. Za nekatere ne vemo niti točnega leta rojstva in 
smrti.

Kijevska Rusija je bila prva vzhodno-
slovanska država. Obstajala je od 9. do 
13. stoletja približno na ozemlju današnje 
Ukrajine. Po tradicionalnem izročilu naj bi 
jo ustanovil Viking Oleg leta 882. Leta 988 
so pod knezom Vladimirjem I. Velikim 
sprejeli krščanstvo. V času vladanja 

Jaroslava I. Modrega leta 1015 je 
Kijevska Rusija postala kulturno in 
politično središče vzhodne Evrope.
Na prikazanem rodbinskem drevesu so 
zaradi boljše preglednosti princese in 
njihovi možje obarvani oziroma napisani 
odebeljeno.

Vladimir I. Veliki
Ana Porphyrogenita, bizan�nska

Dobroniga – Maria
Kazimir I., poljski

Anastazija
Andrej I., madžarski

Elizabeta Jaroslavna
Harald III., danski

Ana Kijevska
Henrik I., francoski

Evpraksija
Henrik IV., cesar Sv.
Rimskega cesarstva

Evfimija
Koloman, madžarski

Evpraksija - Irina
Aleks Komnen, bizantinski

Efrosinija
Geza II., madžarski

Malfreda
Sigurd I., norveški,

Erik II., danski

Višeslava
Boleslav II., poljski

Predslava
Almos, madžarski princ

Ebislava
Boleslav III., poljski

Jaroslav I. Modri
Ingegerd Olofsdo�er, švedska

Sviatoslav II.
Cecilia

Sviatopolk II.
češka princesa

Bela II., madžarski

Vladimir II. Monomah
- Gita iz Wessexa, angl. princesa

- Evfimija, biz. princesa

Ms�slav I.
- Kris�na Ingedo�er, švedska

- ruska plemkinja

Iziaslav I. Jaroslavič
Gertruda, poljska

Sevolod I. 
Ana Kumanska
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Dobroniga (Dobrogniva) – Maria 

(1012–1087), ena mlajših hčera Vladimir-
ja I. in njegove žene Ane Porphyrogenita 
(hčerka bizantinskega cesarja Romano-

sa II.) se je okrog leta 1040 poročila s 

pol jsk im kra l jem Kazimir jem I .  
Restavratorjem (1016–1058). Pred tem 
je Vladimir odvzel Poljakom Rutenijo (leta 
1030). S to poroko pa sta sklenila za-

vezništvo. Kazimir je dvakrat poskušal 

zasesti poljski prestol. Z zakonsko zvezo 

je dobil podporo pri kijevskem knezu, 
Marijinem bratu Jaroslavu I. V zakonu 
Kazimirja in Dobronige so se rodili štirje 

sinovi: Bolesław, Władisław, Mieszko in 

Otton ter hči Sviatoslava (Swatawa 
Polska, 1050‒1126), ki je pozneje postala 
prva kraljica Češke, žena Vratislava II. 
(1035–1092). Boleslaw je po smrti svo-

jega očeta leta 1058 postal poljski kralj 

Boleslav II. Poročen je bil s princeso 
Višeslavo.

Kazimir I., 
Poljska 1988

Anastazija (Agminda, 1020–1074/1094) 
naj bi bila najstarejša hčerka kneza 
Jaroslava I. Z madžarskim kraljem 

Elizabeta (Elisiv, Elisaveta Jaroslavna, 

1025–1076) je bila druga hči velikega 

kijevskega kneza Jaroslava I. Modrega. 

Pozimi 1043–44 se je poročila z 

norveškim princem Haraldom Sigurds-

sonom. Princ je od leta 1030 živel v 

izgnanstvu v Kijevski kneževini pod zaš-

čito kneza. Deloval je tudi v Bizancu, kjer 

je bil oficir v elitni enoti Varangov. Leta 

1045 je Elizabeta odšla s Haroldom na 

Norveško, kjer je kraljeval skupaj s svojim 

nečakom Magnusom Dobrim. Ta je leta 

1047 umrl in Harald je postal edini vladar 

Norveške kot Harald III. Leta 1048 je 

Harald vzel drugo ženo, norveško 

plemkinjo Toro Torbergsdatte, verjetno 

zaradi politike in potrebnega zavezništva. 

Kaj se je zgodilo z Elizabeto, ni znano. 

Harald je leta 1066 napadel severno Ang-

lijo. Sprva je bil uspešen, v bitki pri Stam-

ford Bridgeu pa je bil poražen in ubit. Po 

eni od legend naj bi Elizabeta s svojima 

Andrejem I. se je poročila leta 1039, še 
preden je on leta 1046 postal kralj. Kralj je 
bil pogan in se je pri poroki pokristjanil. 
Šele leta 1053 se jima je rodil sin 
Solomon. To pa je povzročilo spor z 
Andrejevim bratom Belo, ki je bil do 
otrokovega rojstva dedič prestola. Andrej 
je bil v bojih poražen in Bela okronan za 
ogrskega kralja. Anastaziji pa je ob 
pomoči nemškega cesarja Henrika IV. 
uspelo postaviti na prestol svojega sina 
Solomona. Kasneje prišlo do sporov med 
Solomonom in njegovimi bratranci ter tudi 
med Solomonom in materjo. Solomon je 
pobegnil in Anastazija je leta 1074 odšla v 
samostan Admond, kjer je ostala do smrti.
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Boleslav II. Darežljivi, 
Poljska 1988

Višeslava (Vislava, Wyszesława, 
1047–1089) je bila najstarejši otrok in 
edina hči kijevskega velikega kneza 

Svatioslava II. (1027–1077). S poljskim 

kraljem Boleslavom II. Darežljivim se je 
poročila pred letom 1069, kajti takrat je bil 
rojen njen edini sin.  Boleslav je leta 1079 
v cerkvi sv. Mihaela pri Krakovu umoril 

(oziroma dal umoriti) krakovskega škofa 

sv. Stanislava, ki je ostro kritiziral njegov 
življenjski slog. Zaradi ogorčenja nad 
škofovo smrtjo je izbruhnil upor in kralj je 
moral skupaj z ženo in otrokom pobegniti 

iz domovine na Madžarsko, kjer je leta 

1081 v izgnanstvu umrl, verjetno zastrup-
ljen. Višeslava se je leta 1089 vrnila na 
Poljsko na pogreb svojega sina, ki je bil 
tudi verjetno zastrupljen. To je zadnja 

informacija o njej.   

Ana Kijevska  (Ana Jaroslavna, 
1032–1075) hči Jaroslava I. Modrega je 
bila žena francoskega kralja Henrika I. V 
času mladoletnosti svojega sina Filipa I. 
Francoskega pa sinova regentka. O 
Aninem otroštvu ali vzgoji je malo 
znanega. Domneva se, da je bila 
pismena, vsaj toliko, da je napisala svoje 
ime, saj njen podpis v cirilici obstaja na 
dokumentu iz leta 1063. Leta 1040 je 
umrla Matilda iz Frizije, prva žena 
francoskega kralja Henrika I. Zakon je bil 
brez naslednikov. Zaradi potrebe po 
dediču in vse večjega neodobravanja 
zakonskih zvez med sorodniki je moral 
Henrik najti nevesto brez sorodstvene 
povezave. Kijevska Rusija Francozom 
tedaj ni bila neznana. Leta 1049 ali 1050 
je Henrik poslal na Jaroslavov dvor 
zakonske pogajalce. Pogajanja so bila 
uspešna in Ana je z bogatimi darili leta 
1050 zapustila Kijev in se v Franciji 19. 
maja 1051 poročila s Henrikom I. Po 
poroki je bila kot prva francoska kraljica 
okronana v Reimski katedrali (edina 
ruska kraljica v zgodovini Francije). Anne 
in Henry sta bila poročena devet let. V tem 
času je Ana rodila tri sinove, vključno s 
prihodnjim francoskim kraljem Filipom I. 
Po Henrikovi smrti leta 1060 je postala 
kraljica regentka svojemu mladoletnemu 
sinu Filipu. Ana se je leta 1061 ponovno 
poročila z grofom Raoulom iz Crepy-en-
Valoisa. Poroka je bila sporna iz več 
razlogov, med drugim zaradi sorodnosti in 

bigamije. Natančen datum Anine smrti ni 
znan. Verjetne letnice so 1075 (leto 
zadnjega podpisanega dokumenta), 
1080 ali 1089. Prav tako ni znan njen 
grob.

hčerkama sledila Haroldu v Anglijo. Hči 

Marija je tam umrla. Sama pa se je s 

hčerko Ingegerd vrnila na Norveško.

Po legendi je poljski kralj Boleslav II. iz 
Madžarske hotel po odpuščanje v Rim. 

Ustavil se je v benediktinskem samos-

tanu Osoje na avstrijskem Koroškem. 
Tam je več let v popolnem molku deloval 

Mutec Osojski
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Sprava med 
Kolomanom in 

Almosom, Kepes 

kronika

Madžarska 1971

Predslava (1090–1109) je bila hči kijev-
skega kneza Sviatopolka II. Leta 1104 se 
je poročila z madžarskim princem 

Almosom (14 let). Z njim je imela 3 otroke. 

Almos je bil sin madžarskega kralja Géza 

I. in brat kralja Kolomana. Bil je vojvoda 

Evpraksija (Adelheid, 1071–1109). Oče 
jo je leta 1082 poročil z mejnim grofom 
saške Severne marke Henrikom I. von 
Stadeom. Ko ji je mož umrl (stara ~16 let, 
brez otrok), se je zatekla v opatijo 
Quedlinburg, kjer je bila opatinja 
Henrikova sestra. Leta 1089 se je v Kölnu 
poročila z nemškim cesarjem Henrikom 
IV. (1050–1106). Obe njeni poroki sta bili 
na pobudo Henrika IV. in sta utrdili 
z a v e z n i š t v o  m e d  H e n r i k o m  i n  
Evproksijinim očetom Sevelodom, ki sta 
si s tem utrdila položaj v svojih državah. 
Zakon je po nekaj letih propadel in 
Evpraksija se je okoli leta 1097 vrnila v 
domov. Tam naj bi po smrti svojega moža 
vstopila v samostan. Pokopali so jo v 
samostanu Caves. Henrik IV. je znan po 
bojevanju s papeži in visokim plemstvom 
za ohranitev kraljeve in cesarske 
avtoritete in s tem povezanim romanjem v 
Cannoso.

kot laični brat. Šele na smrtni postelji je 
opatu razkril svojo identiteto. Menihi so 

začeli skrbeti za neme ljudi. Anton Aškerc: 

Mutec Osojski – balada. 

Slavonije in Hrvaške. Po smrti njunega 
strica kralja Ladislava I. sta se brata dolgo 

borila za oblast. Zmagal je Koloman, ki je 

Almosa in njegovega sina Bela s 
Predslavo oslepil. Po smrti Kolomana je 
kralj postal najprej njegov sin Štefan II., 
po njegovi smrti pa Almosov sin Bela II. 

Slepi (1109–1141). Glede na nekatere 

vire naj bi Predslava imela tudi 
nezakonskega sina Borisa s kraljem 
Kolomanom.

Ebislava (Zbysława, 1090–1114), hči 
kijevskega velikega kneza Svjatopolka II., 
se je leta 1102 poročila s poljskim knezom  
B o l e s l a v o m  I I I .  K r i v o u s t o m  
(1086 1138). Z njim je imela dva otroka. –
Bolesłav je mladost preživel v boju za 
prevlado s stare jš im polbratom 
Zbigniewom. Preostali del vladanja si je 
prizadeval politično združiti poljske 
dežele in ustaviti grožnjo, da se Sveto 
rimsko cesarstvo razširi na vzhod. Svojo 
zunanjo politiko je temeljil na dobrih 
odnosih s sosednjo Madžarsko in 
Kijevsko Rusijo, ki jih je krepil s porokami 
in vojaškim sodelovanjem. Drugi pomem-
ben politični cilj je bil pokristjanjenje 
Pomeranije, ki ga je omogočil s pri-
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Malfreda (Malmfred, 1095–1137) je bila 

hči kijevskega velikega kneza Mstislava I. 

(1076–1132) ter žena norveškega in 

danskega kralja. Med leti 1116 in 1120 je 

Evpraksi ja  (Dobrod i ja )  –  I r ina  

(1108–1172). V času zadnje vojne med 

Bizancom in Kijevsko kneževino so leta 

1122 premirje kronali z dinastično poroko. 

Hčerko a  in K eMstislav  I. ristin  Ingesdotter 

Švedske so poročil i  s cesarjem 

Aleksejem Komnenom (1106–1142), ki 

je bil sovladar skupaj s svojim očetom 

Janezom Komnenom. 

Bila je sodobnica in prednica znane 

kronistke Ane Komnene (1083 1153). –

Zanimala naj bi se za medicino, saj je še 

kot deklica v Kijevu obvladala metode 

zdravljenja z zelišči. Poznala je dela 

grškega zdravnika Galena. Napisala je 

daljše delo o mazilih, kar je prvo tako delo, 

ki ga je napisala ženska. V bizantinskih 

kronikih je njen hobi celo vzbudil sume o 

vpletenosti v čarovništvo. „Ni se rodila v 

Atenah, toda naučila se je vse grške 

modrosti“.

Efimija (Evfemija, 1096–1138) je bila hči 

k i jevskega kneza Vladimir ja  I I .  

Monomaha in Gite iz Wessexa. 

Oče jo je leta 1112 poslal na Madžarsko, 

kjer se je poročila z madžarskim kraljem 

Kolomanom. Ta je bil v tem času že zelo 

bolan. Ženo naj bi zalotil pri prešuštvu, 

zato jo je nosečo poslal nazaj očetu v 

Kijev. Efimija je tam rodila sina Borisa, ki 

pa ga Koloman ni hotel priznati. 

Preostanek življenja je preživela v 

samostanu v bližini Kijeva. Efimija je bila 

druga Kolomanova žena. Prva je bila 

normanska princesa Buzila, ki mu je 

rodi la s inova dvojčka. Koloman 

(1074–1116) je postal kralj Madžarske 

leta 1095. Njena mati Gita iz Wessexa je 

bila hčerka zadnjega anglo-saškega 

Harolda II. Leta 1074 je postala prva 

Vladimirjeva žena.

ključitvijo območja svoji državi v obdobju 
1102 1122.–

Boleslav III. 
Krivoust

Poljska 1990
bila poročena z norveškim kraljem 

Sigurdom I. Zakonska zveza naj ne bi 

bila srečna. Zato se je mož ločil od nje in 

se poročil z Cecilijo. Leta 1130, ko je njen 

sin po smrti Sigurda I. postal norveški kralj 

Magnus IV., je odšla na Dansko, kjer se je 

poročila z Erikom II., danskim kraljem, ki 

je vladal v letih med 1134 in 1137. Takrat 

so kralja umorili. Po kraljevi smrti ne 

najdemo več podatkov o Malfredi. 
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1000 let Ruske pravde
Rusija 2016 

Ruska pravda je bil pravni zakonik Ki-

jevske Rusije in kasnejših ruskih 

kneževin v času fevdalizma. Napisana je 

bila v začetku 12. stoletja in je bila 

preoblikovana v mnogih stoletjih. Osnova 

Ruske pravde je Jaroslavova Pravda iz 

začetka 11. stoletja. Zajema celotni 

 je najstarejša Ostromirjev evangelij
vzhodnoslovanska rokopisna knjiga. 
Naročil ga je novgorodski guverner 
Ostromir za kijevskega kneza Iziaslava, 
sina Jaroslava Modrega. Napisal ga je 
pisar diakon Grigorij, ki je na zadnji strani 

Ostromirjev evangelij, Evangelist Luka

Sovjetska zveza 1991

Knjižni viri iz časa kijevskih princes

Efrosinija hči Mistislava I.  (Euphrosyne), 
in njegove druge žene, kijevske plemkinje 
Ljubave, se je leta 1146 poročila z 
madžarskim kraljem . Po kraljevi Gezom II
smrti 1162 pa je nastalo več konfliktov 
glede njegovega nasledstva. Najprej so 
njenega najstarejšega sina kronali za 
kralja Štefana III. Po njegovi smrti pa 
njenega drugega sina kot madžarska 
kralja Bela III. Efrosinija pa je favorizirala 
svojega najmlajšega sina Gezo. Zato ju je 
Bela nekaj časa imel v zaporu. Ko ju je 
osvobodil, sta odšla v Konstantinopel. 
Geza se je poročil z bizantinsko 
plemkinjo, Efrosinija pa je odšla v 
Jeruzalem v samostan.

zapisal, da ga je pisal od 21. oktobra 1056 
do 12. maja 1057. Na napisu na prvi strani 
pa piše, da je Ostromir rokopis podaril 
katedrali svete Sofije v Novgorodu. 
Rokopis je nastal okoli 70 let po sprejetju 
krščanstva in uvedbi pisave v vzhodni 
Evropi (Rusiji). Shranjen je v Narodni 
knjižnici v St. Petersburgu.

sistem zakonov. Kljub velikim kulturnim in 

trgovinskim vezam med Bizantom in 

Kijevsko Rusijo, Ruska pravda ni bila 

podobna bizantinski, ampak kaže na  

močan vpliv severnjaške (vikinške) 

miselnosti. Originala niso nikoli našli, 

obstaja pa okoli 100 prepisov iz 13. do 18. 

stoletja.

Nestorjeva kronika (Zgodovina 

minulih let, Primary Cronicle) je 

najstarejši ruski letopis. Nastal je na 

koncu 11. ali začetku 12. stoletja (1147) v 

samostanu v Kijevu. Opisuje zgodovino 

Kijevske Rusije od leta 850 do 1110 in je 

pomemben kot edini pisni vir podatkov o 

Kijevski Rusiji iz tega časa. Viri so bili 
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Kepes Kronika, Madžarska 2013 

Kepes kronika je srednjeveška 

madžarska kronika, ki je nastala med leti 

1358 in 1373. Ludvik I. Ogrski jo je podaril 

francoskemu kralju Karlu V. Od tam je 

prišla v roke srbskemu despotu Đorđu 

Brankoviću, kjer je leta 1456 nastala 

njena kopija. Original se je izgubil in se 

pojavil v 17. stoletju na Dunaju. V kroniki 

je 147 ilustracij, ki so odličen vir informacij 

o srednjeveški madžarski kulturni 

zgodovini, noši in dvornem življenju. 

Nahaja se v Narodni Széchényi knjižnici v 

Budimpešti.

900 let Kronike Galla Anonimnega

Poljska 2013

Kronika Galla Anonimnega  je nastala v 

11. stoletju. V latinskem jeziku naj bi jo 

napisal neznani francoski benediktinski 

menih, ki je nekaj časa preživel na 

Poljskem. Sestavljena je iz treh delov. V 

glavnem opisuje življenje in zasluge 

Boleslava II., njegove vojaške zmage in 

junaštva. Pred nemško okupacijo so leta 

1939 kroniko z drugimi najbol j  

dragocenimi dokumenti poslali v Kanado. 

Po vojni so jo vrnili v Narodno knjižnico 

Poljske.

900 let Nestorjeve kronike
Ukrajina 2013

verjetno izgubljene bizantinske in grške 

kronike. Izvirna kronika je izgubljena. 

Najstarejša kopija je Lavrentijev letopis iz 

14. stoletja in Ipatska kronika iz 15. stol. 

Knjigi se nahajata v Ruski narodni 

kn j i žn ic i  v  Sank t  Pe te rsburgu .  

V kroniki je tudi opis dela svetega Cirila in 

Metoda med slovanskimi narodi.

… „Metod izbere dva duhovnika, ki sta 

bila zelo hitra v pisanju in v šestih mesecih 

med marcem in šest indvajset im 

oktobrom je celotno Sveto pismo 

prevedeno iz grščine v slovanščino“….

41Številka 4/2020



Za konec pa še ukrajinska  iz „princesa“
leta 2004. , Ruslana Stepanivna Ližičko
ukrajinska pevka, plesalka, skladateljica, 
producentka in pianistka. Leta 2004 je v 
Carigradu s pesmijo prinesla Wild Dances 
Ukrajini prvo evrovizijsko zmago. Sicer pa 
si lahko ta članek ogledate tudi na  

Tematska filatelija

pcebulj52@gmail.com

Kronika Radziwill, Belorusija, 2017

Kronika Radziwiłł (Königsberška 

kronika) je eden od staroslovanskih 

iluminiranih rokopisov. Hranijo jo v 

knjižnici Ruske akademije znanosti v 

Sankt Peterburgu. Gre za kopijo izvirnika 

iz 15. stoletja. Ime je dobila po knezih 

Radziwill iz Velikega vojvodstva Litve 

(kasneje poljsko-litovska skupnost). Ti so 

kroniko v 17. in 18. stoletju hranili na 

svojem gradu Nesviž. Kronika z več kot 

600 barvnimi ilustracijami prikazuje 

zgodovino Kijevske Rusije in njenih 

sosedov od 5. do začetka 13. stoletja. 

Barvne ilustracije so dragocen vir za 

Manassejeva kronika se imenuje po 
bizantinskem kronistu Konstantinu 
Manassesu (1130–1187), ki je deloval v 
času vladanja Manuela I. Komnenosa 
(1143–1180). Kronika opisuje čas od 
nastanka sveta do konca vladanja 
Nikephorosa Botaneiatesa (1081). 
Sestavlja ga približno 7000 vrstic v tako 
imenovanem političnem verzu. Danes 
obstaja 116 kopij. Najbolj zanimiva je 
bolgarska verzija, ki se nahaja v 
Vatikanski knjižnici. Nastala je nekje med 
leti 1331–1340. Je edina, ki vsebuje 
miniature (69). Poleg tega so Bolgari v 
prevod dodali 33 svojih poglavij, od 
katerih se jih 24 nanaša na njihovo 
zgodovino.

Manassejeva 

kronika

Bolgarija 1969 

preučevanje mater ia lne kul ture,  

političnega simbolizma in umetnosti 

Kijevske Rusije. Kronika vključuje 

Nesterjevo kroniko z dopisi do leta 1206.

https://www.youtube
.com/watch?v=qxzz
rz3-dxA ali pa kar 
skenirate tole QR 
kodo (na levi).
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Iz Zveze in društev

Srečko Beričič, Janez Cerkvenik

V letu 2020 smo se z razstavo spomnili pomembnih dogodkov, ki so se zgodili takoj 
po končani 1. svetovni vojni pred 100 leti in ki so usodno zaznamovali življenje 

Slovencev:

Spomini na leto 1920

– POŽIG NARODNEGA DOMA V 
TRSTU (13. 7. 1920), ko so Mussolinijevi 
fašisti zažgali kulturni dom Slovencev v 
Trstu;

– s  KOROŠKI PLEBISCIT (10. 10. 1920), 
katerim je velik del Slovencev ostal na 
severni strani Karavank, v Avstriji ter

– PODPIS RAPALSKE POGODBE (12. 
11. 1920), ko so krivično dodelili etnično 
ozemlje primorskih Slovencev Kraljevini 
Italiji.

Slika 1: utrinek z razstave v Gorenji vasi.

Skupno razstavo je od 16. do 22. oktobra 
2020 pripravilo Filatelistično društvo 
Lovro Košir Škofja Loka v sodelovanju z 
Občino Gorenja vas - Poljane in z 
Zavodom za turizem in kulturo Poljanska 
dolina v prostorih Sokolskega doma v 
Gorenji vasi (slika 1). Kraj razstave smo 
izbrali v bližini krajev, kjer je potekala tako 
imenovana rapalska meja med Kraljevino 
Italijo ter Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev.



V prvem sklopu razstave, o prvi svetovni 
vojni in njenih posledicah, so pripravili 
eksponate naslednji razstavljalci: Branko 
Morenčič (Prva svetovna vojna in Goriška 
Brda) (Prva svetovna vojna , Marjan Malič 
v mojem kraju), Simon Kovačič 
(Avstro–Ogrska vojaška pošta), vsi trije 
člani Filatelističnega društva dr. Franc 
Marušič Nova Gorica; Jože Ropoša 
(Vojaška pokopališča na soški fronti  in
Boleči spomini na vojno), Društvo 

Zaradi upoštevanja preventivnih ukrepov 
za zajezitev bolezni covid-19 nam je 
Zavod za turizem in kulturo Poljanska 
dolina omogočil virtualno odprtje razstave 
preko spletov svojega zavoda in Filate-
listične zveze Slovenije. V pozdravnem 
nagovoru je župan občine Gorenja vas - 
Poljane, Milan Čadež, izrazil zadovoljstvo 
in zahvalo razstavljavcem, da so v 
Gorenji vasi s svojimi zbirkami obeležili 
kar tri, za Slovence pomembne zgodo-
vinske dogodke. Igor Pirc, podpredsednik 
Filatelistične zveze Slovenije, je pohvalil 
uspešno meddruštveno sodelovanje z 
lokalnim okoljem pri izvedbi odlično 
poštno-zgodovinsko dokumentirane 
spominske razstave. Predsednik 
Filatelističnega društva Lovro Košir

Na razstavi so sodelovali razstavljavci iz 
petih filatelističnih društev: Ljubljane, 
Raven na Koroškem, Nove Gorice, Škofje 
Loke in Trsta ter Društvo zbiralcev 
Ajdovščina - Nova Gorica, Muzejsko 
društvo Žiri, Zgodovinsko društvo 
Rapalska meja Podbrdo in Občina 
Gorenja vas - Poljane. V 16 razstavnih 
eksponatih so bili v 56 razstavnih vitrinah 
predstavljeni, poleg pretežno filate-
lističnega gradiva, tudi časopisni članki, 
razglednice, zemljevidi, fotografije in 
drugo dokumentarno gradivo, povezano 
z dogodki iz leta 1920.

Slika 2: naslovnica kataloga razstave.

V drugem sklopu je Slovenski filatelistični 
klub Lovrenc Košir Trst predstavil ekspo-
nat 100. obletnica požiga Narodnega 
doma v Trstu.

V tretjem sklopu razstave so dogodke 
pred in ob koroškem plebiscitu 
predstavili: mag. Boštjan Petauer (Ob 
100. obletnici koroškega plebiscita), 
Filatelistično društvo Ljubljana; Marjan 
Merkač  in Jože (Koroška 1919–1920)
Keber oba Koroško (Franjo Malgaj), 
filatelistično društvo Ravne na Koroškem.

zbiralcev Ajdovščina - Nova Gorica; dr. 
Janez Cerkvenik (Velika vojna, Država 
SHS  Verigarji)in  ter Natalija Žitnik Metaj 
(100 let organizirane skrbi za slepe v 
Sloveniji), oba Filatelistično društvo Lovro 
Košir Škofja Loka.  

V četrtem sklopu so razstavljavci 
podrobno prikazali potek rapalske meje in 
njen vpliv na življenje v obmejnih krajih: 
Občina Gorenja vas - Poljane (Rapalska 
meja), (Pozdrav-Muzejsko društvo Žiri 
ljeni, ljubitelji utrdb)  in Zgodovinsko 
društvo Rapalska meja Podbrdo (Sploš-
no in lokalno o rapalski meji).
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Slika 4: priložnostni poštni žig.

Slika 5: društvena izdaja FD Nova Gorica.

srecko.bericic@yahoo.com

cerkvenik.janez@gmail.com

S Filatelističnim društvom dr. Franc Ma-
rušič Nova Gorica smo izvedli vse pripra-
ve, da bi lahko v mesecu oktobru vse 
razstavne eksponate preselili še na 
razstavo v avlo novogoriške občinske 
stavbe. 

Novogoričani so izdelali in izdali tudi 
spominsko pisemsko ovojnico in pri-
ložnostni poštni žig za predvideno odprtje 

razstave, 28. 10. 2020 (slika 5). Žal je 

pandemija preprečila postavitev te  
razstave.

Slika 3: obe ilustrirani dopisnici.

Škofja Loka, mag. Srečko Beričič, je 
predstavil devet društev razstavljavcev iz 
Ljubljane, Gorenjske, Koroške, Primor-
ske in Trsta ter spominske izdaje, ki so jih 
pripravili škofjeloški filatelisti: bilten 
razstave Spomini na leto 1920  (slika 2),
ilustrirani dopisnici z odtisom zemljevida 
obeh plebiscitnih con A in B na Koroškem 
(slika 3) in z odtisom zemljevida rapalske 
meje  ter priložnostnim poštnim žigom, ki 
predstavlja stiliziran mejnik št. 38 na 
rapalski meji, ob cesti Sovodenj–Ledine 
(slika 4). Zahvalil se je Občini Gorenja vas 
- Poljane, Občini Škofja Loka, Pošti 
Slovenije d.o.o. in Filatelistični zvezi 
Slovenije, da so omogočili razstavo ter 
pohvalil Zavod za turizem in kulturo 
Poljanska dolina, ki je številnim ljubiteljem 
filatelije razstavo posredoval virtualno 
preko spleta.
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Igor Pirc

Koroško poštno-zgodovinsko društvo iz Celovca je v sklopu vseh koroških proslav 
ob stoti obletnici plebiscita pripravilo netekmovalno filatelistično razstavo, ki je bila 

postavljena v dvorani 5 Celovškega razstavišča.

koroškega plebiscita
Razstava ob stoti obletnici 

Na odprtje razstave je vplival tudi čas 
koronske krize, saj je bilo število prisotnih 
omejeno; vendar je predsednik društva – 
organizatorja – dr. Hadmar Fresacher kot 
običajno odlično vodil dogodek. 

Prisotne je pozdravil tudi predstavnik 
županstva občine Celovec, pa pred-
stavnik avstrijske Zveze dr. Armin Lind, s 
strani FZS pa predsednik Nadzornega 
odbora Zveze mag. Boštjan Petauer. V 
nagovoru, v katerega je vpletel tudi 
slovenski pozdrav in zaključek, je omenil 
poštno-zgodovinsko sodelovanje v pre-
teklih dveh desetletjih (nekaj dvostran-
skih simpozijev in dva o Verigarjih) ter 
posebnosti svojega eksponata, v katerem 
so tudi slike pred kratkim najdenih 
osnutkov v Muzeju pošte in telekomu-
nikacij v Polhovem Gradcu.

Svečano odprtje je bilo v soboto, 10. 10. 
2020 ob 10. uri, razstava pa je bila na 
ogled še naslednji dan. K razstavi so 
povabili tudi člane Zveze FZS. Odzval se 
je Boštjan Petauer, ki je svoj eksponat 
Jugoslovanska plebiscitarna izdaja 
razstavil na 20 razstavnih listih. Izmed 26-
ih eksponatov na 122 dvanajstlistnih 
vitrinah je izstopal eksponat Walterja 
Leitnerja Pošta med boji za Koroško in 
plebiscitom 1918-1920, razstavljen v 38 
vitrinah! Walter Leitner, ki je oktobra 2018 
sodeloval z referatom na  Simpoziju
Verigarji 100 v Ljubljani, je predstavil tudi 
knjigo z enakim naslovom. V njej na 440 
straneh predstavlja svojo bogato zbirko 
poštnega gradiva iz tega obdobja (knjiga 
je na razpolago v Knjižnici FZS). 

Dogodek je vodil predsednik društva 
dr. Hadmar Fresacher.

Udeleženci dogodka so se večinoma držali 
navodil, povezanih s korono.
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Organizator je pripravil Katalog razstave 
(Festschrift), ki na 44 straneh predstavlja 
priložnostne izdaje ob razstavi, ter 
članke, med njimi tudi Boštjanovega o 
naši plebiscitni izdaji. Soorganizator raz-
stave je bil tudi Koroški Heimatdienst.

Avstrijska pošta je za to obletnico izdala 
tudi posebno znamko, pa nekaj prilož-
nostnih kuvert Pošte in organizatorja. 

Naslovna stran knjige Walterja Leitnerja

Zahvala mag. Boštjanu Petauerju

Gospa Kristel Fresacher je vodila evidenco 
prisotnih s podatki za primer pojava okužbe.

Na prireditvi je bila priložnost tudi za nabavo 
različnih filatelističnih publikacij ter za izmenjavo 

filatelističnih izkušenj.
ipirc711@gmail.com 




