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v	 lanskem	 letu	 smo	 bili	 prisiljeni	 delati	 v	 okviru	

omejitev,	 ki	 jih	 je	 prinesla	 pandemija.	 Bilo	 je	 manj	

prireditev,	manj	osebnih	stikov,	pa	vendar	smo	uspeli	

speljati	nekaj	aktivnosti.	O	nekaterih	ste	bili	obveščeni	v	

naši	 reviji,	 ki	 je	 po	 zaslugi	 skrbnega	 urednika	 in	

razpoloženih	 piscev	 izšla	 v	 štirih	 številkah	 in	 vam	

prinesla	 obilico	 različnega	 branja	 v	 času,	 ki	 nam	 je	

Spoštovane	filatelistke	in	filatelisti,

Obvestila	 o	 aktivnostih	 posameznih	 društev	 in	 tudi	 druge	 za	 vse	 zbiralke	 in	

zbiralce	zanimive	informacije	lahko	redno	spremljate	na	spletni	strani	Zveze,	o	

filatelističnih	dogajanjih	v	Evropi	pa	na	 spletni	 strani	www.fepanews.com.	Na	

spletu	je	potekalo	več	različnih	filatelističnih	dejavnosti,	predvsem	predavanj,	pa	

tudi	virtualne	filatelistične	razstave.	Slovenski	filatelisti	smo	sodelovali	v	obojih.		

Organizatorji	večjih	razstav,	ki	bi	naj	po	prestavitvi	potekale	v	letošnji	jeseni,	so	

zaenkrat	 nekoliko	 zadržani,	 razen	 Grkov,	 ki	 so	 prepričani,	 da	 bodo	 evropsko	

razstavo	NOTOS	2021	ob	koncu	novembra	zagotovo	lahko	izpeljali.	Kakorkoli,	na	

nekaj	končnih	odločitev	bo	treba	še	počakati,	doma	pa	se	zbiralke	in	zbiralci	lahko	

brezskrbno	predajamo	filateliji.		

zapovedal	več	zadrževanja	v	domači	hiši.	Upam,	da	je	revija	prispela	do	večine	

bralcev.	So	pa	vsi	prejšnji	izvodi	na	voljo	na	spletni	strani	FZS.

Ostanimo	zdravi	v	upanju,	da	se	kmalu	spet	lahko	srečamo	med	filatelističnimi	

prijatelji!

Marsikaj,	 kar	 je	 bilo	 načrtovano	 za	 prejšnje	 leto,	 so	 organizatorji	 prenesli	 na	

letošnje,	vendar	stanje	še	vedno	ni	tako,	da	bi	to	dovoljevalo	pred	poletjem.	Z	nekaj	

optimizma	in	veliko	upanja	tako	pričakujemo	razstavo	Delovnega	dogovora	Alpe	

Jadran	 filatelija,	 ki	 je	 zaenkrat	načrtovana	od	10.	do	14.	 junija	v	 italijanskem	

Trbižu.	Stekle	so	tudi	vse	aktivnosti	za	našo	jubilejno	deseto	razstavo	eksponatov	v	

eni	 vitrini,	 DesetoOkno	 Kranj	 2021,	 na	 katero	 so	 letos	 prvič	 povabljeni	

razstavljavci	iz	vse	Evrope.	Več	o	tej	razstavi	lahko	preberete	na	strani	17	in	na	že	

omenjeni	spletni	strani	Zveze.	

Za	 lani	 načrtovano	 mladinsko	 državno	 razstavo	 FIRAMLA	 s	 trboveljskimi	

organizatorji	načrtujemo	za	letos	sredi	novembra.	Iskreno	upam,	da	bodo	mladi	

ostali	 v	 šolah	 in	 bodo	 ponovno	 zaživeli	 krožki.	 Imam	 obvestila,	 da	 nekateri	

krožkarji	 zaenkrat	 sodelujejo	 z	 mentorji	 preko	 e-pošte,	 toda	 za	 razstavo	

potrebujemo	eksponate	in	za	njihovo	pripravo	verjetno	brez	sodelovanja	v	živo	ne	

bo	šlo.	
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Kot filatelist se je udejstvoval od leta 
1942, v FD Ljubljana se je včlanil leta 
1948; vrsto let je bil v upravnem odboru 
društva. Bil je tudi predsednik društva in 
takrat (leta 1983) vzpostavil Filatelistični 
zbornik kot redno publikacijo društva, ga 
nekaj let tudi urejal ter v njem kot avtor 
objavljal številne raziskovalne prispevke. 
Za svoje aktivno delo v društvu je leta 
2010 postal častni član, Filatelistična 
zveza Slovenije pa ga je leta 1987 za 
zasluge pri razvoju filatelije proglasila za 
nosilca Zlatega verigarja, leta 2006 pa mu 
je podelila priznanje Lovrenc Košir za 
njegovo življensko delo na področju 
filatelije.

Dr. Ivan Turk, profesor, doktor ekonom-
skih znanosti, je svojo zasluženo jesen 
življenja preživljal v Domu starejših v 
Trnovem. Tisti, ki smo sodelovali z njim in  
ga obiskovali v zadnji sobi na hodniku v 
tretjem nadstropju, smo vedeli, da naš 
član še vedno z vsem žarom ureja  
zapiske svojih raziskovanj in pripravlja 
gradivo za objavo... 

Dr. Ivan Turk je bil rojen leta 1930, dokto-
rat je pridobil leta 1961, podoktorsko 
specializacijo jo opravil na znameniti 
Harvard University v ZDA. Upokojil se je 
kot redni  univerzitetni profesor na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani, kjer je 
izvirno razvijal znanstvena področja 
poslovne ekonomike in računovodskih 
informacij. Objavil je preko 50 strokovnih 
knjig in preko 500 člankov, ki so izšli v 11 
jezikih v 16 državah. Za svoje zasluge je 
prejel Kraigherjevo nagrado GZS ter 
državno priznanje ambasador Republike 
Slovenije v znanosti, leta 2000 pa še 
častni znak svobode Republike Slovenije.

Novembra 2020 nas je sredi že tako 
težkega obdobja pandemije presentila in 
razžalostila vest, da se je naš član dr. Ivan 
Turk za vedno poslovil. Živo nam bo v 
spominu ostala njegova slika, kako na 
srečanjih v svoji črni žepni beležnici 
preverja, kaj od ponujenega gradiva mu 
manjka. 

ipirc711@gmail.com

Omejitve, ki jih v teh razmerah doživ-
ljamo, nam niso dovolile, da bi se od 
našega priznanja in občudovanja 
vrednega člana dostojno poslovili. Zato 
njemu velika zahvala za izjemen 
prispevek k razvoju slovenske filatelije, 
družini pa iskreno sožalje s tem 
poslovilnim zapisom.

V zadnjih 15 letih je neumorno urejal svo-
je zbirke in dodatno raziskoval razna, pri 
nas manj obdelana področja,  kot na 
primer odtise rednih žigov na območju 
sedanje Slovenije, frankirne nalepnice 
poštnih uradov v Sloveniji, odtise poštnin-
skih strojev organizacij v Sloveniji in  
mnogo drugega; posebej pa omenjam 
znanstveni prispevek Teoretični temelji 
filatelije, kar vse je objavil v knjigah založb 
FZS, FD Ljubljana ali v samozaložbi.

V spomin dr. Ivan Turk 
1930 – 2020
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Sredi meseca februarja se je v 78. letu 
po kratkotrajni bolezni od nas poslovil 
filatelistični kolega in prijatelj Franjo B. 
Gregl. Vse svoje življenje je bil predan 
filateliji in zbirateljstvu. Bil je eden 
izmed ustanovnih članov Filatelis-
tičnega društva Verigar Brežice, vse 
od njegovega začetka leta 1977 pa 
zelo aktiven član. Navduševal je 
mlade filateliste, jim svetoval pri 
urejanju zbirk, vedno je bil pripravljen 
pomagati. Franjo je bil izjemen 
filatelist, numizmatik, kartofil, zbiralec 
starin in velik poznavalec zgodo-
vinskih dogodkov, ki so se odvijali v 
občini Brežice. V zadnjih letih je s 
svojimi zbirkami sodeloval na raznih 
demonstracijskih in tekmovalnih 
razstavah. Njegova zbirka razglednic 
brežiškega gradu ob 180-letnici prve

V spomin Franju B. Greglu                               

pošte v Brežicah je še vedno 
razstavljena v Posavskem muzeju 
Brežice.

Bolečina ob izgubi prijatelja in 
zbirateljskega kolega bo sčasoma 
zbledela, a spomin na Frančka bo 
živel. Na vsakem srečanju članov 
našega društva, ob vsaki kavi, ob 
pogledu na brežiške razglednice, 
poštne žige ali dvoevrske kovance. 
Pogrešali ga bomo.

DZ Verigar Brežice

Franjo
B. Gregl

1943–2021

Dario Filjar
1967–2021

V spomin
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Bojan Bračič 

Odšel je prijatelj, inženir elektroteh-
nike in magister znanosti, navdušen 
igralec bridgea in raziskovalec poštne 
zgodovine. Spoznala sva se leta 2002, 
ko mi je ponudil prispevek za Novo 
filatelijo. Potem sva se srečala pri 
organizaciji Šole mladih filatelistov v 
Trakošćanu in hitro vzpostavila dobro 
sodelovanje. 

Njegovo temeljno področje je bila 
poštna zgodovina. Največ raziskav je 
bilo povezanih z Istro in Dalmacijo, 
ukvarjal pa se je tudi s poštno zgo-
dovino Slovenije in z nekaj drugimi 
zelo specifičnimi temami. S svojimi 
odkritji je seznanjal kolege na filatelis-
tičnih seminarjih in s publiciranjem; v 
Novi filateliji je objavljenih več njego-
vih prispevkov. Poštno zgodovino, ki 
mladim ni najbolj zanimiva, je prikazal 
kot pomemben povezovalni člen vseh 

področji filatelije in tako mlade že v za-
četku usmeril v proučevanje in razis-
kovanje filatelističnega gradiva. Pri 
slednjem je bil zavzet in natančen, kar 
je lepo pokazal v zadnjem prispevku 
za Novo filatelijo s hudomušnim nas-
lovom .Kačkavalj v filateliji

Njegov prezgodnji odhod pomeni za 
filatelijo izgubo zavzetega raziskoval-
ca in strokovnjaka. 
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Filatelistična literatura

Bojan Bračič

75. obletnica prvega izida 
Nove filatelije

V lanskem letu smo malo pozabili na okroglo obletnico naše revije oziroma smo se 
nanjo spomnili, ko je bila četrta lanska številka že polna, zato ta zapis šele sedaj. 

Lahko, da bo koga presenetila tudi zapisana številka v naslovu, saj vemo, da je bila 
sedanja izdajateljica te revije, Filatelistična zveza Slovenije, ustanovljena šele pred 

71 leti, toda pojdimo po vrsti.

Številka 5 je izšla maja 1945. Tudi s sliko 
na naslovnici že napoveduje začasno 
izdajo nemških okupacijskih znamk Ljub-
ljanska pokrajina s pretiski, čeprav je ta 
prišla v prodajo šele 7. junija 1945. Očitno 
je imel urednik dobre obveščevalce. Do 
konca leta je izšlo še sedem številk revije 
s tem, da so bile tri številke dvojne (6-7, 8-
9 in 10-11). Revija je bila v formatu, ki je za 
malenkost manjši od današnje Nove fila-
telije, posamezna številka prvega letnika 
je praviloma imela 12 strani in prilogo z 

Filatelističnih revij v Sloveniji nismo imeli 
nikoli kaj dosti. Med obema vojnama je od 
1924 do 1934 izdajal Albin Potočnik iz 
Stražišča pri Kranju revijo Kolektor 
(fotokopije revij so v knjižnici FZS), sicer 
pa so se slovenski filatelisti naslanjali na v 
tem smislu bolj dejavne kolege pri 
sosedih. Ponovno je začela izhajati 
filatelistična revija pri nas leta 1944 v 
Ljubljani. Z imenom  jo je izdajal Znamka
filatelistični trgovec Boris Modrijan. 
Meseci izdaje v prvem letu niso 
zabeleženi, zapisano je samo, da revija 
izhaja periodično. Revija je že v začetku 
postala tudi glasilo Filatelističnega kluba 
Ljubljana; Modrijan je bil funkcionar 
kluba. V letu 1944 so izšle štiri številke. 
Zanimiv je zapis v četrti številki, da FKL do 
nadaljnjega ne sprejema novih članov. 

rubrikami Kaj imamo novega, Kaj je 
novega, Dodatek k Barovem ceniku. V 
letu 1946, ki je označeno kot drugo leto 
izdajanja (Leto II), tečejo številke spet od 
ena naprej. Izšle so vsega štiri številke, 
zadnja je bila dvojna (april-maj). Vsebina 
je obsežnejša, ker je prejšnji dodatek 
vključen v samo vsebino številke, ni pa 
najden noben podatek o nakladah. 

O vzrokih prenehanja nimam podatka, je 
pa značilna objava na koncu marčevske 
številke: »Z današnjo številko bomo 
ustavili nadalje dostavljanje  Znamke
onim starim naročnikom, ki doslej še niso 
obnovili naročnine«.    

Naslovnica 
Znamke, ki 
je bila 
likovno ves 
čas enaka. 
Spreminjali 
so se 
napisi, slika 
znamke in 
barva.
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Septembra 1945 je začela izhajati v 
Ljubljani še ena filatelistična revija. Prva 
številka je imela ime . Revijo je Filatelija
izdajal Mednarodni filatelistični biro 
Slovenija, ki se je v novembru 1945 prei-
menoval v Filatelistični biro Slovenija. 
Urednik in izdajatelj je bil Silvester Pajk. 
Uvod je bil napisan v slovenskem in 
»srbohrvaškem« jeziku. V tem nesloven-
skem jeziku je bilo potem objavljenih v 
posameznih številkah nekaj prispevkov. 
Posamezni prispevki v takem jeziku so bili 
objavljeni tudi v . Znamki

Naslovnica 

Filatelije

iz leta 1945

Naslovnica 

Nove 

filatelije št. 

4/1945

Nova filatelija – prvič 

Ne vemo, ali je izdajatelj ugotovil sam, ali 
so ga na to opozorili drugi, toda revija z 
imenom  je obstajala že pet let; to Filatelija
je bilo uradno glasilo Filatelističkog 
saveza Hrvatske, ki so ga mnogi 
slovenski filatelisti zelo verjetno poznali in 
uporabljali. Zato je naslednja, dvojna 
številka (2-3) revije imela spremenjeno 
ime v . Imela je podoben Nova filatelija
obseg kot , vendar na večjem A4 Znamka
formatu in bila je cenejša.  je stala Znamka
16 lir, kasneje 15 oziroma 16 dinarjev za 
posamezen izvod,  pa samo Nova filatelija
10 dinarjev. Če je bila usmeritev Znamke

bolj lokalna (FKL), je  od Nova filatelija
vsega začetka razglašala, da želi postati 
vseslovenska revija. V prvem letniku so 
izšle še naslednje številke:

Št. 5 – januar 1946

Št. 7/8 – marec/april 1946

Št. 4 – december 1945

Št. 6 – februar 1946

Št. 9/12 – maj/junij/julij/avgust 1946.       

Uredništvo in uprava v številki 9/12, v 
uvodnem zapisu Ob zaključku prvega 
letnika »brezbrižnost ugotavljata … 
nekaterih naročnikov, ki dolgujejo 
naročnino še celo za vse leto, je ravno 
vzrok, da revija ne more redno iziti«. 
Očitno sta imeli obe reviji enake 
probleme, to je neplačevanje naročnine in 
tudi pomanjkanje prispevkov, saj se v 
obeh revijah pojavljajo pozivi po 
prispevkih iz društev. 

Listanje po številkah  kaže Nove filatelije
na to, da je bila okoli te revije zbrana 
skupina, ki je želela ustanoviti zvezo vseh 
slovenskih filatelistov. Že v tretji številki 
najdemo članek O novem filatelističnem 
društvu in filatelistični zvezi Slovenije, v 
naslednji številki pa že prispevek z 
naslovom ;Iz filatelistične zveze Slovenije



Inicijativni odbor javlja: V peti številki 

(januar 1946) piše P. Anderlič v prispevku 

Novo leto – nove naloge v filateliji, da je 

med prvimi nalogami ustanovitev 

Filatelistične zveze Slovenije in v 

naslednji številki je objavljen prispevek S. 

Pajka Ustanovljena bo Filatelistična 

zveza Slovenije. V prispevku je objavljen 

predlog pravil te zveze, ki ga je pripravil 

iniciativni odbor, s pripombo, da 

pričakujejo na objavljeni predlog različne 

komentarje, ki bodo služili za pripravo 

končnih pravil. Poročila in pozive 

iniciativnega odbora najdemo pod 

naslovom  Iz Filatelistične zveze Slovenije

tudi v naslednji številki, v zadnji tega 

obdobja pa v rubriki  kratek To in ono

odstavek, da vprašanje ustanovitve FZS 

ni zaspalo in da se proučujejo predlogi in 

pripombe, ki so jih na omenjeni poziv ob 

objavljenem predlogu pravil poslali 

različni zbiralci.   

In potem tišina. O nadaljnjem dogajanju 

nisem našel nobenih zapisov, niti podatka 

o morebitnih izdajah tovrstne filatelistične 

literature s strani takratnih filatelističnih 

društev ali koga drugega. So pa začeli 

nekateri časopisi in tedniki uvajati rubrike, 

ki so obravnavale različne stvari 

povezane z znamkami in filatelijo. Primer: 

v  ki je izhajal od leta 1945 do Tovarišu,

leta 1973, se je v št. 40/1947 pojavila 

rubrika .Filatelija

Filatelistična zveza Slovenije je bila 

ustanovljena na ustanovnem občnem 

zboru 24. julija 1949 v Ljubljani, na osnovi 

odločbe Ministrstva za notranje zadeve 

Ljudske republike Slovenije, izdane 26. 

marca 1949. O tem je pripravljalni odbor 

izdal publikacijo na 16 straneh, nekaj 

manjšega formata od A5, v katerem je 

poleg potrjenih pravil Filatelistične zveze 

Slovenije tudi omenjeni odlok, krajši 

prispevek , kiRazvoj filatelije v Sloveniji

govori o prvih slovenskih društvih, ki so 
delovala pred drugo vojno v Ljubljani, 
Celju in Mariboru, ter razvoju po 
osvoboditvi, ko so v takratni Sloveniji 
delovala tri društva, Slovensko filatelistič-
no društvo in Filatelistični klub Ljubljana 
ter Društvo filatelistov Maribor. Ta 
društva, ki so imela več podružnic po 
drugih krajih, so bila dejanski ustanovitelji 
FZS. Med nalogami nove zveze je bila 
poleg ustanavljanja društev po Sloveniji 
tudi izdaja strokovnega glasila. 

Tako je 1. januarja 1950 izšla Nova 
filatelija, letnik II., številka 1. Format revije 
je bil enak brošuri, ki je bila izdana ob 
ustanovitvi Zveze, isti je bil tudi urednik 
Pavle Anderlič, odgovorni je bil Silvo Pajk. 
Iz zapisa, da gre za drugi letnik, je jasno, 
da je to pomenilo nadaljevanje Pajkove 
Nove filatelije iz leta 1945 in 1946, le da je 
zdaj postal izdajatelj FZS in je bila Nova 
filatelija uradno glasilo Zveze. Do konca 
leta je izšlo 10 številk. Čeprav najdemo na 
prvih številkah na notranji strani platnice 
zapis , sta bili številki Mesečno glasilo FZS
5 (maj-junij) in 6 (julij-avgust) dvojni, kar 
pa se ni poznalo na obsegu. Ta je bil pri

Nova filatelija – drugič

Nova 

filatelija; 

letnik II., 

številka 1, 

1950
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večini številk 16 strani + platnica (ta ni bila 
oštevilčena), le številki 8 in 9 sta obsegali 
20 strani. Prva številka je stala 20 
dinarjev, potem so ceno spustili na 15 din. 
Ta cena je veljala do maja 1951, ko so jo 
dvignili na 20 din. 

Leta 1951 je izšlo 12 številk, sta pa bili št. 

5 in 6 ter 7 in 8 v skupnem zvezku. Obseg 

je bil enak kot prejšnje leto, se je pa 

oktobra pojavil podatek, da revijo urejuje 

uredniški odbor, odgovorni urednik je 

ostal Silvo Pajk. V zadnji številki je dodan 

pregled vsebine celotnega letnika in tu 

sem prvič našel podatek o nakladi, ki je 

bila 1600 izvodov. Zapisan je tudi 

uredniški odbor, ki so ga sestavljali Pavle 

Anderlič, Dušan Gruden in dr. Anton 

Lavrič. 

Leto 1952 (IV. leto izhajanja) se je začelo 

z dvojno številko na 16 straneh in novo 

ceno 30 dinarjev. Naslednja dvojna 

številka 5-6 prinaša novega odgovornega 

urednika, to je Lojze Černota, ki je bil 

predsednik Zveze. Obseg in cena se do 

konca leta ne spremenita, najdemo pa v 

pregledu vsebine za to leto podatek, da je 

številke od 8 do 12 uredil Dušan Gruden. 

Naklada je ostala enaka. 

Letnik V (1953) ni imel nobene dvojne 

številke, 11. Številka pa je imela celo 

dodatek na 14 straneh. Obseg 

posameznih številk je ostal enak z razliko 

+/- dveh strani. Se pa v vseh številkah 

pojavi več komercialnih oglasov različnih 

podjetij. Naklada prve številke je bila 2700 

izvodov, potem je padla na 2300 in 1900. 

Številke 4 do 6 so imele naklado 1650 

izvodov in 7 do12 samo še 1000 izvodov. 

Glavni urednik je bil skozi vse leto Dušan 

Gruden, člana uredniškega odbora pa dr. 

Anton Lavrič in Ciril Pirc. Cena 

posameznega izvoda je ostala vse leto 

enaka prejšnji.                 

Leto 1954 je prineslo nekaj sprememb. 
Antona Lavriča je v uredniškem odboru 
zamenjal Bojan Pečar in na platnici ni več 
cene posameznega izvoda. Ta se je 
dvignila na 70 dinarjev in se je preselila v 
kolofon, ki je zapisan, kot že v prejšnjem 
letniku, tudi v angleškem jeziku. V 
angleščini je zdaj tudi seznam prispevkov, 
čeprav sami prispevki niso prevedeni. 

Pomenljiv je zapis v šesti številki, ki pravi:

Prva številka je bila obširnejša, kot so bile 
v preteklih letih, saj ima 42 oštevilčenih 
strani in šest neoštevilčenih, na katerih pa 
so le oglasi. Toda od oštevilčenih strani jih 
23 pomeni seznam naročnikov na revijo, 
ki so bili z vsega sveta, tudi iz Ugande, 
Barbadosa, Fidžija in Tonge. Ti seznami 
so v manjšem ali večjem obsegu v vsaki 
številki. Poleg obvestila o naročniku pa so 
to naslovi zbiralcev, na katere so se posa-
mezniki lahko obrnili s svojimi željami po

»ALI VESTE,

»Številka 7/54 pri vašem naslovu pomeni, 
da boste prejeli samo še številko 7/54 
našega glasila Nova filatelija, razen če 
boste kot zvesti naročnik po priloženi 
položnici nakazali do 25. 7. 1954 
preostanek celotne naročnine (220, – 
din)«. 

Temu je dodan še naslednji zapis.

Kdor ne plačuje svojih revij, naj ga udari 
strela v puščavi iz smodnika. Naj ga brije 
pijan brivec z žago za drva. Naj takrat, ko 
se obuva, prepozno najde v čevlju živo 
oso. Naj ga preganjajo podnevi tiskarski 
škratje, ponoči pa duh od gladu umrlega 
urednika. Naj ga obsodijo, da bo sam 
urednik takšne revije, katere naročniki ne 
plačujejo naročnine«.   

Kako bi to vljudno opozorilo sestavilo 
uredništvo kakšne ameriške revije? 
Takole:
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menjavi, dopisovanju itd. Številk je 12, s 
tem da sta ob koncu leta dve dvojni, 9-10 
in 11-12; slednja je prišla iz tiskarne šele 
po drugi številki leta 1955. Tako je 
zapisano v 2/1955 poleg opozorila, da je 
treba poravnati naročnino. Podatkov o 
nakladah za to leto nisem našel. 

Naslovnica 

prve 

številke 

v letu 

1954. 

Ta naslovnica je ostala enaka vse do 
zadnje številke v letu 1959, le napis in 
barva »znamke« sta se spreminjala. 
Oblikoval jo je inž. arh. Emeršič. Pred tem 
se je slika na naslovnici spreminjala tako, 
da so bile do druge polovice leta 1952 na 
naslovnici znamke, potem pa nekajkrat 
znak FZS. V letu 1953 se je izgled (poleg 
napisov so stilizirane znamke) spreminjal 
samo v barvah. Nespremenljivost izgleda 
naslovnice od 1/1954 NAPREJ je Bojan 
Pečar zagovarjal s tem, da je v takem 
izgledu revija prepoznavna v tujini.  

 V letu 1955 je postal glavni urednik Bojan 
Pečar, Gruden in Pirc sta ostala člana 
uredništva. Prva številka ima podobno 
sestavo kot leto prej, ni pa na seznamu 
naročnikov več nekaterih eksotov 
(Barbados, Tonga, Fidži). Trije prispevki v 
tej številki so v angleškem jeziku, od tega 
eden (B. Pečar, Yugoslav Stamps in

Letnik IX (1957) se je začel z združeno 
številko 1-4 v enem zvezku. Res je, da 
ima 62 oštevilčenih strani, toda od tega 
obsega 31 strani seznam naročnikov, za 
tri strani pa je naslovov za menjavo. Do 
konca leta je izšlo še šest številk, od tega 
dve dvojni (5-6 in 9-10). Ostalo je enako 
kot v prejšnjih letih; v številki 5-6 je celo 20 
strani oglasov. 

1954) samo v angleškem jeziku. V 
angleščino je prevedenih tudi nekaj 
naslovov prispevkov, ne pa prispevki 
sami. V drugi številki je v angleščino 
preveden prispevek , ki Filatelija pri nas
govori o novih znamkah, ter nekaj 
naslovov posameznih prispevkov. 
Podobno je v vseh  številkah do konca, 
med katerimi sta dve dvojni (6-7 in 11-12). 
V vseh najdemo po deset neoštevilčenih 
strani oglasov, različne sezname in opise 
novo izdanih znamk doma in v tujini, vse 
manj pa je strokovnih, včasih tudi prav 
študijskih prispevkov o filatelističnem 
dogajanju med okupacijo in takoj po njej, 
ki so polnili vsebino številk v prvih letih. 
Podatkov o nakladah tudi za to leto ni. 

Enako kot za prejšnje, lahko zapišem tudi 
za leto 1956. Razlika je le ta, da je bilo to 
leto več dvojnih številk (4-5, 6-7, 8-9, 10-
11); v številki 4-5 je celo 15 strani oglasov.

Z letom 1958 je vpisan kot odgovorni 
urednik Lev Kovačič, novi predsednik 
FZS, v redakcijskem odboru pa je Dušana 
Grudna zamenjal Julij Bar. V prvem 
zvezku, ki prinaša številke 1-3, je urednik 
zapisal v prispevku , Na pragu 10 letnika
da sta za neredno izhajanje glasila dva 
vzroka: tehnične težave in slabo finančno 
stanje glasila; tega očitno tudi množica 
objavljenih oglasov ni rešila. Kot piše v 
kolofonu, je bila cena posamezne številke 
50 dinarjev. 

V uvodu je poleg že omenjenega članka 
še opravičilo, da je prejšnje leto izšlo
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XI. letnik je začel enako kot predhodni, s 

tremi številkami v zvezku z 38 stranmi in 

platnico. V začetku je pojasnilo, da je bil

samo 10 številk. Opravičilo je tudi v 

nemškem, francoskem in angleškem 

jeziku. V tej številki je tudi seznam 

prispevkov iz prejšnjega leta. Objavljen je 

prispevek Julija Bara o tiskanju znamk, 

sicer pa pomenijo vsebino podatki o novih 

znamkah pri nas in v svetu, 12 tokrat 

oštevilčenih strani oglasov podjetij, nekaj 

naslovov za menjavo in krajši seznam 

naročnikov, skupaj 47 strani plus platnica. 

V tem letu je izšel še en zvezek s 

številkami 4-6, ki obsega 64 strani, toda 

od tega je seznam naročnikov dolg 39 

strani, nekaj strani je oglasov, sicer pa 

poročila o novih znamkah pri nas in v 

svetu, o nekaj PPŽ in poročilo o IX. 

rednem občnem zboru FZS. V uvodnem 

prispevku Korak naprej – dva nazaj 

urednik ugotavlja, da je za revijo zelo 

pozitivno, da je občni zbor FZS sprejel 

sklep, da je naročnina na Novo filatelijo 

obvezna za vse člane, razen mladincev, 

toda zagodla jo je tehnika. Celjska 

tiskarna iz Celja je brez poprejšnjega 

opozorila ustavila tiskanje revije in vrnila 

rokopise. Druge tiskarne jim v vsej 

Sloveniji ni uspelo najti in tako bo zdaj 

tiskala revijo Tipografija iz Umaga. 

Ko smo že pri tiskanju, še ta podatek. 

Prvih pet številk so leta 1950 natisnile 

Grafične delavnice gluhonemnice iz 

Ljubljane, potem je do vključno osme 

številke leta 1952 revijo tiskala tiskarna 

Slovenskega poročevalca. Večino časa je 

Novo filatelijo tiskala Celjska tiskarna s 

klišeji, ki so jih pripravili v tiskarni Ljudske 

pravice v Ljubljani. Tipografija Umag je s 

klišeji tiskarne Primorski tisk iz Kopra 

natisnila oba zvezka v letu 1958, v letu 

kasneje pa je vse natisnila tiskarna 

Toneta Tomšiča v Ljubljani.

na osnovi referenduma med društvi X. 
letnik (1958) zaključen s številko 4-6. 
Poleg poročila o JUFUZ-u se nadaljuje 
serija Barovih prispevkov o znamkah, 
tokrat o lepilu. Sicer pa je objavljen prikaz 
novih izdaj pri nas in v tujini (24 strani), 
poročilo o PPŽ iz druge polovice leta 1958 
v Jugoslaviji in kratek seznam naročnikov. 
Podobno vsebino imajo tudi zvezki s 
številkami 4-6, 7-8 in 9-10, ki je zadnja 
znana izdaja Nove filatelije v tem 
obdobju. Očitno sklep občnega zbora 
FZS o obvezni naročnini med člani ni 
naletel na pričakovan odziv, zgleda pa, da 
je bil problem tudi s pomanjkanjem 
prispevkov.     

Upravni odbor FZS je ugotovil, da bi po 
prenehanju izhajanja Nove filatelije 
članstvo kljub vsemu na nek način morali 
obveščati, tako o dogajanju v FZS, kot o 
drugih za filateliste zanimivih stvareh. 
Zato je sprejel sklep, s katerim je 
imenoval Komisijo za tisk, katere naloga 
je bila, da se ukvarja z izdajanjem Biltena 
in njegovo vsebino. Izhajati  je začel leta 
1961 (podatka kdaj v letu nisem našel) in 
v tem letu so bile izdane štiri številke. 
Naslednje leto se začne s številko 5 in 
konča s številko 13, torej je tega leta izšlo 
9 številk.   

Bilten je bil narejen v obliki s ciklostilom 
razmnoženega tipkopisa, ki je bil vložen v 
potiskan kartonasti ovitek; dodatne 
ilustracije so lahko bile le tam; najdemo jih 
v številkah 4/1961 in 2/1963. 

V letu 1963, ki je bilo označeno kot tretje 
leto izhajanja, je izšlo 10 številk. Pri 
zadnji, decembrski, je za številko na prvi 
strani notranjega dela še oklepaj s 
številko 23, kar najverjetneje pomeni, da 
je skupaj izšlo toliko številk (4 + 9 + 10), 
kar ustreza zapisanemu. 

Bilten FZS
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Kaj je bilo naprej z Biltenom, če je sploh 
bilo kaj, ne vem.   

Naslovnica 

zadnje 

meni znane 

številke 

Biltena. 

Takšen 

izgled je 

imela 

naslovnica 

od št. 

5/1962 

naprej. 

Nova filatelija – tretjič

Koordinatorja, kot sta se sama 
imenovala, sta pripravila to leto tudi drugo 
številko na 48 straneh. V prvem delu 
revija zamenjuje katalog razstave 
FILA'96 Maribor, potem je v njej  moj 
prispevek Žigi mariborskih pošt na štirih 
straneh, ki je na nek način del kataloga. 
Ostali dve tretjini pa obsega članek J. 
Štampfla Poštna zgodovina na območju 
Republike Slovenije s filatelističnega 
vidika, ki podrobno opredeljuje, kaj vse in 
s kakim pristopom lahko posamezni 
zbiralci zbirajo in obdelujejo filatelistično

Piše se leto 1996, maj. Po 37 letih izide 
prva številka XII. letnika Nove filatelije. Na 
pobudo takratnega predsednika FZS 
Mitje Jančarja jo je uredil sekretar Janko 
Štampfl. Oblikovno zasnovo je pripravil 
Dušan Brajič. Na 36 straneh formata 163 
x 237 mm so jo natisnili v tiskarni 
Delo–Tiskarna v Ljubljani. Podatka o 
nakladi ni, kar pa je zelo pomembno, je 
stavek, zapisan na koncu kolofona: 
» G l a s i l o  p r e j e m a j o  č l a n i  F Z S  
brezplačno«. 

Naslednja številka z enakim obsegom je 
izšla julija 1997. Da ni bilo napovedane 
tretje številke v letu 1996 in da je ta izšla 
šele poleti, v uvodu opravičuje M. Jančar 
s pomanjkanjem  sredstev. V sredini 
revije je na 11 straneh Katalog poštnih 
znamk 1995/96, dodatek za 1996/97, 
sicer pa je nekaj nadaljevanj rubrik, 
začetih v NF 1/1996, nekaj različnih 
sestavkov J. Štampfla, ki pa kot avtor ni 
podpisan, in Sklep razstave FILA'69 
Maribor. To je tudi edina številka XIII. 
letnika.

gradivo, povezano z ozemljem današnje 
Slovenije.   

Naslovnica 

Nove 

filatelije 

1/1996 

Halo, tako se pa ne grem! In včasih sem 
mogoče malo (pre)drzen. Nikoli pa se 
nisem branil nobenega dela v korist 
filatelije, običajno sem se sam javljal zanj.

Smo čakali, pa ni bilo nič več. Na nekaj 
vprašanj, kaj se dogaja, je prišel podoben 
izgovor o  pomanjkanju sredstev. Na 
redni skupščini FZS, 28. marca v 
Portorožu, je Zveza dobila novo vodstvo, 
v katerem ni bilo več omenjenih 
koordinatorjev, ki sta se umaknila iz vseh 
organov FZS. Bodočnost izhajanja Nove 
filatelije je bila s tem še bolj nejasna. 
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XV. letnik (1999) ima tudi samo eno 

številko. Tokrat sem bil kriv jaz oziroma 

Alpe–Jadran FILA'99 Ljubljana. Za raz-

stavo sem kot urednik pripravil katalog in 

palmares, za katalog sem pripravil dva 

članka, bil sem tajnik pripravljalnega od-

bora in predsednik sodniške žirije in še 

kaj. Od tu naprej sem stvari urejal sam, 

čeprav je Andrej v naslednjih dveh števil-

kah še zapisan kot odgovorni urednik.         

Leta 2000 sem se končno začel 

približevati zadani nalogi, štiri številke 

letno. To in še naslednje leto so bile samo 

po tri, potem pa leta 2002 (v XVIII. letu

Ker sem imel v vseh treh številkah 

prispevke, so me predlagali v začasno 

uredništvo. Nekaj malega izkušenj torej 

že imam in se mi vsaj malo sanja o tem. 

No, ja, urednik sicer še nisem bil, ampak 

poskusim pa lahko. In pokazalo se je, da s 

sredstvi tudi ni toliko problemov. Sem se 

javil, da bom poskrbel za nadaljevanje 

izdajanja . Za pomočnika Nove filatelije

sem si izbral kolega iz društva Andreja 

Ivanušo, za katerega sem vedel, da ima z 

izdajanjem publikacij izkušnje in 

imenovan je bil uredniški odbor. Prvo 

»mojo« in edino številko v letu 1998 smo 

kar  kot sem že nekje zapisal. »pacali,«

Predvsem se je zapletlo pri tehnični 

izvedbi. Številka bi naj izšla do konca 

septembra, prispevki so bili zbrani in 

zasnova dogovorjena, vendar je imel 

Andrej, ki je skrbel za izvedbo, nekaj 

osebnih težav, v decembru pa so bili 

oblikovalci in tiskarji zasedeni s pripravo 

novoletnih tiskovin. Tako je številka prišla 

iz tiskarne dejansko januarja 1999. 

Vsebina, ki jo je prispevalo sedem 

avtorjev na 32 straneh, za začetek spol ni 

bila tako slaba stvar. Odločil sem se za 

format, ki ga ima revija še vedno. Naklada 

je bila 1800 izvodov, kar pa v tej in 

naslednji številki še ni zapisano. 

izdajanja) končno štiri številke. Očitno gre 
v tretje uspešno. 

Dogajanje z Novo filatelijo v 20 letih 
mojega urejanja te revije je precej obširno 
popisano v številki 4/2017. Dodam lahko 
še, da je Nova filatelija od 2/2008 
dosegljiva tudi na spletni strani fzs.si, 
sicer pa bom s tem zapisom končal. Moje 
delo je z letom 2018 zelo uspešno prevzel 
sedanji urednik Veni Ferant, ki urednikuje 
in oblikuje revijo sedaj že četrto leto, zato 
lahko za konec zapišem samo še to, kar 
so zapisali v prvi številki XII. letnika: 
Srečno, Nova filatelija!  

bojan.bracic@triera.net

FZS je dolgoletnemu uredniku NF Bojanu Bračiču 
podelila priznanje, na katerem je sedanji urednik 
NF (Veni Ferant) prikazal po eno naslovnico iz 
vsakega od 20 letnikov NF, ki jih je urejal B. Bračič. 
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Poštna zgodovina
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Milan Radovanović

Pošta ameriških dobrovoljcev – 
Slovencev v 1. svetovni vojni iz Bizerte

''Na drugi vir novih sil za Solunsko fronto – 
na dobrovoljce iz Amerike (Severne in 
Južne) – je srbska Vlada do jeseni 1916 
leta bolj malo računala, bolj pa na 
dobrovoljce iz Rusije. Šele na iniciativo 
Francije, in ker je od nje oktobra 1916 
prejela v ta namen pomoč v višini 2,5 
milijona frankov, se je srbska Vlada 
odločila, da pošlje v Ameriko svoje 
poslance, ki bodo pridobivali prostovoljce 
v ZDA: tja je bil poslan polkovnik Milan 
Pribićević, v Južno Ameriko pa pomorski 
kapetan Špiro Poznanović. Jugoslo-
vanski odbor je bil od prej očitno bolj 
zainteresiran za dobrovoljce iz Amerike, 
ker je v njih videl vojaško silo, ki bi mu 
povečala politični položaj v odnosu na 
srbsko in zavezniške vlade, zato se je 
odločil že v februarju 1916 v svoje roke 
vzeti agitacijo in zbiranje prostovoljcev v 
Ameriki in Rusiji. Učinek teh akcij v 
Ameriki je bil na obeh območjih v glavnem

Dragoslav Janković v Predgovoru knjigi 
''Zapisniki s sej Ministrskega sveta Srbije 
1915-1918'' (1):

''Po spoznanju, da od Francozov in 
Angležev ne bo dobila uspešne pomoči 
na Solunski fronti, je srbska Vlada 
poskušala pridobiti nove borce od 
Združenih držav Amerike, predvsem 
Južne Slovane iz Amerike ter od Italije, ki 
jih je zajela njena vojska, razmišljala je 
celo, da bi zaprosila za japonske vojake 
za Solunsko fronto – vendar so bili vsi 
poskusi v glavnem neuspešni.”'

Naprej, v istem viru: 

''Rezultat Pribićevićega delovanja: okoli 

4.200 dobrovoljcev, napotenih na 

Solunsko fronto. Večina dobrovoljcev su 

bili Srbi, kar je bilo v nesorazmerju s 

številom izseljencev Hrvatov, Slovencev 

in Srbov (2).

''Poleh uradnih delegatov srbske vlade so 

v zavezniške dežele pošiljali tudi druge 

njene predstavnike – znanstvenijke, 

intelektualce in poznane osebe, ne samo 

doma, temveč tudi v svetu.”. 

''Njihova naloga je bila, da predstavijo 

prvo resnico o Srbiji in srbski vojski ter da 

zaprosijo za pomoč. Med njimi je bil tudi 

mladi teolog Nikolaj Velimirović, bodoči 

vladika. Odločilni razlogi za njegovo izbiro 

so bili njegov izjemen govorniški dar ter 

znanje tujih jezikov (3). 

slab: jugoslovanski emigranti so se težko 

odločali zapustiti gospodarsko konjunk-

turo v ZDA, da bi se šli na Balkan borit.”

Tu je vsekakor potrebno omeniti tudi 

izjemno vlogo Mihajla Pupina Idvorskega 

(srbsko-ameriškega znanstvenika):

''Kot častni konzul Srbije v New Yorku, 

predsednik Srbske združene zveze 

''Sloga'' in ''Srbske narodne obrambe'' v 

ZDA, organizator v zbiranju materialnih 

sredstev, opreme in medicinske pomoči, 

kot tudi dobrovoljcev iz ZDA v Prvi 

svetovni vojni, je Mihailo Pupin angažiral 

ameriški Rdeči križ, Rockefellerjevo 

fondacijo, kot tudi Fond Mabel Grujić in 

tako zbral podporo v skupni vrednosti 

preko 600.000 dolarjev.'' (3).
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' 'Vendar pa je določeno števi lo 
prostovoljcev iz Amerike, po tem, ko so šli 
skozi tranzitno taborišče v Kanadi, in 
opravili trimesečno vojaško šolanje v 
Bizerti, prispeli na Solunsko fronto: 
računa se, da je do konca vojne na 
Solunsko fronto prišlo okoli 9000 do 
10.000 ljudi.” (1).              

Besedilo na teh poštnih primerkih je 
karakteristično: z ene strani je jasno, da 
gre za prostovoljce – Slovence, po drugi 
strani pa je viden njihov odnos, potrebe 
ter razmišljanje in podobno. Zato je 
celotno besedilo s teh razglednic v 
nadaljevanju predstavljeno. 

Pošta dobrovoljcev iz Amerike je zelo 
redka. E e tri e edin (za sedaj) poznan  kart  
prostovoljcev iz ZDA slovenskega 
porekla iz Bizerte, kjer so bili na vojaški 
vadbi, so prikazane na slikah v tem 
članku. 

Pokusi srbske Vlade, da bi se priključili 
ujetniki slovenskega porekla iz italijanskih 
taborišč – tisti, ki so jih zajeli Srbi in so 
preživeli pohod skozi Albanijo – niso bili 
uspešni in so naleteli na močan odpor 
Italijanov, ne glede na to, da je ta srbski 
predlog imel polno podporo francoske in 
ruske vlade. 

Sl.1  Razglednica dobrovoljca iz ZDA, poslana iz 
Bizerte 22. februarja 1917 leta (datum in besedilo 
na kartici ''Bizerta, Afrika'') za Cleveland, Ohio,

ZDA. Poštni žig Bizerte nečitljivega datuma. 
Razglednica ni frankirana (?) kot vojna pošta. Na 
njej je poznani srbski pravokotni cenzurni žig v 
francoskem jeziku ''CENSURE / MILITAIRE 
SERBE'', kot tudi francoski ovalni cenzurni žig, 
verjetno iz Marseja, ''CONTROLE MILITAIRE / A 
ACHEMINÉ SOUS CONTROLE'', pri čemer 
številka cenzorja v cenzurnem žigu ni jasno 
berljiva.

Sporočilo na tej poštni kartici:

''Bizerta, Afrika 18/22-1917

Tu ti pošiljam sliko, kjer mi stojimo. 
Kmalu idemo na fronto. Hvala za denar! 

Dragi prijatelj,

(ob strani) Fr. Svetec.''

Pozdrav na vse Ivan Gerbec

Sl.2 Poštna kartica –  slovenskega   razglednica
dobrovoljca, poslana 7. maja 1918 iz Bizerte (tekst 
na kartici ''Bizerta, Afrika'') v ZDA, nefrankirana in 
cenzurirana s srbskim pravokotnim cenzurnim 
žigom ''CENSURE MILITAIRE / SERBE / C'' temno 
modre barve v odhodu. Z ozirom, da ni naslova, ni 
poštne znamke niti poštnih žigov, kot tudi ne 
francoskih tranzitnih in cenzurnih žigov, je mogoče 
domnevati, da je bila ta kartica poslana v pismu. 

Vem, da ljubiš umetniške karte, zato sem 
tudi žrtvoval, da sem jih nabavil, kar je

Vernemu prijatelju Mike-u Adamich, 7. 
Maja 1918, Bizerta, Afrika

Dragi Mike,

Besedilo na kartici:
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Tvoj Luis A. (paraf nečitljiv)

zelo težko. – Ko bi bile druge prilike, bi Ti 
poslal celo serijo. Ali kaj hočemo če se 
človek z zakladničarjem skrega, gre 
potem vse narobe. Če je le mogoče, 
pošljite sokolski stol ali pa kako ne preveč 
rabljeno sokolsko uniformo, da si jo 
prenaredim v uniformo ter par čevljev za 
kar vem da bode gotovo moj brat plačal! 
Povej mu če le mogoče. Pošljite po 
kakšnem prostovoljcu če ne drugače.

Iz besedila izhaja tudi, da je bilo pet 
Slovencev izbranih za to šolanje. Kadeti

Iz sporočila nedvoumno izhaja, da je bil 
Louis član Sokolskega društva v Ameriki, 
in da je bila ideja jugoslovanstva zelo 
močna.

Po zgodovinskih podatkih (4) je bil leta 
1917 oblikovan oficirski zbor za 
dobrovoljce v Solunu, ki je bil prestavljen 
v logor Lazuaz v Tunisu kot Komanda 
jugoslovanskega dobrovoljskega polka. 
Izvajalo se je usposabljanje in tu so 
dobrovoljci tudi prisegli. Po zaprisegi so 
okoli 50 najbolj spodobnih dobrovoljcev 
premestili v podoficirsko šolo na tečaj za 
rezervne oficirje. Ko so dobrovoljci 
opravili vojaško usposabljanje, so jih 
napotili v Solun, kjer so potem sodelovali 
v preboju solunske fronte. 

Naslednji primer je razglednica, ki je tudi 
morala potovati v pismu, kajti nima ne 
naslova, niti poštnih in cenzurnih žigov, 
razen da mogoče srbska črka “lj” (v 
zgornjem desnem vogalu hrbtne strani 
kartice) pomeni parafo cenzorja. Seveda 
je mogoče tudi domnevati, da je to tudi 
cirilska črka ''v'', ki so jo često uporabljali 
cenzorji, da so označili “'video'' ali 
''viđeno''. V oči pade pripis v spodnjem 
desnem vogalu: “oficirski kandidat / 
No.1917 / Bizerta, Tunis, Africa''.

Očitno je bil Vek Adamič eden od njih.

26. generacije, imenovane tudi ''bizertska 
klasa'', so 15. maja 1917 napredovali v čin 
podnarednika, nakar je sledilo še 
zahtevnejšo  borbeno usposabljanje.

Sl.3 Tekst na hrbtni strani te razglednice: 
''Spomin iz Lazuaza. Logor podoficirske šole. 

6.IX.1917. Bizerta. Logor Lazuaz'' 
(Zbirka A. Vlajčić).

Omeniti je treba, da je bila oznaka 
''No.1917''  rokopisna vojna pošta vseh, ki 
so bili v Bizerti, Tunis.

Sl.4 Hrbtna stran razglednice

“Kadar odidemo od tukaj na bojišče Vam 
bodem javil, ne ve se kdaj! Janko Javornik 
in Ivan Grbec sta oprideljena k 
Automobilski komandi kot šoferja sta bila 
na kursu pol meseca. Ostali borci so pri 
mitraljezcih ker oni so vsi skupaj. Kako je 
pa to, da Ivanetič ni pripeljal svojih 
prostovoljcev kakor mi je obljubil kaj je 
vendar na stvari da ni prišel. Čujem da 
pride sem Rudolf Prošt in Frank Drašler.

Nova filatelija – Letnik XXXVII



17Številka 1/2021

Poštna zgodovina

Dobro naj pridejo ampak ne prazni  ker je 
že enkrat čas, da se tudi mi pokažemo! 
Slave Prošt je z menoj, sva zelo dobra 
prijatelja tudi on je bil v šoli z menoj vseh 
skupaj pet Slovencev med katerimi nosim 
rekord čeprav se je eden zelo pehal da bi 
bil prvi! Brez zavisti ni nikjer, zato se tudi 
ne čudim da naredi izpade človek v takih 
momentih.

Nadam se da skoro dobim kak glas od 
Vas vseh – ostanem vedno vaš prijatej 
Vek Adamič, oficirski kandidat No. 1917 
Bizerta, Tunis, Africa

Poljubček otročičema! Pozdrav Miku in 
Mary, pišem tudi pismo!

Sl. 5  Slika na razglednici

Nadaljna zgodovina dobrovoljcev se 
vključuje v dogajanje na Solunski fronti. 
Kot je poznano, so bili dobrovoljci 
osrednja moč Jugoslovanske divizije. Več 
o tem v (4).

Zahvala

Zahvaljujem se Igorju Pircu za pomoč pri 
realizaciji tega dela, ki je nastalo pri 
obnavljanju poznanstva ob SOFIZ-u.

Prof.dr. Milan Radovanović

Iz srbščine prevedel Igor Pirc
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Korajžno odpiramo jubilejno 

DesetoOkno Kranj 2021
Z željo, da vsem, ki ste #ostalidoma in 

ustvarjali nove eksponate, omogočimo 

vaš izdelek prikazati javnosti in v upanju, 

da bomo preko poletja premagali ta 
nesrečni virus, objavljamo jubilejno 
deseto enovitrinsko razstavo – 

DesetoOkno Kranj 2021, ki bo 

postavljena v Gorenjskem muzeju v 
Kranju od 9. do 18. septembra letos.

Seznanite se s Pravilnikom razstave in se 
prijavite v roku (do 31. maja 2021).

Več o prijavi na razstavo pa si lahko 

ogledate na spletni strani FZS.
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Boštjan Petauer FRPSL

stare Jugoslavije
Prva skupna izdaja znamk 

Letos mineva 100 let od prve skupne izdaje znamk predvojne Jugoslavije. 
Pred tem so se v posameznih delih države uporabljale različne pokrajinske izdaje 

(Verigarji, madžarske in bosanske znamke s pretiski, srbske).

Izida teh znamk se dr. Janko Tavzes 
(1893–1959), bivši direktor ljubljanske 
pošte, spominja takole:

»Naša država je proti koncu leta 1920 
razpisala licitacijo za natisk skupnih 
znamk. Odzvale so se do malega vse 
evropske države in poslale najmanj 20 
ponudb. Te pismene ponudbe so se 
odpirale v Beogradu, a licitacije so se 
udeležili nekateri tuzemski interesenti 
poleg ponudbe še osebno, med njimi tudi 
ravnatelj Jugoslovanske tiskarne, ki je 
imela tedaj že prilično izkušenost v 
tiskanju znamk. Pred licitacijo se je 
ravnatelj obrnil na takratnega sloven-
skega ministra s prošnjo, ali bi mogel 
priporočiti, da se tisk ponovno poveri 
Jugoslovanski tiskarni. Minister pa ga je 
samo vprašal, ali je prinesel s seboj v 
nahrbtniku dovolj provizije v tuji valuti. Pri 
odpiranju ponudb so prečitali v prvi vrsti 
ameriško, švicarsko in češkoslovaško, ki 
so bile vse 200 – 300 % višje od Jugoslo-
vanske tiskarne. Ravnatelj se je že bal, da 
se je pri svoji ponudbi prenizko vračunal; 
tedaj pa so prečitali še avstrijsko ponud-
bo, ki je bila kakih 10 % višja od ponudbe 
Jugoslovanske tiskarne in tedaj se je 
pomiril. Med branjem ponudb je bilo zani-
mivo, da so nekatere tuje države narav-
nost obljubljale provizijo kontrolnim orga-
nom pri tisku znamk, najudobnejše stano-
vanje in vse mogoče druge dobrine (zlasti 

Korupcija torej niti slučajno ni izum 
današnjega časa.

Ameriške znamke so bile prav gotovo 
lepe, a v primeri z ljubljanskimi silno 
drage. Ne računajmo samo žlahtnega 
tiska, temveč tudi ovojnino za pošiljanje 
preko morja. Vsaka pola je bila podložena 
z enako veliko polo gladkega povoš-
čenega papirja, da bi se občutljivo 
gumirane znamke morda ne sprijele. Po 
1000 pol tako skrbno zavarovanih znamk 
je bilo vloženih v močno pločevinasto 
škatlo, vsaka taka škatla pa še v močen, z 
železnimi trakovi obit lesen zaboj. Kakor 
smo že povedali je te prve ameriške 
znamke prevzela zopet ljubljanska 
poštna direkcija, ker je bil njen ustroj za 
razpošiljanje najprimernejši.«

Švica). Sprejeta je bila ponudba najvišje 
ponudnice Amerike. Javna tajnost je bila, 
da so bile ob licitaciji znamke v Ameriki že 
natisnjene in celo že pripravljene za na 
pot. Ves razpis je bil torej potegavščina.

Izdane znamke

Ministrstvo Pošte je že aprila 1919 
razpisalo natečaj za osnutke novih 
skupnih znamk; nanj je prišlo 30 
predlogov, vendar noben ni ustrezal, zato 
so izdelavo zaupali kar tiskarni. 
Podrobnosti o tem natečaju so razvidne iz 
Priručnika.
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Znamke so izšle 16. 1. 1921. na osnovi 
odločitve Ministra pošte št. 42849 z dne 
26. 12. 1920. Na znamkah parskih vred-
not je prikazan portret regenta Aleksan-
dra v profilu, na dinarskih pa prav tako v 
profilu portret kralja Petra I. Osnutek in 
globoki tisk sta delo tiskarne American 
Bank Note Company v New Yorku. 
Znamke so tiskane na navadnem papirju, 
gumi je rumen, zobčane pa so grebenas-
to 12. Naklade posameznih znamk so se 
gibale med 200 milijoni (25 par) in 2 
milijonoma (10 din).

Popolna serija izdanih znamk

Prodajna pola je obsegala 10 x 10 kosov 
(100 znamk), tiskovna pola pa 4 prodajne 
pole, torej skupaj 400 znamk.

Frankaturna veljavnost teh znamk je bila 
do 31. 10. 1928, z letom 1929 se je nam-
reč spremenilo ime države. Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev (ostalih 
narodov niso priznavali) se je preimeno-
vala v .Kraljevino Jugoslavijo

Razne posebnosti

Obstajajo nezobčane znamke z lepilom. 
Priručnik (pa tudi drugi jugoslovanski 
katalogi) jih ne pozna, pač pa navaja, da 
je skladišče prejelo še 10.000 nezobčanih 
in negumiranih serij ter 5.000 zobčanih in 
negumiranih serij. Te niso bile v uporabi, 
ampak so bile skupaj z neporabljenimi 
znamkami leta 1930 prodane na dražbi za 

Prav tako obstajajo znamke s pretiskom 
Specimen Vzorec ( ). Običajno so bile 
tedaj take znamke namenjene za 
Svetovno poštno unijo ( ) za UPU
distribucijo državam članicam. Ampak 
tokrat očitno ni bilo tako. V svoji knjigi o 
specimnih (glej seznam literature) ta 
izdaja ni omenjena. Iz dopisovanja z 
avtorjem te knjige pa izhaja, da v njej 
obravnava le specimne, ki so bili 
posredovani UPU. V tem primeru gre torej 
očitno za špekulativno izdajo tiskarne, ki 
pa je, ne glede na to, precej redka in temu 
primerno draga.

skupaj 72.000 din, v skladu z odločitvijo 
Ministra pošte št. 48663 z dne 11. 7. 1930.

Zadnji dve vrednoti nezobčani (zgoraj) in zadnjih 
pet vrednot, preluknjanih in s pretiskom 

Specimen (vzorec).

Obstajajo posebnosti pri tisku, zobčanju 
in gumiranju. Nekaj tega je prikazanega 
na slikah. Prav tako, podobno kot pri 
Verigarjih, so nekatere pošte uporabljale 
razpolovljene znamke, poleg tega so 
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poznani primeri uporabe teh znamk kot 
porto znamk; pretiskane so bile z veliko 
črko P ali Porto.

Dva primerka nepravilnih zobčanj kot posledica 
zapognjenega papirja.

Primeri premaknjenega zobčanja (prva dva 
stolpca), nabora v papirju (tretji stolpec) ter 

vodoravno nezobčanih znamk (zadnja dva stolpca).

Znamka za 5 para 
s pretiskom Porto, 

uporabljena 
 v Velikem Bečkereku 

(danes Zrenjanin).

18. 2. 1924 je bila znamka za 60 para 
pretiskana z novo vrednostjo. Obstajajo 
različne posebnosti pretiska (dvojni in 
obrnjen).

Pretiskane znamke

Navaden pretisk (levo) ter dva tipa dvojnega 
pretiska (desno).

Žalne znamke

Že omejeni  dr. Janko Tavzes v zvezi s 
tem piše takole:

Precej teh osnutkov se nahaja v Poštnem 
muzeju v Polhovem Gradcu; na slikah 
prikazujemo dva. Občasno se pojavljajo 
tudi na dražbah.

»Ko je umrl kralj Peter I., je poštno 
ministrstvo naročilo ljubljanski poštni 
direkciji, naj pripravi ameriške poštne 
znamke za pretisk v žalne znamke s sliko 
kralja Petra I. Profesor Ivan Vavpotič je 
zopet pohitel in napravil več zelo okusnih 
in dekorativnih osnutkov. Poštna direkcija 
je naročila klišeje in dala natisniti v 
Jugoslovanski tiskarni razne pretiske s 
črno barvo na ameriške znamke. Z 
največjo naglico je bilo vse narejeno in 
odposlano v Beograd, od koder pa 
direkcija glede teh znamk menda ni dobila 
niti odgovora.«

Primerki pretiskanih osnutkov za žalne znamke ob smrti kraja Petra I.
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Še nekaj pretiskanih osnutkov za žalne znamke ob smrti kraja Petra.

Podrobneje je o teh osnutkih pisal Bojan 
Kranjc v  svojem prispevku z naslovom 
»Izdelava klišejev slovenske izdaje v letih 
1920–1922«, pod točko I, v Filatelis-
tičnem Zborniku FD Ljubljana (glej spisek 
literature), zato zainteresiranim bralcem 
predlagamo, da si ta prispevek preberejo.

Poštni dokumenti

Znamke te izdaje so se lahko nekaj časa 
uporabljale še s predhodnimi izdajami, 
kar je pomenilo nastanek lepih frankatur. 
Porto znamke Verigarjev so se npr. 
uporabljale celo do leta 1922(!) Največ 
takšnih je poznanih na paketnih 
spremnicah, nekaj od tega je prikazanega 
na slikah.

Paketna spremnica iz Osijeka v Rumo, frankirana 
s skupno ter parsko in kronsko (tudi ta se je še 

lahko uporabljala) izdajo.
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Pismo iz (Sremske) Mitrovice v Lassnitzhöhe pri 
Grazu, frankirano s skupno in parsko Verigarsko 

izdajo.

Znamke z isto pisavo so bile natisnjene z 
vmesno stezo; takih parov ni poznanih 

Sokolski shod

Ob drugem Pokrajinskem shodu jugoslo-
vanske sokolske zveze je Ministrstvo za 
pošto dovolilo organizacijskemu odboru 
natis posebnih nalepnic v barvi izdanih 
znamk tako v latinici kot cirilici. Znamke, 
namenjene lepljenju, so bile za 5, 10, 15, 
25 in 50 Para kakor tudi 1 din. Znamke so 
nalepili na prazen prostor na nalepkah. 
Poseben poštni urad je žigosal te nalepke 
z znamkami s posebnim spominskim 
žigom ovalne oblike v vijolični barvi. Tekst 
se je glasil Vidovdan (v cirilici) – Osijek (v 
latinici), v sredini značka Sokola in letnica 
1921 in Ocek (v cirilici) – Vidovdan (v 
latinici) spodaj.

mnogo. Poznana so filatelistična pisma s 
celo serijo kot tudi posamezne vrednote 
na pismih in razglednicah.

Najvišji vrednoti v latinici in cirilici

Popolna serija znamk s stezo

Popolna serija na filatelističnem pismu

Pravilna frankatura 25 par na razglednici iz 
Osijeka v Ljubljano

Zaključek

»Ko so izgubile 2. novembra 1921 
slovenske znamke frankaturno veljavo in 
so bile vzete navzlic velikim zalogam iz 
prometa, so izginile iz poštnih pošiljk 
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mešane frankature. Ameriškim lepoticam 
so se morale umakniti vse druge znamke 
ne samo iz ljubljanske, ampak tudi iz vseh 
drugih direkcij v državi in se zbrati v 
Beogradu. Iz Ljubljane so romale tja 
poleg slovenskih znamk še avstrijske in 
madžarske, med zadnjimi nekaj prek-
murskih iz Beltincev in Dobrovnika. V 
Beogradu se je torej zbralo mnogo vrst 
znamk, med njimi tudi tedaj še neopa-
ženih turkiznih portovnih provizorijev in 
drugih redkosti. Vse to je kupila neka 
podjetna filatelistična trgovina za 2‰ 
(čitaj dva promila), torej za dve tisočinki 
nominalne vrednosti. Ker je šlo tej tvrdki 
samo za velik dobiček, je hotela spraviti 
skupaj na primer vso serijo ljubljanske 
para-dinarske izdaje. Ker ni bila cela, so 
dali manjkajočo 20-parsko kar v Bruslju 
natisniti (znano kot bruseljski ponaredek, 
op. B.P.), dasi pravimo takim zasebno 
natisnjenim znamkam falzifikat. Pri vsem 
tem je zanimivo, da ni bil zastran tega 
nihče zasledovan« piše v svojih spominih 
dr. Janko Tavzes.

3. Kranjc,  B.,  Izdelava kl išejev 
slovenske izdaje v letih 1920–1922, 
Filatelistični Zbornik FD Ljubljana 
XXVIII, Ljubljana 2018

6. Zasebna zbirka

4. Bendon J., UPU Specimen stamps 
Oxford Press Projects, Oxford 2015

5. Muzej Pošte in telekomunikacij, 
Polhov Gradec

2. Tavzes J., Zgodovina slovenske 
poštne znamke, Filatelistični Zbornik 
FD Ljubljana XXVII, Ljubljana 2017

1. Priručnik maraka jugoslavenskih 
zemalja, Skupne izdaje stare 
Jugoslavije, Zvezak 9, Filatelistički 
Savez Hrvatske, Zagreb 1951

bostjan.petauer@siol.net
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Literatura in viri:

Zbiralcem razglednic in maksimum kart 
sporočamo, da naj pripravijo zbirke oz. 
nadgradijo obstoječe in se potem jeseni 
prijavijo, ko bomo pričeli zbirati prijave za 
MAKSI 2022. 

Tako je načrtovano tudi za naslednje leto 
― MAKSI 2022.

Bliža se nam začetek novega 4-letnega 
obdobja, ko KFD  Koroško filatelistično ―
društvo pripravi specializirano razstavo 
kartofilije in maksifilije (razglednic in 
maksimum kartic).

Specializirana razstava
kartofilije in maksifilije

Izidor Jamnik

Razstava bo potekala predvidoma v 
mesecu marcu kot je že utečene praksa iz 
preteklosti.

Izidor Jamnik, tajnik KFD
izidor.jamnik@gmail.com

Dodatne informacije bodo objavljene na 
naslovu: Spletna stran: http://www.kfd.si, 
https://www.facebook.com/filatelija in 
seveda na spletni strani FZS.

Lep filatelistični, kartofilistični in maksi-
filistični pozdrav s Koroškega konca!
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Tradicionalna filatelija

Veselko Guštin

Ko sem leta 2019 odkril dediščino Miroslava Oražma, sem takoj pomislil, kako bi se 
iz tega dala narediti poštna znamka. V katalogu sem našel letnico izdaje 1945 

in pomislil, da bo leta 2020 prav 75. obletnica teh prvih slovenskih znamk.

Kako je nastala priložnostna znamka 
»75 let znamk za Slovensko primorje 

in Istro, 1945«

In akcija je stekla. Najprej sem povprašal 
na Pošto, če bi idejo o znamki podprli. 
Seveda so bili takoj za, le uradno vlogo je 
potrebno napisati. Napisali smo jo tako 
mi, v Filatelističnem društvu Ljubljana in 
seveda podobno tudi v F.K. Koper.  Na eni 
od sej Komisije za izdajo poštnih 
vrednotnic je bila ideja podprta in sledil je 
razpis Pošte Slovenije (PS). Nanj sta se 
prijavila Matjaž Učakar (prva dva osnutka 
v prvi vrsti) in Marko Prah (3. osnutek v 
prvi vrsti). Ker je bil motiv s partizanko in 
še zastavo preveč »udaren«, ga  komisija 
ni sprejela, pač pa je potrdila Prahov 
osnutek, s tem da ga je bilo potrebno 
spremeniti, saj je Solkanski most že bil na 
znamki. 

Gospod oblikovalec Marko Prah je 
medtem stopil v stik z menoj. Svetoval 
sem mu, naj izbere motiv med prvimi 
znamkami za Slovensko primorje in Istro, 
ki so izšle leta 1945. Iskali smo predvsem 
temo, ki je »tipično slovenska«. Pa jih žal 
ni bilo kaj dosti: grozd, oljčna vejica in jata 
tun ter že omenjeni  Solkanski most. Vsi 
ostali motivi so kraji iz Hrvaške Istre: 
osliček pred pristaniščem na Reki, 
Devinski grad, jadrnica pred Puljem, 
Beram (rojstni  kraj Vladimirja Gortana) in 
oranje na polju v Cepiću. Ker je oljčna 
vejica simbol miru, se je oblikovalec 
odločil za ta motiv. Dodal je še sliko 

Miroslava Oražma z interneta (2. vrsta, v 
različnih barvah), a mu ni bila preveč 
všeč. Dogovorila sva se, da mu jaz priskr-
bim drugo fotografijo. Tako so nastali 
osnutki v tretji vrsti, v treh barvah ozadja.  

Ko so bili motivi že skoraj v tiskarni, je PS 
zahtevala »soglasje dedičev«, da se 
fotografija sme uporabiti, saj še ni minilo 
70 let od smrti. Poizvedoval sem pri 
Oražmovih znancih, če kaj vedo, kdo bi 
lahko bili dedič. Tu  se je zadeva začela 
močno zapletati. PS je ugotovila, da je bil 
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Oblikovalec je iskal in našel primeren 
zemljevid. Na njegovem prvem osnutku je 
bilo v posebni barvi označeno ozemlje 
Jugoslovanskega odreda (med Komnom 
in Opatjim selom). Odločili smo se, da 
take »natančnosti« ne potrebujemo, saj je 

Oražem oženjen, a ni imel otrok. Žena mu 
je pred leti umrla. Sled za dediči je šla v 
Belgijo, kjer naj bi živela ženina sestra, ki 
pa je tudi pokojna. Zato je bilo potrebno 
poiskati otroke te sestre. Tako smo se 
odločili, da s tem poizvedovanjem pre-
nehamo in spremenimo motiv. Namesto 
fotografije avtorja smo se odločili za 
zemljevid Slovenskega primorja in Istre z 
vrisanima obema conama. Ko so znamke  
15. avgusta 1945 izšle, sta namreč coni 
že obstajali. 

ozemlje Odreda bilo sestavni del cone A. 
Ostala pa je označena enklava Pulj, kot 
del cone A (četrta vrsta).

In tako smo prišli do končnega osnutka 
znamke. S Pošto Slovenije smo se morali 
dogovoriti še o predstavitvi znamke. Tudi 
tu ni šlo povsem gladko. Naša prva želja 
je bila, da bi bila predstavitev v Postojnski 
jami, tako kot pred 75 leti! Ko je bilo z 
Jamo že skoraj dogovorjeno, so le-ti 
odstopili od ideje z opravičilom, da imajo 
zelo zasedene prostore. Tako smo 
predstavitev uspešno izpeljali v Kopru 
(13. 7. 2020) v atriju Pokrajinskega mu-
zeja, seveda ob strogih pravilih NIJZ (beri 
NF 3/2020).

Ali imata Francija in 
Nizozemska skupno 
kopensko mejo?

Ko pogledate na zemljevid Evrope, lahko 

jasno vidite, da meje ni. Med Francijo in 

Nizozemsko se je vrinila Belgija. Po tem 
bi sklepali, da kopne meje med državama 
ni. Toda če se premaknete iz Evrope na 

severovzhod Karibov, boste približno 300 

km vzhodno od Portorika našli otok Saint 
2Martin. Otok ima površino 90 km  in okoli 

77.000 prebivalcev. Severni del otoka 
pripada Franciji, južni del pa Nizozemski. 

Nizozemski del otoka (po nizozemsko 
Sint Maarten), ki zavzema približno 40 

odstotkov celotne površine, je ena od 

štirih držav, ki tvorijo Kraljevino 
Nizozemsko. Prebivalci so državljani 
Nizozemske.

Francoski del se imenuje Collectivité de 

Saint-Martin je čezmorski francoski 
departma. Po statusu je otok tako del 
Francije in s tem del Evropske unije. 

Uradna valuta je evro. 

Kopenska meja med Francijo in 

Nizozemsko je lepo prikazana na znamki, 
ki so jo izdali v nizozemskem Sint 
Maartenu leta 2010.

pcebulj52@gmail.com
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Pošiljke iz leta 1945 so še posebno zanimive, saj skoraj polovico leta ni bilo znamk, 
ali pa so se uporabljali redki provizoriji. Uradna pošta ni plačevala poštnine, dovolj je 
bila štampiljka ustanove, organizacije ali urada. Poštne pošiljke iz tega časa so tudi 

zelo redke, saj so takoj po vojni ljudje imeli obilo drugih preglavic, kot pa se 
posvečati pisanju pisem, dopisnic ali razglednic.

Zgodba o pismu – 15

Tokrat si bomo namesto pisma ogledali 
razglednico, ki je bila poslana iz Kopra v 
Ljubljano 19. junija 1945. Ni nobenega 
spremljajočega žiga, le okrogla štam-
piljka »Komanda mesta KOPER« (KMK) 
in zvezda. V tem času (po 12. 6. 1945) je 
Primorska že bila razdeljena na dve coni. 
Koper je pripadal coni B Julijske krajine. 
Rednih izdaj znamk še ni bilo (te so izšle 
šele po 15. 8. 1945), a tudi provizoriji 
(Trst/Trieste, Rijeka/Fiume, Istra), so 
neredno prihajali na pošte. Vsekakor gre 
za lep primer službene pošte, oproščene 
poštnine iz povojnih časov. 

Kdo je pisal? Na priimek Franc Črnugelj 
me je opozorila članica FD Ljubljana Silva 
Črnugelj: »Saj to je pisal moj oče!«. Franc 
Črnugelj – Zorko (5. 6. 1921–2013), je bil 
partizan, generalmajor, načelnik uprave

Naslovna stran razglednice

Gospa Silva tudi pove: »O učiteljici 
(Albini) iz Bele krajine je kar veliko 
pripovedoval. Tudi po tem, ko se je njena 
celotna družina preselila v Črnuče, so se 
redno vračali v Belo krajino, saj so tam 
imeli kar veliko posest«.

Tehnične službe GŠ JLA, zgodovinopi-
sec. Maja 1942 se je pridružil partizanom, 
kjer je postal komandir čete v Belokranj-
skem odredu. Avgusta se je s četo 
priključil k Tomšičevi brigadi, februarja 
1943 je bil poslan na Primorsko, kjer je bil 
dodeljen Južnoprimorskemu odredu, ki 
se je preoblikoval v Gregorčičevo briga-
do, Črnugelj pa je postal politkomisar 
bataljona v novo ustanovljeni brigadi. 
Med drugim je bil tudi v štabu 3. Soške 
brigade, kjer so bili vsi kadri, z izjemo 
Franca Črnuglja, bivši jugoslovanski 
interniranci. Sodil je med pomembnejše 
aktiviste NOB ter vojaško-politične 
poveljnike NOV in PO Slovenije. Po 
koncu vojne je vodil več vojaških podjetij 
ter opravljal vojaško-strokovne položaje v 
JLA in v Zveznem sekretariatu za ljudsko 
obrambo. Napisal je tudi več knjig.

Pa si oglejmo še slikovno stran te 
razglednice. Otok, na katerem je nastal 
Koper, je bil povezan z mostom s kopnim 
že v 17. stoletju. Skozi mestna vrata 
(Muda) se je lahko prišlo na otok. Glavno 
trgovsko, pomorsko, postopoma tudi in-
dustrijsko središče Avstro-ogrske monar
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Koper na razglednici iz leta 1941.

hije je postal Trst, Koper pa z agrarno 
okolico vedno bolj njegovo zaledje za 
oskrbo s kmetijskimi pridelki. Meščani, 
predvsem Italijani, so živeli od solinar-
stva, ribištva in lokalnega ladjedelništva, 
ljudje v okolici, pretežno Slovenci, pa od 
poljedelstva in živinoreje. Po letu 1819 se 
je začelo dokončno rušenje mestnega 
obzidja, leta 1827 so Avstrijci zgradili 
kilometer dolg nasip s cesto od starega 
pristanišča do Semedele (lepo se ga vidi 
na sredi razglednice), s čemer so otok 
povezali s kopnim. Tedaj so na plitvinah

veselko.gustin@gmail.com

Enote KMK, ki so bile razporejene po 
raznih krajih Istre, so nadaljevale z bojem 
in 30. aprila oz. 1. maja 1945, skupaj z 
borci VDV, Istrskega in Mornariškega 
odreda osvobodile tudi Koper, Izolo in 
Piran. Dan pred tem je posebna skupina 
VDV pod vodstvom Danila Petrinje s 
skrajno drzno in spektakularno akcijo 
osvobodila politične zapornike iz koprskih 
zaporov. 

okoli mesta uredili soline, vendar so jih v 
20. stoletju opustili, zemljišče pa izsušili.

Zadnje dni aprila in prve dni maja leta 
1945 so se uresničile dolgoletne sanje 
Primorskih Slovencev, da so se osvobodi-
li fašizma in združili z matično domovino. 

Po koncu druge svetovne vojne se je v 
letih od 1945 do 1954 iz Kopra v Italijo 
izselila večina avtohtonega italijansko 
govorečega prebivalstva.

Takšnega Kopra, kot je na prikazani 
razglednici, se še dobro spominjam tudi 
sam, ko smo se leta 1953 vanj preselili iz 
Podgorja. 

Med tem, ko je pri nas še zima, je na drugem koncu našega planeta (“Land Down Under“) poletje. Namesto 
izdelovanja snežakov se kopajo v morju. Tole razglednico z najlepšimi željami za leto 2021 sem prejel (1. 
marca 2021) od g. Bernija Prestona, predsednika FIP. Zaželel nam je tudi novo leto brez Covida 19.
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Zagotovo je že kdo imel v rokah ovojnico, za katero je moral plačati kazen zaradi 
premalo plačane poštnine. Včasih se je to obračunavalo na zelo zapleten način, še 
od Avstro-Ogrske naprej je veljalo, da se plačuje dvojno razliko od manjkajočega 

deleža.

Oh, ta porto poštnina in lire!?

Pa si poglejmo nekaj pošiljk iz Italije ali 
nekdanjih njenih ozemelj, kjer je bila ali pa 
tudi ne, obračunana porto poštnina.

Danes je Pošta Slovenije to poenostavila 
in v ceniku za notranji promet (1. 10. 
2020) piše: , ne porto poštnina 1,40 €
glede na velikost ali maso pošiljke. Če je 
na pošiljki premalo znamk oz. poštnina ni 
plačana, strošek plača prejemnik ob 
prevzemu, seveda če želi pošiljko 
prevzeti. Za tujino pa je porto poštnina (po 
ceniku 24. 7. 2020) 3,35 €. So pa še 
dodane nekatere storitve, in sicer: 
sprememba ali popravek naslova na 
pošiljki 4,62 € vračanje pošiljke 4,62 €; .

1. Kot prvi primer preberimo prispevek 
Zgodba o pismu – 6 v NF 3/2018, str. 32-
33. Cena takih kuvert je 5-10 €.

1.

2. Razglednica, poslana iz Postojne (pod 
RSI) 18. 1. 1945, verjetno oddana na vla-
ku za Ljubljano (Ljubljanska pokrajina). 
Na njej je ob znamki odtisnjen žig 
LAIBACH 2 LJUBLJANA 2 19.I.45. ter 

»T« (porto). Uporabljena je znamka RSI, 
italijanska znamka za nujno pošto s 
pretiskom »Repubblica Sociale Italiana« 
(RSI) za 1,25 Lir. Te znamke so se takrat 
uporabljale v Postojni. Čeprav te znamke 
v Ljubljani niso bile v uporabi, je poštar 
menil, da je poštnina »plačana« in je ni 
obračunal. Mimogrede povejmo, da za 
tujino takrat ni delovala »nujna« služba in 
znamka pomeni samo dodatek za nujno 
in je veljalo samo v RSI. Poštnino za raz-
glednico po znižani tarifi 50 Cent pa je bilo 
potrebno posebej plačati. Cena morda 
20-50 €, saj se znamke RSI redko vidijo v 
naših krajih.

2.

3. Pismo iz Ljubljanske pokrajine, 
Ljubljane: LAIBACH LJUBLJANA 10 * 
3.III.45 * za Javor, pošta Dobrunje pri 
Ljubljani. Poštnina 50 Cent je plačana z 
znamko začasne izdaje: italijansko 
znamko s pretiskom Provinz Laibach 
Ljubljanska pokrajina. Poleg je odtisnjen 
znak »T« za porto poštnino. Zakaj? Mo-
ram reči, da sem odgovor iskal kar nekaj 
časa. Končno sem prišel do ugotovitve, 
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3.

da je naselje Javor v glavnem sodilo k 
Nemčiji, le cerkev, ki je precej odmak-
njena, je bila na italijanski strani meje. Ali 
naslovnik ni vedel tega ali se je zmotil, pa 
dal namesto znamke za tujino, kar tako za 
domači promet? Znižana tarifa za Nemči-
jo je bila 0,75 Lir. Ne vemo, zakaj porto 
poštnina ni obračunana? Morda je poštar 
prišel do cerkve, pa dal pošiljko nekomu, 
da jo je prenesel čez mejo. Cena 50-70 €.

4.

4. Razglednica iz Kopra: CAPODISTRIA – 
POLA *23.10.45 * poslana v Jablinco 
(danes Jablanca) pri Bovcu / Plezzo je bila 
oddana kot »voj. pošta«. To potrjuje tudi 
okrogla štampiljka: MESTNO POVER-
JENIŠTVO NARODNE ZAŠČITE KOPER 
(Triglav in zvezda). Razglednica je 
potovala čez cono A pod Zavezniško 
vojaško upravo (ZVU), zato je pošta (ZVU) 
odtisnila »T«. Jugoslovanska »Vojaška 
pošta« v Coni A ni bila oproščena pošt-
nine. Ko je razglednica prispela v Bovec 
(takrat je bil v coni A), jo je nekdo prenesel 
v Jablanco (cona B) ali prišel iskat! Ni 
znakov, da bi plačal kako porto poštnino. 

Meja med conama je bila reka Soča. Cena 
med 70 in 100 € za tak primerek.

5.

5. Razglednica iz Kopra, poslana v 
Ljubljano-Polje, je pravilno frankirana z 
znamko Jugoslavije za 10 Din in rdečim 
pretiskom STT-VUJNA. Ampak pozor, žig 
na znamki je KOZINA KO3 HA b 16. VIII И
54!? To pa ne gre skupaj, saj Kozina ni bila 
v coni B Svobodnega tržaškega ozemlja 
(STO, STT po srbohrvaško). Po vseh 
pravilih bi morala pošta v Kozini odtisniti 
»T«, pa ga ni! Ali ni videla, da gre za 
pomožno izdajo s pretiskom STT-VUJNA 
na jugoslovanski znamki, ali je menila, da 
je tudi to v redu! Ali pa ni opazila rdečega 
pretiska. Zakaj ravno Kozina? Obiskoval-
ci, ki so hodili na morje iz zaledja Sloveni-
je v tistem času, se niso množično odprav-
ljali z avtomobili. Ceste so bile slabe, 
makadamske, avtomobili stari in počasni, 
zato je bila železnica edina ugodna 
možnost. Pa še sindikalni popust so imeli. 
A vlak ni vozil do Kopra, temveč le do 
Divače ali Kozine. Tu so običajno pre-
stopali iz avtobusa na vlak ali obratno. In 
ker so pozabili oddati razglednico v Kop-
ru, so jo hitro vrgli v najbližji nabiralnik, ki je 
bil na postaji! Cena 25-50 €.

6. Vselej znak » « (taxe, taksa za pre-T
malo plačano poštnino) odtisne odhodna 
pošta, skoraj nikoli dohodna! A to za 
pošiljke iz Italije očitno ni veljalo, saj je 
naša pošta dobro vedela, da Italijani 
frankirajo premalo, običajno so upoštevali 
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     34 Din = 17 x 2
+   23 Din    porto  
     11 Din = 12 Lir

Tu smo si pomagali z datoteko 
uradni_tecaji_banke_flrj.pdf, ki jo 
najdemo na straneh Banke Slovenije: 
bsi.si/statistika »Devizni tečaji , izberemo 
in plemenite kovine« »Zgodovina  in nato 
deviznih tečajev«. Z malo iskanja po tabe-
lah sem ugotovil, da je bil bilo 100 Lit leta 
1955 vrednih 93 Din. Cena 5-10 €.

7. Pismo iz Trsta v Trbovlje je frankirano s 
15 Lir, kar ni zadoščalo niti za razglednico 
v domačem prometu, kaj šele za tujino. 
Bistro oko pošte v Trbovljah je »prevaro« 
opazilo in seveda takoj odtisnilo 
štampiljko »T Pri vročitvi izterjati / porto-
poštnino Din 77« in dolepilo za 77 Din 
porto znamk ter jih žigosalo z žigom 
TRBOVLJE TP OB E 2. XII. 61 11.Ь Љ

7.

       23 Din = 15 Lir
    + 77 Din porto
     100 Din = > 40 x 2

Zopet sem poiskal tečaj za 100 Lir = 120 
Din. Za 15 Lir bi morali (uradno) dati 18 
Din, a videti je, da je pošta imela  »svoj«
dnevni tečaj in je obračunala to kot 23 Din. 
Tarifa za pismo v tujino je bila tedaj 40 Din. 
Cena 5-10 €.

8. Razglednica s Trbiža, poslana 3. 2. 
1960 za Loko 56 pri Zidanem Mostu, je 
frankirana z znamko za 15 lir, kar je veljalo 
za notranji promet in italijanska (odhod-
na) pošta je odtisnila »T« ter dopisala 0,62 
(cent švicarskega franka). Tu je ob-
računavanje enostavnejše, ker moramo 
franke pretvoriti v dinarje! A kje dobiti 
menjalno razmerje za tista leta? Zopet si 
pomagamo z že prej omenjeno datoteko: 
uradni_tecaji_banke_flrj.pdf. Tečaj 1. 12. 
1954 je bil 114 Din za1 Sfr in je veljal do 
našega datuma. Torej je bilo 62 Cent. 
približno 70 Din (kar ustreza več kot dvojni 
tarifi razglednice za tujino, ki je bila takrat 
25 Lir). Cena 2-3 €.

»notranjo«, torej domačo italijansko tari-
fo! Tu ni nobenega » « odhodne pošte, T
temveč štampiljka »T Pri vročitvi izterjati / 
porto-poštnino din 23« in žig dohodne 
pošte ŠKOFJA LOKA KO JA OKA Ш Ф Л
4.10.55 -0 čez znamke za 23 din poseb-
nih jugoslovanskih izdaj za »porto« pošt-
nino. Moram reči, da je pošta bila kar do-
bro poučena o vrednosti italijanske lire in 
je natančno izračunala dvojno razliko od 
plačanega in naše domače tarife. Dopis-
nica iz Jugoslavije v tujino je bila 17 Din, 
plačanih je bilo 12 Lir = 11 Din, torej:

8.

veselko.gustin@gmail.com
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Poštna zgodovina

Veselko Guštin

Razglednica s Sl. 1 je zanimiva z več pogledov. Poslana je kot »Vojaška pošta« iz 
Kopra: CAPODISTRIA * POLA  * 23.10-1945 kot uradna pošta, oproščena poštnine 

s štampiljko »POVERJENIŠTVO  NARODNE  ZAŠČITE – KOPER« in zvezda.

Razglednica v Jablenca, Bovec, 1945

Uporabljen je še italijanski poštni žig z 
»zlomljenim« R. Naslovljena je v 
Jablenca, pošta Bovec, ki je bil tedaj že del 
cone A. Med Jablencami in Bovcem je bila 
reka Soča, ki je hkrati bila tudi mejna reka. 
Desna stran ali zahodno od Soče je bila v 
coni A, leva pa v coni B. Zato tudi »T«, ki ga 
je odtisnila Zavezniška poštna uprava, saj 
je pošiljka potovala po coni A v Bovec. 
Nekdo iz Jablenc je pošto osebno prevzel 
kar v Bovcu in prijazna uslužbenka mu ni 
zaračunala porto poštnine. Pošiljatelj je bil 
prekomorec. Cena razglednice 30-50 Eur.

Nekaj o : Ministrstvo za not-Narodni zaščiti
ranje zadeve Narodne vlade Slovenije je 
bilo ustanovljeno 5. maja 1945. V sestav 
ministrstva se je vključila tudi statistika za 
notranjo upravo, ki je bila prej enotno vo-
dena za celo državo. Ob osvoboditvi je bilo 
v Sloveniji 2.000 članov Narodne zaščite 
(še iz vojne), ko pa so jo po zveznem navo-
dilu preimenovali v  in vanjo Narodno milico
sprejeli ves stari policijski aparat ter 

Slika 1. Razglednica iz Kopra v Jablenca, Bovec.

mnogo novih članov, je konec maja 1945 
štela 15.000 članov. Ime  Narodna zaščita
se je ohranilo na Slovenskem primorju in v 
Istri do leta 1947. Še kot otrok se 
spominjam, da so Koprčani rekli: »Glej, 
zaščitnik danes  gre!«. (miličnik,  policaj)

Starejši prebivalci Kopra se še spomi-
njamo takega mandrača. V Kopru so bili 
trije večji mandrači, še v Bošadragi (danes 
je zasut in je v sestavu Luke Koper) ter ob 
poznejšem Vojkovem nabrežju (danes 
zasut in preurejen v otroško igrišče).  

Slika 2. Eden od treh večjih koprskih mandračev, 
ki je še danes v uporabi in razširjen v marino.

Posnetek s Sl. 2 prikazuje Koper iz časov 
40 let prejšnjega stoletja, ko še ni bila 
sezidana avtobusna postaja »Adria«. 
Mandrač na sliki je prav takšen kot danes, 
le da ga ne krasi tako velika ladja. Pa tudi 
ne tako slikoviti starinski avtomobil. Danes 
je v tem delu urejeno sprehajališče s 
posejanimi oleandri in klopcami. Obala je 
dvignjena za približno 50 cm.

veselko.gustin@gmail.com
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Poštna zgodovina

Veselko Guštin

V tem prispevku smo poskusili sistematično zbrati vse od izida prve poštne znamke 
do danes. 

Že kar nekaj prispevkov je bilo na temo znamk na slovenskem ozemlju. Tako na 
primer na strani fzs.si najdete prispevek Poštna zgodovina na ozemlju Slovenije. 

Znamke na slovenskem ozemlju 
od 1850 do danes

Slovensko ozemlje je bilo najprej del Avstrije ali Ogrske, pozneje pa Jugoslavije. Vmes 
pa so bile vojne in razkosanje domovine med Nemčijo, Italijo, RSI (Repubblica Sociale 
Italiana, Ital. socialna republika) in Madžarsko. Po vojnah so nastopile mirovne 
konference in z njimi prehodno zasedeno ozemlje, tako v Prekmurju kot na 
Primorskem. Če si pogledamo sliko, bi takole bil videti izbor najrazličnejših držav, 
pokrajin in con na Slovenskem. 

Znamke so razvrščene po časovnem vrstnem redu. V štirih vrstah vidimo primere 
morda najbolj videnih in poznanih znamk. Opazimo vse državnike, ki smo jih hote ali 
nehote imeli: cesar in kralj Franc Jožef, kralj Emanuel III., kralj Aleksander in kralj Peter 
Karadjordjević, Hitler, pa na koncu Josip Broz. Na Slovenskem so se uporabljale 
znamke Avstrije, Italije, RSI, Madžarske, Kraljevine S.H.S., Jugoslavije, Ljubljanske 
pokrajine, Nemčije, Slovenskega primorja in Istre, republike Jugoslavije ter Slovenije. 
Velikokrat tudi z različnimi dodanimi pretiski.
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„A.M.G. - V.G.“

Slovensko Primorje – Istra

"Co. Ci." 

„A.M.G.- F.T.T. “

Verigarji / din

Država

„Centesimi di corone“

Madžarska (Forint, po 1900 Krone)

„Regno d'Italia/Venezia Giulia/ 
3.XI.18"

„Venezia Giulia“

Jugoslavija / Din

Verigarji  / krone

"R. Commisiariato Civile Territori 
Sloveni Ocupati LUBIANA" 

Madžarska

Provinz Laibach" / Lj. pokrajina

„SLOVENIJA/ Jugoslavija / 9.5.1945"

„Fascio« in/ali »REPUBBLICA 
SOCIALE ITALIANA«, RSI“

Italija

Avstrija

„SLOVENIJA/ Jugoslavija / 9.5.1945"

Deutsches  Reich

„SLOVENIJA/ Jugoslavija / 9.5.1945"

„Trieste/ Trst 1.V.1945"

Kraljestvo SHS / din

„ISTRA“

Avstrija (do 1858 1G = 60 kr, po 
1858  1 G = 100 kr)

Italija / Lire

„Rijeka -Fiume 3.V.1945“

Slovenija / Tolar

Jugoslavija / Din

Slovenija / Evro

„S.T.T.-V.U.J.A.“

FNR Jugoslavija

Jugoslavija / Novi din

„S.T.T.-V.U.J.A.“

Jugoslavija / ND

Tolar / stotinka

ND / para

Evro / cent

novi Din / para

Lira / cent.

Lira / cent.

(jugo)lira / cent.

(jugo)lira / cent.

A.M.G. lira / cent.

A.M.G. lira / cent.

Pengo / fil.

(jugo)lira / cent.

(jugo)lira / cent.

Din / para

Din / para

Lira / cent.

RM / Pfen.

Din / para

(jugo)lira / cent.

Krona/ hell.

Krona / vin.

Krona /hell.

Lira / cent.

Din / para

Din / para

Din / para

Din / para

Lira /cent.

Krona/ hell.

Din / para

Valuta

Gulden /kr.

Forint/ filer

Krona/ hell.

Forint / filler

RM / pfen.

1.1.1900

14.11.1918

6.12.1918

1.5.1871

Od

1.6.1850

4.1.1919

5.5.1941

1.4.1931

24.6.1920

26.4.1941

6.4.1941

7.6.1945

12.6.1945

23.1.1923

22.1.1944

13.1.1919

22.6.1945

6.4.1941

26.6.1941

21.4.1919

5.1.1944

1.7.1945

12.6.1945

22.9.1945

26.7.1945

15.8.1945

1.10.1947

1.7.1945

5.1.1966

26.6.1991

15.8.1949

1.1.2007

1.5.1948

1.4.1946

1.1.1990

31.12.1919

Do

1.1.1900

4.1.1919

26.6.1941

29.4.1919

26.4.1941

9.5.1945

9.5.1945

22.1.1944

29.4.1919

20.4.1919

23.1.1923

24.6.1920

1.4.1931

26.6.1941

31.12.1945

31.12.1945

30.6.1945

30.6.1945

1.5.1945

30.6.1945

30.9.1947

15.8.1948

15.11.1954

…

1.5.1945

31.12.1945

5.1.1966

15.8.1949

25.6.1991

15.11.1954

1.1.1990

1.1.2007

1.4.1946

9.5.1945

2,5 let

10 let

0,29 let

Štev. let

0,46 let

51 dni

49,5 let

4,9 let

4,1 let

26 let

1,5 let

0,40 let

61 dni

9,2 let

4,1 let

19 let

49 let

1,5 let

3 leta

20 let

5,3 let

18 dni

8 dni

0,44 let

2 leti

0,5 let

7 let

7,5 let

>23 let

1,3 let

1,5 let

1,5 let

25 let

0,75 let

0,48 let

23 dni

Ozemlje

Slovenija /del

slovensko ozemlje

Prekmurje

Slovensko primorje

Slovenija /del

Slovensko primorje

Slovensko primorje

Slovenija /del

Slovensko primorje

Slovenija oz.

Slovensko ozemlje/del

Slovenija /del

Gorenjska/ Štajerska

Primorska

Ljubljanska pokrajina

Ljubljanska pokrajina

Gorenjska/ Štajerska

Prekmurje

Cona B JK

Cona B JK

Ljubljanska pokrajina

Ljubljanska pokrajina

Ljubljanska pokrajina

Prekmurje

Cona A in B JK

Slovenija

Cona A JK  / del

Slovenija / del

Cona B STO / del

Cona B STO / del

Slovenija

Cona A  STO / Škofije

Cona B JK  / del

Slovenija

Slovenija

Slovenija in/ali del
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Tako kot so znamke zložene po vrsti, sledijo tudi opisi v razpredelnici. Dodali smo še 
trajanje nekega obdobja, ki nam morda koristi pri oceni redkosti kake znamke, 
predvsem tiste na pismih. Tekst pretiska na znamkah raznih držav smo dali med 
"navednici". 

Upoštevati moramo še nekaj. Prehod iz enega obdobja v drugo ni bil »odsekoma«, pač 
pa so običajno veljala prehodna obdobja! Tako npr. se je serija Ljubljanske pokrajine iz 
aprila 1945 izjemoma uporabljala tudi še v Jugoslaviji cel mesec maj in junij! Zato je 
uporaba v tem času bolj cenjena, kot tista v redni uporabi do 9. 5. 1945.

Takoj opazimo, da so se nekatere znamke na pismu pojavljale samo nekaj dni, kot npr. 
pretisk »Slovenija 1945« na Madžarskih znamkah (le 8 dni). Pa tudi »Co.Ci.« ali »R. 
Comisariato…« na znamkah kraljevine Jugoslavije je zelo redek, od 51 pa do 61 dni! 
Kratko obdobje uporabe sicer doprinese k njeni vrednosti. Nikakor pa ne moremo trditi, 
da je znamka Avstrije za 10 Kron s Francem Jožefom (v uporabi je bila 8 let) vredna 
manj kot tista za 50 cent »Co.Ci.« Ljubljanske pokrajine (v uporabi le 2 meseca)! Torej 
veliko pomeni tudi nazivna vrednost znamke, saj so se tiste z visoko vrednostjo zelo 
redko uporabljale. Navadnih pisem je bilo prav gotovo veliko več, kot priporočenih, 
vrednostih ali letalskih (z visoko nazivno vrednostjo), ki so se uporabljale le na kakih 
izjemnih pošiljkah ali pa na zelo redkih destinacijah. Veliko nam tu lahko pomagajo 
»specialni« katalogi za Avstrijo, Nemčijo in Italijo, ki nam povedo tudi vrednost znamke 
na pismu ali dopisnici. Seveda k ceni prispeva tudi redkost žiga. Sam sem dve leti iskal 
dokument z žigom naših pošt v Coni A Julijske krajine. Največkrat (99%) naletimo na žig 
Trieste (Trst), Gorizia (Gorica) ali Molfancone (Tržič). Zelo redko pa Caporetto 
(Kobarid), Plezzo (Bovec) ali Volzana (Volče). 

veselko.gustin@gmail.com
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POJASNILO: V NF 4/2020 je na strani 23 objavljen 
bankovec, ki ni bil v obtoku. Tudi med Oražmovimi 
osnutki osnutka za 2 jugoliri ga ni! Ali je to njegovo 
poznejše delo ali pa ga je naredil nekdo drug, ne 

vemo. Zanesljivo pa lahko vidimo, da je bila 

uporabljena njegova barka z enim jadrom!

Novosti v Knjižnici FZS

Tam najdete tudi vse potrebne podatke 
o načinu izposoje strokovne literature.

Na spletni strani FZS pa se trudimo 
objavljati aktualne podatke, ki jih 

dobivamo od naših društev. Prav tako 

si tam lahko ogledate seznam vseh 

društev in obiščete tudi njihove spletne 
strani ter povezave na ostale zanimive 
spletne strani (Alpe-Jadran Filatelija, 

FEPA, FIP, Pošta Slovenije ...).

Če pa imate kak zanimiv prispevek, ste 

vabljeni, da ga pošljete na uredništvo 
Nove filatelije, da ga objavimo.

Kolega Igor Pirc skrbno ureja tudi 
Knjižnico FZS in skrbi, da je ta kar 
najbolj vsebinsko bogata in raznolika. 

Seznam vse literature, ki je članom 

FZS na razpolago, najdete na spletni 
strani FZS: 

https://fzs.si/knjiznica/
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Veselko Guštin

V Mekinjah leta 2019, že prej pa v Mariboru leta 2012, je italijanski razstavljalec 
Alessandro Agostosi  predstavil svojo zbirko »Via Brindisi«. Prikazana so bila pisma, 
ki so iz raznih koncev Evrope potovala v svet preko italijanskega pristanišča Brindisi. 
Sposodil sem si del naslova, predvsem besedico VIA (= preko) za vse tiste poštne 

pošiljke, ki so /največkrat pomotoma in po nepotrebnem/ potovale v Ljubljano preko 
Bratislave na Slovaškem.

»Via Bratislava«

Zakaj je do tega prihajalo? To se je 

predvsem dogajalo takoj po osamo-

svojitvi Slovenije leta 1991. Spraševal 

sem tiste, ki bi o tem morali kaj vedeti in 

najbolj strokovni odgovor je sledeč. Po 

letu 1991 se je pojavilo kar nekaj novih 

držav na zemljevidu Evrope. Tako tudi 

Slovenija. Ker se pisemske pošiljke v 

večini primerov razvrščajo s pomočjo 

optičnega razpoznavanja znakov (OCR), 

je tukaj prihajalo do »napak«. Države 

Mednarodne poštne zveze (UPU) v raču-

nalniških programih niso takoj spreme-

nile/dopolnile imenikov in dodale imena 

novonastalih držav. In ko je stroj raz-

poznal del besede SLOV… je odločil, da 

gre to v zaboj s pošiljkami za Slovaško. In 

tako so pošiljke, sicer namenjene k nam, 

najprej potovale tja, kjer so jih »ljubez-

nivo« preusmerili k nam. Pa da ne bomo 

obdolžili samo strojev napačnega raz-

poznavanja. Podobno se je dogajalo tudi 

ljudem, ki so ročno razvrščali pošiljke. 

Koša za »Slovenijo« ni bilo in pismo je 

pristalo »nekje« v kakem drugem košu.

Zagotovo je že kdo od vas dobil tako 

pismo, dopisnico ali razglednico iz tujine 

in na njem opazil majhen okrogel žig 

Bratislave, ki tam ni imel kaj početi. V moji 

zbirki je takih pisem kar nekaj. Seveda 

niso prav vsa šla preko Bratislave. Nekaj 

jih je imelo prav zanimive poti.

Kako si sicer razložiti druge bolj eksotične 
destinacije, kot so Malezija, Nigerija, 
Estonija, Latvija …? Zanimiva je tudi sta-
tistika po letih, kdaj so pisma prihajala. 
Prvo je prišlo leta 1996, zadnje še leta 
2013. Zvezna republika »Jugoslavija« je 
do leta 2003 še obstajala, potem tega 
imena med državami ni bilo več. Raz-
padla je v Srbijo in Črno goro. Še prej pa 
so nastale Slovenija, Hrvaška, Bosna in 
Hercegovina ter Makedonija. Pozneje še 
Kosovo. Pošiljke je bilo potrebno nekam 
usmeriti in razpoznati pravo ime novo 
nastale države. In težave so se začele. 

Slika 1. Pismo s pomanjkljivim naslovom, 
naslovljeno na FZS, poslano iz francoskega kraja 
Le Lavandou, s poštninsko nalepko za 1.35 € in 
žigosano s strojnim žigom 06-07-11, je preko 
Bratislave (80090 BRATISLAVA 090 -8.-7.11.17) 
prispelo v Ljubljano. Žal datum dostave ni za-
beležen. Omenimo, da je »vmesna« pošta žig 
odtisnila na belo etiketo, da je žig bolj viden!
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Slika 2. Pismo »Service des postes« iz Vilniusa 
(Litva) za FZS v Ljubljano je prav tako šlo preko 
Bratislave: 80090 BRATISLAVA 090 23. 6. 07. 15. 
Žal ne odhodnega ne dohodnega žiga ni, tako da 
ne poznamo časa potovanja. Podobna pisma, 
razglednice ali dopisnice so prišle še iz Nemčije, 
Islandije, Nizozemske, ZDA, Anglije, Francije, 
Italije, Bolgarije, Švice in Kube.

Slika 4. Paketno pismo mi je priporočeno poslal 
znanec iz Italije: 33010 TREPPO GRANDE 17.-
3.12 00 na moj naslov. Pa bolj kot mi je zagotavljal, 
da je poslal in bi pismo moral dobiti, sem mu 
zatrjeval, da še ni nič prišlo. Končno pošiljka pride!  
Seveda sem na zadnji strani pisma /rjav karton/ 
našel čitljiv žig in obrazložitev uslužbenca iz Vilne 
(Vilnius): VILNIUS PSD 2012 03 23 1 LIETUVA. 
Poleg žiga in podpisa je tudi štampiljka »Prejel 
oddelek za distribucijo pošte« in označeno je bilo 
»izgubljeni paket«. S prevodom iz litvanščine mi je 
pomagal »Google translate«.

Slika 4.

Slika 5. Podobno pismo je iz Malmöja (Švedska) 
letelo preko Tajske (žig MISSENT TO THAILAND) 
v Ljubljano. Žal ni nobenih žigov in datumov, tako 
da ne vemo, kdaj je to bilo!? 

Slika 3. Pismo iz Argentine »Service des postes« 
za FZS je v Ljubljano prispelo prav tako preko 
Bratislave: 80090 BRATISLAVA 022 19.12. 12. -3. 
Podobno pismo smo prejeli na naslov FZS že leta 
2006, a takrat preko Talina, Estonija: TALLINN PK 
03.6. 06. AS EESTI POST. Naj še omenim, da je v 
naslovu zapisano: Eslovenia. Očitno »površen« 
OCR ali uslužbenec je videl prve črke ES…, torej 
ESTONIA. Podobno pismo sem prejel tudi 19. 11. 
1998 iz Luksemburga.

Slika 6. Že vrsto let prejemam obvestila o znamkah 
Luksemburga. Pošiljke so prihajale tudi še po letu 
1991 na državo »Yougoslavie«. Pa sem nekega 
dne po elektronski pošti urgiral, naj vendar 
popravijo ime države! Na enem prejšnjih pisem je 
bilo zapisano: NIG-SI-6000 KOPER. Domnevam, 
da je NIG nastal morda iz slabo prebranega JUG. 
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Vsekakor velja pohvaliti poštne uslužben-
ce širom po svetu, da pismo, ki je pomo- veselko.gustin@gmail.com

In tako se je pozneje namesto »Slovenija« znašlo 
ime »NIGERIA«?! Pismo z datumom 20.12.2005 je 
bilo poslano kdo ve kam, od tam pa pomotoma v 
Malezijo: (MISSENT TO MALAYSIA). Žal ni nobe-
nih drugih žigov, tako da ne vem, ali je zares šlo tudi 
v Nigerijo?

toma  zašlo k njim, ni končalo v košu – za 
smeti! Pa da ne bomo obtoževali 
površnosti teh poštnih uslužbencev, 
poskusimo »na pamet« razvrstiti Baltske 
države od juga proti severu in povejmo, 
katera so njihova glavna mesta. Bi šlo?

Pomoč krožkarjem v Žalcu
Mladi krožkarji na 1. OŠ v Žalcu smo se 
odločili, da bi pripravili eksponat z 

razglednicami in z njim slikovito opisali 

pot najdaljše slovenske reke, ki izvira in 

se tudi izliva v Sloveniji. Svojo pot pričenja 
pod Okrešljem nad Logarsko dolino in se 
izliva v Savo pri Zidanem mostu. Vmes pa 

teče skozi ali mimo veliko krajev, ki so 

nekoč imeli tudi svoje razglednice. 

Skušali bomo ugotoviti, kje jih danes 
sploh še imajo.

Do sedaj smo zbrali že kar nekaj 

zanimivih razglednic, ki jih bi želeli v 

tekmovalnem eksponatu prvič prikazati 

na filatelistični razstavi FIRAMLA v 
Trbovljah. Razglednice vseh krajev, ki 
ležijo v porečju reke Savinje, pa bomo 

zbirali tudi še pozneje. 

Naš namen je, da bi te 

razglednice občasno  
lahko pokazali na kakšni 
nefilatelistični razstavi, saj 
vemo, da obiskovalci z 

zanimanjem opazujejo in 

k o m e n t i r a j o  t a k š n e  
razstave, še posebej, če je 
n a  r a z g l e d n i c a h  

predstavljen kraj, ki ga 

zelo dobro poznajo.

Prosimo vas, če nam lahko pišete kakšno 

razglednico iz teh krajev ali pa nam jo 

pošljete v pismu na naš naslov:

FD Žalec, p.p. 58, 3310 ŽALEC.

Zaenkrat smo uspeli zbrati več kot 100 
razglednic, kar pa je še vedno premalo za 
naš načrt, da bi zbrali vsaj 160 razglednic 

za 5-okenski eksponat. Zato se 

obračamo na bralce Nove filatelije s 
prošnjo, da malo pobrskajo med svojim 
odvečnim materialom, kjer se prav gotovo 
nahaja tudi kakšna razglednica iz krajev 

ob Savinji. Zraven pa si bomo vsi skupaj 

tudi malce osvežili znanje zemljepisa. Ste 
prepričani, da poznate vse kraje, ki ležijo 
ob Savinji?

Stroške poštnine vam bomo povrnili.

Med potjo reka Savinja obišče 
številne kraje, od koder zbiramo 
razglednice za naš eksponat.

veni.ferant@gmail.com
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Obletnice

Boštjan Petauer FRPSL

Ob 100. obletnici Ljubljanskega 
velesejma

Ljubljanski velesejem je bivši razstavni prostor na področju današnjega parka Tivoli, 

ki je obstajal med letoma 1921 in 1955. To je bila prva in s tem najstarejša ustanova 

te vrste v takratni Kraljevini Jugoslaviji.

Kralj Aleksander I. med odprtjem Ljubljanskega 
velesejma

Na trikotnem prostoru med Gospo-

svetsko, Lattermanovim in Lipovim 
drevoredom (oz. današnjim zahodnim 
zidom kopališča Ilirija,  Celovško cesto in 
parkom Tivoli) so leta 1921 postavili 

Ljubljanski velesejem. Razstavne 

paviljone je v letu 1920/21 projektiral 
arhitekt Josip Costaperaria. Do jeseni 
1921 so zgradili 5 večjih in okoli 20 
manjših razstavnih paviljonov. Prvo leto je 

tako sejem obsegal okoli 25.000 

kvadratnih metrov površine, nato pa je 
naslednje leto mesto dalo v najem še 
13.000 kvadratnih metrov ob drugi strani 
Lattermanovega drevoreda; na novi 

površini je Costaperaria postavil dva 

velika paviljona, restavracijski paviljon in 
vinotoč. Leta 1925 je Državni higienski 
zavod v Ljubljani v enem od teh dveh 

paviljonov postavil higiensko razstavo, ki 
je obstajala do leta 1932, ko je paviljon 

zadela strela in je pogorel. Leta 1930 so 

zgradili še dva nova velika paviljona, tako 

da je njihovo število naraslo na 10; bila sta 
prva paviljona, ki nista bila začasna, 
ampak so pri gradnji uporabili tudi beton 

in cement.

Slika Ljubljanskega velesejma (posneto med 
1921 in 1941). Lastnica razglednice je Milena 

Žnideršič.

Leta 1939 je Vinko Glanz izdelal načrt za 
trajnostno ureditev sejmišča. Načrtov 
niso uresničili zaradi izbruha druge 
svetovne vojne leta 1941. Pred drugo 
svetovno vojno so tu organizirali več 
sejmov (Ljubljanski mednarodni vzorčni 
velesejem) oz. več razstav: mednarodno 
razstavo radia in telekomunikacij, razsta-
vo umetnin na Ljubljanskem velesejmu, 
razstavo Slovenska moderna umetnost, 
razstavo slovenskega novinarstva, med-
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narodno razstavo umetniške fotografije, 
... Med vojno so prostor zasedli oku-
pacijski vojaki (sprva Italijani, nato pa 
Nemci) in tu vzpostavili vojašnico ter 
intendantsko službo za ljubljanski garni-
zon. Zavezniška letala so 11. novembra 
1944 napadla vojaški kompleks in pri tem 
uničila tudi skladišče nafte. 

Slika Ljubljanskega velesejma (posneto leta 
1929). Lastnica posnetka je Milena Žnideršič.

Leta 1955 se je Ljubljanski velesejem 
preselil iz Šiške na današnje Gospo-
darsko razstavišče. 

V zvezi z odprtjem velesejma je bil izdan 
tudi poseben poštni žig; gre za enega 
prvih takšnih jugoslovanskih žigov pred 
drugo svetovno vojno.

Popolna serija Prve skupne jugoslovanske izdaje, žigosane z velesejemskim žigom.

Literatura in viri

1. Priručnik maraka jugoslavenskih 
zemalja, Skupne izdaje stare 
Jugoslavije, Zvezak 9, 
Filatelistički Savez Hrvatske, 
Zagreb 1951

2. Spletne strani

3. Zasebna zbirka

bostjan.petauer@siol.net



40 Nova filatelija – Letnik XXXVII

Mednarodna obzorja

Peter Suhadolc FRPSL

Kraljevo filatelistično društvo 
v Londonu

Kraljevo filatelistično društvo v Londonu 

(Royal Philatelic Society London, v 

nadal jevanju RPSL),  k i  je  b i lo  

ustanovljeno leta 1869 kot Filatelistično 

društvo v Londonu (The Philatelic 

Society, London), je najstarejše 

filatelistično društvo na svetu. Društvo je 

postalo , ko mu je kralj Edvard 'kraljevo'

Kratka zgodovina in društveno 

poslanstvo

Slika 1

Slika 2

4. Ustanoviti in vzdrževati knjižnico in 
zbirke znamk, osnutkov, poskusnih 
odtisov, predložkov in drugih predmetov, 
ki bi bili zanimivi glede na cilje RPSL. 

3. Prirejati, bodisi samostojno ali v 
sodelovanju z drugimi, mednarodne in 
ostale filatelistične razstave v Združenem 
kraljestvu ali drugje, jih promovirati in jim 
pomagati pri uspehu; ponuditi in 
dodeljevati nagrade, kolajne in druga 
priznanja, vezana na take razstave ali na 
strokovno literaturo, povezano s filatelijo. 

2. Informirati člane RPSL na vseh 
področjih, ki zadevajo društvene cilje, s 
pomočjo sestankov, razprav, prikazov, 
lekcij, dopisovanja ali na kak drug način; v 
podporo tem ciljem pomagati pri 
filatelističnem raziskovanju in samostojno 
raziskovati ter tiskati, objavljati in izdajati 
strokovne članke, revije, knjige, 
okrožnice kot tudi ostalo literaturo.

Člani RPSL smo ponosni na našo 
strokovnost in stremimo k odličnosti. Pri 
nas so dobrodošli filatelisti katerega koli 
poklica, od tistih, ki so premožni do tistih, 
ki imajo omejene finančne sposobnosti. 
Trenutno ima RPSL nad 2300 članov, od 
katerih jih več kot polovica živi izven 
Združenega kraljestva, in število stalno 
narašča.

1. Promovirati in spodbujati filatelijo ter 
prispevati k njenemu napredku tako v 
znanju kot v praksi. 

Glavni cilji RPSL so: 

VII. (vladal od 1901 do 

1910) leta 1906 dodelil 

ta privilegij in sicer 

deset let zatem, ko je 

njegov sin Vojvoda 

Y o r š k i  p o s t a l  

predsednik društva. 

Tudi ko je leta 1910 

vojvoda postal Kralj 

Jurij V. (vladal od 1910 

do 1935), je še naprej 

de lova l  ko t  

d r u š t v e n i  

pokrovitelj in 

leta 1924 dal 

d r u š t v u  

dovoljenje, da 

u p o r a b l j a  

kraljevi grb na 

d r u š t v e n i h  

dokumentih in 

pub l ikac i jah  

(Slika 1). Tradicija se nadaljuje in danes je 

pokroviteljica kraljica Elizabeta II. Logo 

društva so tako kratice RPSL, nad njimi 

krona in letnica ustanovitve (Slika 2).
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Organi in sedež RPSL

RPSL vodi uprava, ki šteje pet članov, 
predsednik, dva podpredsednika, tajnik in 
blagajnik ter svet, ki šteje 18 članov, od 
katerih je 12 rednih, štirje so imenovani, 
dva sta dodatna skrbnika. Dalje ima 
RPSL osem uslužbencev, ki skrbijo za 
sedež, knjižnico, zbirke, knjigovodstvo in 
administracijo. Veliko dela v knjižnici, 
arhivu in muzeju pa opravijo tudi 
prostovoljci, javi se lahko vsak, saj se delo 
(katalogizacija fotografij in video 

Slika 3

Slika 5

Slika 4

posnetkov) lahko opravlja tudi preko 
spleta. Trenutno je predsednik RPSL 
Richard Stock.

Dolga leta je RPSL imelo svoj sedež na 41 
Devonshire Place (Sliki 3 in 4). Ker je ta 
postal premajhen za vse dejavnosti, so 
sedež leta 2017 prodali in poiskali ter še 
isto leto kupili bolj primernega. Nov 
sedež, ki je bil vedno v lasti kakega kluba, 
se nahaja v srcu Londona, na naslovu 15 
Abchurch Lane (Slika 5) nedaleč od 
sedeža Bank of England (Slika 6). Vanj se 
je RPSL preselilo jeseni 2019.

Slika 6



Knjižnica

Knjižnico RPSL so ustanovili leta 1886, ko 
sta dva člana podarila svoje knjige 
društvu. Od tedaj pa do danes je knjižnica 
narasla na okoli 20.000 knjig, ki so jih v 
veliki večini podarili njeni člani. V knjižnici 
(Slika 7) najdemo tudi kataloge znamk, od 
najstarejših do sodobnih, in kataloge 
pomembnejših angleških in mednarodnih 
razstav. Najstarejši je iz leta 1881.

Z letnim prirastkom okoli 24 metrov polic 
je knjižnica postala ena od vodilnih 
filatelističnih knjižnic na svetu.

Knjižnica je urejena po imenih držav v 
abecednem vrstnem redu. Nekaj pa je 
tudi sekcij o tematski filateliji, ponaredkih, 
vojaški in ladijski pošti itd. Pomemben je 
tudi oddelek s filatelističnimi revijami, ki jih 
je preko 3700 (od leta 1860 dalje) ter del s 
preko 28.000 avkcijskimi katalogi.

Slika 7

Ekspertizni odbor

Odbor razpolaga z obsežnim fotograf-
skim arhivom izdanih mnenj in s številno 

Ekspertizni odbor so člani RPSL 
predlagali leta 1894. Ko je leta 1983 
RPSL postalo dobrodelna ustanova, so 
ekspertizo prenesli na podjetje RPSL 
Limited, ki sedaj imenuje člane odbora. 
Zadnja leta izdajajo med 2500 in 3000 
certifikatov letno, skupno število vseh 
izdanih certifikatov pa presega 210.000. 

referenčno zbirko tako pristnega kot 
ponarejenega gradiva. Razpolaga pa tudi 
s sofisticirano tehnično opremo, med ka-
terimi je video spektralni primerjalnik VSC 
6000, ki dovoljuje primerjavo optičnih 
lastnosti črnil in barv. Odbor ima po potre-
bi dostop do Kraljičine filatelistične zbirke 
in do Tapling zbirke v British Library.

The London Philatelist, knjige, muzej

RPSL je založnik več pomembnih knjig 
raziskovalne narave, ki se jih da kupiti tudi 
preko spleta ( ). RPSL RPSL on-line shop
ima tudi svojo filatelistično zbirko, ki v 
glavnem služi ekspertiznemu servisu ter 
svoj muzej, The Spear Museum of 
Philatelic History, kjer najdemo obširno 
zbirko primerkov in dokumentov z raznih 
področij filatelističnega razvoja in 
razstavljanja.

RPSL izdaja svojo revijo The London 
Philatelist, ki neprekinjeno izhaja od 
januarja leta 1892. Na leto natisnejo 
deset številk, ki pokrivajo filatelijo in 
poštno zgodovino celega sveta. Največ je 
seveda raziskovalnih člankov. Vsi člani 
prejemajo revijo zastonj, dostopna pa jim 
je tudi digitalna verzija vseh člankov od 
leta 1892 dalje.

Član RPSL lahko postane polnoletna 
oseba s podpisano pristopno izjavo, ki jo 
morata sopodpisati tudi predlagatelj in 
zagovornik, dva člana RPSL, ki osebno 
poznata kandidata in s svojim podpisom 
jamčita zanj. Imena kandidatov za 
članstvo nato objavijo v svojem glasilu in 
vsak član se ima pravico izjasniti o 
predlaganem članu. Na ta način se 
prepreči včlanitev posameznikov s 
sumljivo preteklostjo. Mladinci od 14. leta 
dalje lahko zaprosijo za pridruženo 
članstvo. Trenutna članarina znaša 130 

Člani in izbrani člani RPSL
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funtov (za člane izven Združenega 
Kraljestva – za ostale je nekoliko višja) za 
polnoletnega člana in 10 funtov za 
mladinskega.

Ugodnosti, ki jih članstvo v RPSL nudi, so 
seveda udeležba na srečanjih, ki jih 
društvo prireja vsaka dva tedna od 
septembra do junija na sedežu društva 
(Slika 8). Na teh srečanjih član predstavi 
svojo zbirko ali eksponat in o njej 
spregovori. Člani lahko srečanjem sledijo 
tudi preko spleta. Na sedežu lahko 
obiščejo knjižnico. Letno lahko brez-
plačno dobijo dve mnenji ekspertiznega 
odbora (plačajo le poštne stroške), 
prejemajo po pošti izvode The London 
Philatelist, imajo dostop do širšega dela 
spletne strani društva, lahko pa zaprosijo 
tudi za kopije posameznih strani iz 
publikacij, shranjenih v RPSL knjižnici.

Če se je nek član izkazal s svojim 
služenjem RPSL kot prostovoljec, če je 
imel svojo predstavitev na sedežu ali 
konferenco (tudi spletno), napisal članek 
za  ali drugo po-The London Philatelist
membno filatelistično revijo ali izdal 
knjigo, če se je izrazito izkazal v filateliji na 
splošno, potem ga lahko drug član 
predlaga za naziv , kar lahko Fellow RPSL
prevedemo  To je »izbrani član RPSL«.
priznanje, ki ga dodeli odbor RPSL in daje 

Slika 8

Slika 9

izbranemu članu pravico, da se podpiše 
na vizitkah ali v člankih z dodatkom 
FRPSL za imenom. Člana RPSL, ki je 
Fellow, prepoznaš tudi po kravati, saj je 
običajna za člane temnomodra z RPSL 
logom, tista za izbranega člana pa 
podobna, vendar ima rumene diagonalne 
črte (Slika 9).

Prva slovenska RPSL člana, izvoljena 31. 
marca 2004, sta bila Igor Pirc in Peter 
Suhadolc. Že naslednje leto se nama je 
pridružil Mihael Fock, v naslednjih letih pa 
še Bojan Kranjc, Boštjan Petauer, Zmago 
Jelinčič Plemeniti in Aleš Marinšek. 

Predstavniki RPSL in delovanje v 
Sloveniji

O obisku dveh članov RPSL Slovenija na 
sedežu RPSL je poročal Mihael Fock v 
prispevku v (Fock, 2008). Novi Filateliji 
Fock je s Pircem obiskal RPSL tudi mar-
ca leta 2012, ko je tam predstavil svojo 
knjigo  (Fock, 2012). Zlati Jeruzalem

Vsaka regija v Združenem kraljestvu, 15 
jih je, ima svojega RPSL predstavnika, 
kakor tudi 48 držav po vsem svetu, kjer so 
člani društva. Predstavniki so vezni člen 
med RPSL in člani v svojih regijah 
oziroma državah. Predstavnike izbere 
odbor med vidnejšimi člani regije ali 
države.

Mednarodna obzorja
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Slovenski člani smo se redno udeleževali 
tudi RPSL sprejemov, ki jih navadno 
priredijo ob večjih kontinentalnih in 
svetovnih filatelističnih razstavah. Sedež 
RPSL sem obiskal spomladi 2014, nato 
sva ga skupaj z Boštjanom Petauerjem 
obiskala ob FEPA razstavi London 2015. 
Novembra 2017 sem bil izvoljen za 
Fellow RPSL. Decembra istega leta pa 
sem se udeležil seminarja, ki so ga v 
Mumbaju priredili indijski člani RPSL in 

Istega leta je Fock postal predstavnik 
RPSL za Slovenijo in dal pobudo za 
razstavo članov RPSL Slovenija (Slika 
10), ki je potekala od 3. do 5. oktobra 2012 
v avli Pošte Slovenije na Čopovi (Bračič, 
Ferant, 2012). Leta 2016 pa smo bili 
slovenski člani RPSL povabljeni na 
skupno razstavo s hrvaškimi člani, ki se je 
odvijala vzporedno z njihovo nacionalno 
razstavo v Vukovarju. 

predaval o tematski filateliji (Slika 11). 
Spletno predavanje o tematski filateliji za 
RPSL sem imel tudi aprila 2020. Leta 
2018 sem bil določen za predstavnika 
RPSL za Slovenijo.

Do sedaj smo bili štirje člani RPSL iz 
Slovenije deležni priznanja z nazivom 
Fellow za razne zasluge. Kot prvi Mihael 
Fock (2010), nato Peter Suhadolc (2017), 
Igor Pirc (2019) in Boštjan Petauer 
(2020), ki je lani za The London Philatelist 
napisal tri članke o Verigarjih.

Vabljeni v naše vrste!

Peter Suhadolc, 
RPSL predstavnik za Slovenijo

suhadolcpeter@gmail.com

Fock M. I., 2012. Razstava slovenskih 
članov RPSL. Nova filatelija, 3/2012, 
29-30.

The Royal Philatelic Society London, 
2021. Spletna stran: www.rpsl.org.uk
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Poštna zgodovina in domoznanstvo

Veni Ferant

Že vrsto let zbiram poštne žige Žalca iz vseh obdobij, tudi današnje. Kadar dobim v 
roke kakšno dopisnico, me še posebej zanima, kdo jo je pisal in komu jo je namenil. 
Po bontonu se sicer tujih pisem ne sme brati, ampak če je zapis star 117 let, potem 

nam je to dovoljeno.

Filatelist v Žalcu 1904

Med poštnimi pošiljkami s poštnim žigom 

Žalca sem naletel tudi na tole, za katero 

mi je kolega dr. Bojan Himmelreich 
omenil, da pošiljatelj poizveduje v Berlinu 
za filatelističnim materialom. Ker pa 
vsega besedila nisva uspela razbrati, 

sem naprosil filatelista Thomasa Artla in 

njegova žena Liselotte je prijazno ponu-
dila pomoč in mi prebrala zapis na tej 
dopisnici.

Dopisnica je bila iz Žalca poslana na 

naslov: Wohlg. Herrn Philipp Kosack, 

Berlin C. Burgstrasse 8, gegenüber dem 

königl. Schloss (naslovnik v Berlinu 
(nasproti kraljevega gradu).

Na drugi strani dopisnice pa je zapisano: 

Iskal sem podatke o pošiljatelju. V krstnih 
knjigah Žalca ni bil vpisan. Iskal sem dalje 
in naletel na zanimivo novico v časniku 

Narodni list (30. 1. 1913, št. 5) ter izvedel 

nekaj več o pošiljatelju. 

Žalec, 14. marca 1904.                 

Prijazno (napisano je vljudno) vas prosi-
mo, da nam pošljete cenik rabljenih (žigo-
sanih) znamk in filatelističnih izdelkov. 

Lep pozdrav, Leopold Schalda, 

Žalec, Štajerska.

Naključje (ali pa tudi ne) je, da je bil 
pošiljatelj te dopisnice po poklicu črko-
stavec, kot sem bil od leta 1973 dalje tudi 
jaz, zato me je zadeva še bolj pritegnila. 

Na koncu te časopisne novice pa je nave-

den bistven podatek: »Kot užitninski urad-
nik je služboval svoj čas tudi pri g. Rob-
leku v Žalcu in je bil povsod priljubljen.« 

Ne vemo pa še, ali je iskal informacije 
zase ali za svojega delodajalca Robleka.

veni.ferant@gmail.com
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Iz Zveze in društev

Jože Keber

Zbor članov Filatelistične zveze Slovenije (FZS), ki je potekal v soboto, 19. 9. 2020, 
v prostorih Pošte Slovenije v Ljubljani, je prinesel tudi veliko priznanje za delo 

Koroškega filatelističnega društva (KFD). Pri ocenjevanju dela društev v dvoletnem 
obdobju 2018–2019 je KFD zasedlo odlično 2. mesto, boljše je bilo le društvo 

iz Škofje Loke.

Novi priznanji za Koroško filatelistično 
društvo

Novi priznanji za Koroško filatelistično 
društvo

Velja poudariti, da je priznanje plod 
večletnega dela članov društva, saj je bilo 
društvo že v obdobju 2014–2015 na 2. 
mestu, v letih 2016–2017 pa na 3. mestu. 
Vse to kaže na konstantno začrtano 
plodno filatelistično delo skozi daljše 
obdobje, rezultat pa so visoka priznanja, 
ki jih FZS društvu namenja. Priznanje 
KFD je iz rok predsednika Filatelistične 
zveze Sloveni je gospoda Petra 
Suhadolca prevzel naš član Marjan 
Merkač. 

Foto: Veni Ferant.
Marjan Merkač sprejema priznanje FZS. 

Skozi vsa leta delovanja je društvo vpeto 
v kulturno dogajanje v Mežiški dolini in 
širše. Rezultat te vpetosti so različne 
pregledne razstave spominskih ovitkov,

kartic, priložnostnih žigov, ki jih je društvo 

izdalo samo, ob pomoči lokalne skupnosti 

ali v sodelovanju z drugimi društvi in 

zavodi. Društvo je pobudnik več kot 200 

priložnostnih poštnih žigov in posledično 

tudi več kot 200 spominskih filatelističnih 

celot. Samo v letu 2020 je bilo novih 

filatelističnih celot 17, vse pa so spremljali 

priložnostni poštni žigi. Več o delovanju 

društva si lahko ogledate na strani

Društvo sodeluje z različnimi filatelis-

tičnimi društvi v Sloveniji, prepoznavno 

pa je tudi izven meja Slovenije. To je v letu 

2020 prepoznala tudi  Evropska 

filatelistična organizacija - FEPA, ki je 

KFD podelila Certifikat za izjemno 

dejavnost pri promociji filatelije. Takšno 

priznanje FEPA je v letu 2020 dobilo samo 

5 filatelističnih društev v Evropi, KFD pa je 

eno redkih društev v Sloveniji, ki se 

ponaša s tem naslovom. Priznanje bi 

morala FEPA podeliti na kongresu v 

Londonu, ki pa se žal zaradi težav s 

Covid-19 ni odvil po načrtu, tako da v KFD 

na podelitev priznanja še čakamo. 

V letu 2020 pri delu KFD velja izpostaviti 

tudi promocijo poštne znamke 400 let 

jeklarstva na Koroškem. Vse štiri občine 

Mežiške doline so prepoznale dodano

www.kfd.si.
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vrednost filatelije in promocijski učinek 
nove priložnostne znamke in so, ob 

organizaciji KFD, složno pristopile k izidu 

skupnega fi latel ist ičnega sklopa.

Maksimum karta z motivom iz valjarne

Poudariti velja, da so na štirih poštah v 
Mežiški dolini na dan 13. 7. 2020 bili v 

uporabi posebni spominski poštni žigi. 

Priložnostni na poštah 2393 Črna na 
Koroškem, 2392 Mežica in 2391 Prevalje 
ter žig prvega dne na pošti 2390 Ravne na 
Koroškem. Znamka ima nominalo A, kar 

je trenutno 55 centov, in je oznaka za 

vrednost poštnine za standardno pismo v 
domačem prometu. Oblikoval jo je Edi 
Berk na osnovi fotografije Toma 

J e s e n i č n i k a ,  n a š e g a  s v e t o v n o  

prepoznavnega koroškega fotografa. 

Motiv na znamki je valjarska proga in 
postopek valjanja v družbi SIJ Metal 
Ravne. Naklada znaša 40.000 kosov.

joze.keber@sgn.net

Bojan Bračič

Eksponati v eni vitrini se pojavljajo na velikih razstavah že skoraj dvajset let. Sprva 
kot poskusni razred so se s časom razvijali in napredovali in so danes praktično 

stalni del vseh razstav.

Na NOTOSu 2021 tudi dve in tri vitrine

Zaradi tega so se organizatorji Evropske 
filatelistične razstave NOTOS 2021 
odločili, da bodo poskusno sprejeli tudi 
eksponate v dveh in treh vitrinah. Pogoji 
ocenjevanja bodo enaki kot za eksponate 
v eni vitrini; tema in razpoložljivo 
gradivo zanjo morajo jasno pokazati, 
da se tega nikakor ne da razširiti na pet 
vitrin.     

Hkrati pa je praksa pokazala, da je včasih 
neko temo težko celovito prikazati samo v 
eni vitrini in je tudi ustreznega gradiva več 
kot samo za 16 razstavnih listov 
standardnega formata. Po drugi strani pa 
je  povsem jasno, da gradiva za tako temo 
nikoli ne bo dovolj za eksponat v petih 
vitrinah. 

NOTOS 2020 bi moral 
biti izpeljan že decem-
bra 2020, vendar so 
razstavo iz vsem zna-
nih razlogov preime-
novali in prestavili na 
letošnje leto. Postavljena bo od 19. do 22. 
novembra 2021 v Atenah. Zadnjo verzijo 
IREXa (posebnih pravil razstave) si lahko 
ogledate na spletni strani www.hps.gr. 
/notos2021. Mene je FZS imenovala za 
nacionalnega komisarja za to razstavo, 
zato vabim vse zainteresirane, da prija-
vijo svoje eksponate za to razstavo na 
moj e-naslov, najpozneje do 30. aprila 
2021. 

bojan.bracic@triera.net   




