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vsem	problemom	navkljub	se	premika.	Govorim	

seveda	o	dogodkih,	povezanih	z	našim	konjičkom.	

Tradicionalno	razstavo	eksponatov	v	enem	oknu,	ki	

je	letos	doživela	jubilejno	deseto	ponovitev,	smo	

uspešno	izpeljali,	o	čemer	lahko	več	preberete	v	tej	

številki	naše	revije.	Tudi	razstava	regionalne	

povezave	Multilaterala,	ki	je	bila	letos	v	sosednji	

Spoštovane	ljubiteljice	in	ljubitelji	znamk	in	filatelije,

Žal	moram	omeniti	še	eno	manj	prijazno	stvar.	Iz	filatelističnih	krožkov	

prihajajo	vesti,	da	je	pri	večini	njihovo	delo	dolgo	časa	mirovalo	in	ga	tudi	

sedaj	ne	morejo	izvajati	v	polni	meri,	kot	bi	želeli.	Tako	bomo	morali	

odpovedati	za	november	2021	načrtovano	državno	mladinsko	filatelistično	

razstavo	FIRAMLA	2021,	saj	mladi	niso	in	ne	bodo	uspeli	pripraviti	

eksponatov	zanjo.	Če	pa	bo	komu	le	uspelo,	bomo	te	eksponate	vključili	v	

meddruštveno	filatelistično	razstavo	FIMERA	2021,	ki	ji	bolje	kaže.	

Več	aktivnosti	smo	lahko	zasledili	tudi	po	posameznih	društvih,	kjer	so	ob	

različnih	priložnostih	pripravili	številne	priložnostne	izdaje	s	priložnostnimi	

poštnimi	žigi,	ovitki	in	drugimi	podobnimi	izdelki.	Pri	tem	pa	nekoliko	

preseneča	podatek,	da	je	po	preteku	treh	četrtin	leta	članarino	Zvezi	plačala	

le	dobra	polovica	članov.	Člani	Zveze	so	društva	oziroma	klubi	in	dejstvo	je,	

da	je	bilo	sestajanje	zbiralcev	v	njih	v	prvi	polovici	leta	oteženo.	Toda	poletje	

je	prineslo	precej	sprostitev	in	možnosti	sestajanja,	tako	da	postaja	stanje	

388	plačanih	članarin,	ki	velja	na	dan,	ko	pišem	ta	prispevek,	zaskrbljujoče.	

Iskreno	upam,	da	se	bo	ta	številka	v	kratkem	bistveno	povečala.	Mogoče	bo	

spodbuda	za	to	podatek,	da	smo	končno	pripravili	letošnji	esej	in	sicer	iz	

znamke,	ki	je	izšla	ob	200-letnici	Narodnega	muzeja	Slovenije.	Kot	običajno,	

je	Zveza	pripravila	tudi	priložnostni	ovitek	z	esejem,	ki	ga	lahko	naročite	pri	

skrbniku	esejev	Veniju	Ferantu.	

Vsem	želim	prijazno	filatelistično	jesen	in	ostanimo	zdravi.												

Avstriji,	je	dobro	uspela;	še	več,	slovenski	razstavljavci	smo	se	na	njej	zelo	

dobro	odrezali.	Več	o	tem	lahko	preberete	na	spletni	strani	fzs.si,	kjer	boste	

našli	tudi	rezultat	sodelovanja	našega	razstavljavca	v	razredu	filatelistične	

literature	na	azijski	kontinentalni	razstavi	na	Japonskem.	
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Zdenko Kalizan 
(1978–2021) 

V spomin 

(1927–2021) 

V spomin 

Aleksander Elsner

Janez Cerkvenik

Mitja Pelicon

Tako se je zelo poglobil in pričel 
raziskovati vse izdaje koprskega kluba, 
posebej priložnostne žige.

Po kratki in hudi bolezni se je poslovil naš 
kolega ter dober prijatelj Zdenko.

V naš koprski klub je prišel in se vpisal leta 
2007. Bil je zbiralec različnega materiala. 
Predvsem je zbi ra l  razglednice 
njegovega Ankarana ter bankovce. V 
klubu se je navdušil tudi za filatelijo. Začel 
je zbirati kuverte, katere je izdajal naš 
klub. 

Z njegovo pomočjo smo pričeli zbirati in 
urejati vse klubske izdaje od začetkov 
izdajanja spominskih kuvert ter prilož-
nostnih poštnih žigov.

Ja, Zdenko, pogrešali te bomo.

Vsako soboto je prišel na sejem v Koper. 
Tam je pobrskal in pregledal vse, kar ga je 
zanimalo. Kar je našel zanimivega iz na-
šega okolja, nam je potem v klubu poka-
zal in nam podrobneje razložil. Včasih so 
bile to kuverte, drugič razglednice, tretjič 
bankovci in še kaj drugega, vezanega na 
naš prostor. Zelo zanimive so bile te 
njegove obrazložitve.

Imel je zelo bogato in kvalitetno zbirko 
starih razglednic Ankarana. Prav tako je 
vestno urejal svojo zbirko bankovcev. V 
našem klubu je bil zelo dejaven in 
prodoren. Na osnovi tega je bil tudi član 
nadzornega odbora FZS.

Aleksander Elsner ali naš Aco je bil rojen 
5. 3. 1927 v Ljubljani. Upokojitev je 
dočakal leta 1987 v Tekstilni tovarni 
Medvode. S filatelijo se je začel ukvarjati 
kot mlad fant, ki je precej filatelističnega 
gradiva dobil od svojega očeta. Član FD 
Lovro Košir je bil od leta 1973. S svojimi 
zbirkami je od leta 1968 do 2019 
sodeloval na klubskih, državnih, 
mednarodnih in svetovnih filatelističnih 
razstavah. Njegov filatelistični opus 
obsega 40 različnih zbirk, prvenec pa je 
njegova zbirka verigarjev, ki obsega več

kot 20000 kosov. Le-to je oplemenitil z 
gradivom Cvetka Zupančiča. Skupaj z 
Albertom Murnom sta uredila prvo zbirko 
verigarjev v PTT muzeju leta 1991, takrat 
še v Štrolovem gradu v Stari Loki. Del 
svoje zbirke verigarjev je takrat poklonil 
poštnemu muzeju. Od leta 1991 je 
sodeloval v skupini VERIGARJEV v 
Ljubljani z dr. M. Vardjanom, Z. Skokom, 
C. Zupančičem in drugimi. Sodeloval je 
tudi na mednarodnem simpoziju o 
Lovrencu Koširju leta 2004 v Škofji Loki. 
Čeprav Ljubljančan, je Aco zbral vse žige, 
ki so izšli na Škofjeloškem. Leta 2020 ga 
je FZS nagradila s priznanjem za 
življenjsko delo na področju filatelije.

Aco, zelo te bomo pogrešali, zlasti pisec 
teh spominov, saj si me ponovno navdušil 
za filatelijo, ko sem leta 1963 začel svoje 
»vajeništvo« v medvoški Tekstilni. 

Aco, počivaj v miru.
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Bojan Bračič

Zbiralci poštne zgodovine – pozor!

Z današnjo računalniško tehnologijo se da narediti marsikak zgodovinski objekt, 
očitno pa so za to tudi nekatere klasične možnosti. Zaradi tega morajo biti zbiralci 

objektov poštne zgodovine pri nakupih še posebej pozorni.  

Na tržišču se je pojavila ponudba starih 
poštnih žigov; ne odtisov, pač pa orodij, s 
katerimi odtisi nastanejo. Poštni žig je eno 
od osnovnih orodij poštnih delavcev, 
njegov odtis na poštni pošiljki pa je lahko 
tudi dokaz v uradnih postopkih. Zaradi 
tega bi omenjena orodja praviloma ne 
smela priti do nepooblaščene javnosti. 

Poštna zgodovina

V omenjeni ponudbi so redni kovinski žigi 
s premakljivim datumom, kakršne so upo-
rabljali na posameznih poštah predvi-
doma v času socialistične Jugoslavije. 
Njihov izgled kaže, da bi sicer morali iti v 
uničenje, vendar se to očitno ni zgodilo; 
nekje je »curljalo«. 

Ponudba starih poštnih žigov in pečatnikov na 
internetnih straneh. Fotografija je zrcalno 

obrnjena, da se lažje preberejo kraji, od kod 
izvirajo ti žigi.

Fiksni poštni žigi – za ponarejanje.

Fiksni poštni žigi – za ponarejanje. Vse slike so 
s spletnih strani, kjer je na prodaj še več 

podobnega filatelističnega materiala.

Zraven tega najdemo v ponudbi tudi 
pečatnike in gumijaste žige s fiksnim 
datumom, ki jih je očitno nekdo izdelal ali 
dal izdelati po odtisih dnevnih žigov s 
spremenljivim datumom. Da so predvsem 
slednji služili za naknadno žigosanje in 
izdelovanje »originalnih« poštnih doku-
mentov, ni težko posumiti. 

Zbiralce področij, ki obravnavajo tudi od-
tise žigov, prikazanih na fotografijah, opo-
zarjamo, naj bodo pri nakupu filatelistič-
nega gradiva pozorni na odtise, ki bi lahko 
nastali s pomočjo prikazanih orodij. Prav 
tako lahko v svojih zbirkah preverijo, ali že 
imajo v njih kaj takega. Uporaba in prikaz 
ponarejenega gradiva brez posebne 
razlage v tekmovalnih eksponatih lahko 
pomeni tudi diskvalifikacijo.

bojan.bracic@triera.net     
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Igor Pirc

DesetoOkno Kranj 2021

Filatelistična zveza Slovenije je skupaj z Gorenjskim muzejem iz Kranja in pod 
pokroviteljstvom Pošte Slovenije v četrtek, 9. septembra 2021, svečano odprla 

deseto enovitrinsko mednarodno filatelistično razstavo DesetoOkno Kranj 2021.

Zbrane udeležence so pred vhodom v 
razstavne prostore na Glavnem trgu 5 v 
Kranju pozdravili direktorica Gorenjskega 
muzeja mag. Marjana Žibert, predsednik 
Filatelistične zveze Slovenije mag. Bojan 
Bračič, v imenu organizacijskega odbora 
pa Igor Pirc; slednji je prenesel tudi dobre 
želje projektu Pošte Slovenije. 

Letošnja razstava je tekmovalno 
pripravljena kot virtualna in tako po spletu 
d o s t o p n a  o d  p o v s o d  
(https://fzs.si/desetookno-kranj-2021/). 
Ogled zbirk na spletni strani Zveze FZS 
bo možen še do konca leta 2021. V želji, 
da bi razstava ostala obiskovalcem 
dostopna tudi v živo, so bile letos 
razstavljene vse slovenske tekmovalne 

Nagovori so pozdravili tradicionalno 
razstavo, ki od leta 2003 poteka vsako 
drugo leto z udeležbo razstavljavcev iz 
več evropskih držav (letos dvanajstih) in 
ki je ena prvih na svetu, ki sistematično 
razvija ta tekmovalni razred. 

Prizor z odprtja letošnje razstave v Kranju

Delež eksponatov po državah

Delež eksponatov po tekmovalnih razredih

zbirke in dve v častnem razredu. Katalog 
razstave je v elektronski obliki dostopen 
na spletu, na ogled pa je bil tudi v 
razstavnih vitrinah. Poleg tega pa, kar je 
najpomembneje, je v bogatem Katalogu 
razstave na 48 straneh predstavljeno tudi 
vseh deset Katalogov, Palmaresov, 
dotiskanih dopisnic, ilustriranih dopisnic, 
priložnostnih poštnih žigov, strojnih žigov 
- torej vsega, kar je spremljalo razstave 
od leta 2003 dalje. Vse te memorabilije pa 
so bile v razstavnih vitrinah v originalu! 
Omeniti je treba tudi raziskovalni članek 
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Iz Zveze in društev

ipirc711@gmail.com

Alojza Tomca o Albinu Pogačniku, izdaja-
telju najzgodnejšega filatelističnega ob-
časnika na Slovenskem, kranjskega 
KOLEKTORJA. Alojz Tomc je bil tudi 
tokrat član uredniškega odbora in 
oblikovalec letošnjega kataloga razstave.

Po odprtju razstave so si obiskovalci ogledali razstavljene slovenske eksponate (foto Veni Ferant).

Razstava je bila v Mestni hiši na ogled do 
sobote, 18. septembra 2021; ob 15. uri pa 
so bili razglašeni rezultati ocenjevanja in 
razstava s tem tudi zaključena. 

Omeniti je potrebno, da je uporabniški 
program za ogledovanje zbirk plod 
sodelovanja glavnega komisarja razstave 
in tehničnega urednika naše spletne 
strani, za kar jima gre vso priznanje. To 
tehnično rešitev bomo po potrebi lahko 
uporabili že za novembrsko FIMERO in 
FIRAMLO v Trbovljah. 

In na koncu – oba soorganizatorja in 
sponzor  so ob odpr t ju  na jav i l i  
EnajstoOkno 2023, ki bo odprlo svoja 
okna drugi četrtek v septembru – razstava 
bo torej v času od 14. do 23. septembra 
2023. Želimo si, da takrat spet v živo!

Pomemben del udeležbe na odprtju razstav je 
nedvomno pridobivanje koristnih informacij iz 

prve roke (foto Jože Ropoša).

Ogled vseh eksponatov na zaslonu (foto Veni).

Ob zaključku razstave so razstavljavcem podelili nagrade za njihove eksponate (foto Jože Ropoša).

Številka 3/2021
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Marjan Perkman

Slovenske čekovne nakaznice 1919–1922
V prvi in zadnji številki Nove filatelije v letu 2020 sem predstavil avstrijske nakaznice 
s prilagojeno vsebino in slovenske plačilne nakaznice. V tej številki se bom posvetil 

slovenskim čekovnim nakaznicam.

Čekovni obrazci, ki so jih izdali Deželno knjigovodstvo, Zdravstveni odsek za Slovenijo 
in Istro, Poverjeništvo za socialno skrbstvo, Poverjeništvo za javna dela in Ministrstvo 
trgovine in industrije, oddelek Ljubljana, so bile opremljene s številko računa in so imele 
v velikem kvadratu datum, kdaj se denar izplača. Splošne čekovne nakaznice, ki so jih 
uporabljale vse druge ustanove, so bile opremljene s tekočo številko računa. Za pogoje 
prejema so uporabili za to izdelane gumijaste žige ( , LASTNOROČNO Ne izplačati 
pred zadnjim delavnikom tega meseca NE PLAČATI PRED 1./ prihodnjega , 
meseca Izplačati le proti uradnemu potrdilu vdovstva  Izplačati le proti , in
uradnem potrdilu, da še žive) v vijolični barvi. Čekovne nakaznice, ki so pogojevale 
potrdilo, so bile potrjene pred izplačilom na hrbtni strani z žigom in s podpisom na občini 
ali v župnem uradu. 

Splošna čekovna nakaznica s pogojem, žig Izplačati le proti uradnem potrdilu, da še žive, levo 
spodaj žig poštnega čekovnega urada v rjavordeči barvi z datumskim žigom v rdeči barvi.

V nadaljevanju sem opisal poštne tarife za plačilne in čekovne nakaznice (original). 
Kljub podrobnim opisom pobiranja nakaznine oziroma dostavnine je prihajalo do 
razhajanj pri pobiranju, za kar so bili z okrožnico s strani Poštne direkcije Ljubljana 
opozorjeni poštni uradi. Dostavnina je bila plačana s porto ali redno znamko »Verigar«
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slovenske izdaje, od leta 1921 pa skupaj s skupno znamko ali samo znamko skupne 
izdaje (kraljevine SHS).  

Na zadnji strani pa potrdilo župnega urada z žigom, da so navedbe verodostojne, potrdilo št. 24483, 
plačilo nakaznine 20 para, odtis datumskega pečata (9.DEZ 1921) vrnitve dokumenta pošiljatelju.

1. POBOTNICA ZA DEŽELNO KNJIGOVODSTVO.

ČEKOVNE NAKAZNICE

Ček. račun štev.10.165. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)

1919, čekovna nakaznica Ček. račun štev.10.165 – pobotnica za deželno knjigovodstvo, z dotiskom 
Šolsko vodstvo, tiskana v črni barvi na svetlovijolično tiskano vzorčasto podlago na sivorumen tanek 
papir,  (datumski žig 1. 12. v dvojno obrobljenem pravokotniku termin, pred katerim se denar ne izplača

1919), dostavljeno 27. 11. 1919, izplačano na pošti Dol pri Hrastniku 6. 12. 1919.

Številka 3/2021



Posebnosti: tiskana v črni barvi na temnosivo vzorčasto podlago na rumen tanek papir, 
pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

Posebnosti: tiskana v črni barvi na vijolično vzorčno podlago na rumen tanek papir, 
pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

a) 1919, opremljena s številko računa, besedilo v kvadratu Ne plačaj pred …, spodaj 
pod kvadratom plačaj proti tej nakaznici:

c) 1920, opremljena s številko računa, spremenjeno besedilo v pod malim kvadratom 
naj plača na to nakaznico: 

Posebnosti: tiskana v črni barvi na sivo vzorčasto podlago na rumen tanek papir, pisava 

navadna, poševna; dvojna debelejša razdelilna črta, ročni žig Šolsko vodstvo (Sv. Vid 

pri Grobelno) v vijolični barvi.

b) 1919, z dotiskom Šolsko vodstvo, opremljena s številko računa, besedilo v kvadratu 

enako.
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Ček. račun štev. 10.233. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)

Tiskana v črni barvi na vijolično vzorčno podlago na rumen tanek papir.

a) 1920/1921, opremljena s številko računa, v velikem kvadratu datum, kdaj se denar 
izplača. 

Ček. račun štev. 10.232. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)

a) 1920/1921, opremljena s številko računa, v velikem kvadratu datum, kdaj se denar 
izplača. 

Tiskana v črni barvi na vijolično vzorčno podlago na rumen tanek papir.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

2. POVERJENIŠTVO ZA ZDRAVSTVENI ODSEK ZA SLOVENIJO IN ISTRO. 

3. POBOTNICA ZA POVERJENIŠTVO ZA SOC. SKRB. 

Posebnosti: tiskana v črni barvi na vijolično vzorčno podlago na sivo rumen papir, 
pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta, ročni datumski žig v rdeči barvi.

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

b) 1921, opremljena s tekočo številko računa.

Ček. račun štev. 10.234. (Poštni čekovni urad v Ljubljani.)

Posebnosti: tiskana v črni barvi na vijolično vzorčno podlago na rumen tanek papir, 
pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

a) 1920, opremljena s tekočo številko računa, v velikem kvadratu datum, kdaj se denar 
izplača.

4. POBOTNICA POVERJENIŠTVO ZA JAVNA DELA. 

Ček. račun štev. 10.268. (Kr. poštni čekovni urad v Ljubljani.)

5.POBOTNICA ZA MINISTRSTVO TRGOVINE IN INDUSTRIJE, ODDELEK V 
LJUBLJANI.

Nova filatelija – Letnik XXXVII
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a) 1920, opremljena s številko računa. 

Posebnosti: pisava navadna, poševna; dvojna razdelilna črta.

Tiskana v črni barvi na rdeče tiskano podlago na sivkast debelejši papir.

Posebnosti: pisava navadna, ravna; dvojna razdelilna črta (različne debeline).

1920,  tisk št. 18  SI.  1920 – M. S. 720.

6.2. Čekovna nakaznica (Poštni čekovni urad S.H.S v Ljubljani.)

Tiskana v rdeči in svetlo oker barvi na sivorumen papir.

a) opremljena s številko računa.

a)  opremljena s številko računa.

6. SPLOŠNA ČEKOVNA NAKAZNICA 

6.1. Čekovna nakaznica (Poštni čekovni urad S.H.S. v Ljubljani.)

1919,  tisk   št. 18  Sl.  1919  - M. S.   16419

Tiskana v rdeči in svetlo oker barvi na sivorumen papir.

b) opremljena s številko računa, pogoji prejema. Ročni žig  (8 mm); LASTNOROČNO
NE PLAČATI PRED 1./ prihodnjega meseca, Ne izplačati pred zadnjim 
delavnikom tega meseca,) v vijolični barvi.

b) opremljena s številko računa, pogoji prejema. Ročni žig  (8 mm; 4 LASTNOROČNO
mm);  ) v vijolični barvi.NE PLAČATI PRED 1./prihodnjega meseca

Posebnosti: pisava navadna, ravna; dvojna razdelilna črta (različne debeline).

Posebnosti: tiskana v črni barvi na rdeč osnovni tiskan vzorec na rumen tanek papir, 
ročni žig  (6 mm) v vijolični barvi, ročni  v rdeči barvi.DINAR datumski žig

b) 1920, opremljena s tekočo številko računa, pogoji prejema.

Ročni žig  (8 mm, 4 mm), LASTNOROČNO Ne izplačaj pred zadnjim delovnikom 
tega meseca,  DINAR  datumski žig v vijolični barvi, ročni v rdeči barvi.

6.3. Čekovna nakaznica (Poštni čekovni urad S.H.S. v Ljubljani.)

Posebnosti: pisava navadna, ravna; dvojna razdelilna črta (različne debeline).

posebnosti: ročno popravljeno na  (črni svinčnik)10.234

Tiskana v črni barvi preko sivordečega tiskanega besedila na sivorumen trši papir.

a)  opremljena s številko računa.

6.4. Čekovna nakaznica (Poštni čekovni urad S.H.S. v Ljubljani.)

1921 tisk  št.  18 SI.  1921 – M. S.   133721.,  

c) 1921, opremljena s tekočo številko računa.

Posebnosti: pisava navadna, ravna; dvojna razdelilna črta (različne debeline).   

Tiskana v črni in svetlo rdeči barvi na sivorumen papir.

b)  opremljena s številko računa, pogoji prejema. Ročni žig (  (4 mm), LASTNOROČNO
izplačati le proti uradnemu potrdilu vdovstva izplačati le proti uradnem potrdilu, ),    
da še žive  DINAR , ročni žig (6 mm), od 1. novembra vse obračunano v dinarjih v 
vijolični barvi, ročni  v rdeči barvi.datumski žig

a) 1920/1921, opremljena s tekočo številko računa.

Številka 3/2021
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6.5. Čekovna nakaznica (Poštni čekovni urad SHS v Ljubljani.)

b) opremljena s tekočo številko računa, pogoji prejema. Ročni žig  (4 LASTNOROČNO
mm),  Izplačati le proti uradnem potrdilu vdovstva.

1921, tiskana v črni barvi preko sivordečega tiskanega besedila na sivorumen trši papir 
(1920).

Posebnosti: pisava navadna, ravna; dvojna razdelilna črta (različne debeline).

a)  opremljena s tekočo številko računa.

Splošna čekovna nakaznica št. 6.5a, tiskana na sivorumen tanek papir v črni barvi na rdečo vzorčasto 
podlago, opremljena s tekočo številko računa, strojni žig »Poštni čekovni urad S.H.S. v Ljubljani« v 

rdeči barvi ( ), pošta Maribor 1, 31. 1. 1921.črke S.H.S krepke

oxyn50@gmail.com

FIRAMLA in FIMERA 2021

Nova filatelija – Letnik XXXVII

Spoštovani filatelisti in ostali ljubitelji filatelije!

Prizadevni trboveljski organizatorji so se do zadnjega trudili, da bi lahko 

izpeljali obe tradicionalni filatelistični razstavi, vendar je Covid-19 vplival 

tudi na (ne)delovanje šolskih filatelističnih društev, zato so se odločili, 

da tokrat izpeljejo samo meddruštveno filatelistično razstavo FIMERA 

2021 za člane, mladinsko pa prestavljajo na naslednje leto. Seveda pa bo 

nekaj prijavljenih mladinskih eksponatov sodelovalo na članski filatelistični razstavi.

Ste pa vabljeni, da si v osrčju revirjev ogledate najnovejše eksponate, ki bodo na 

ogled v prostorih Delavskega doma Trbovlje, Trg svobode 11 a, v Trbovljah 

od četrtka, 11. novembra, do sobote, 13. novembra 2021.

Dodatne informacije pa poiščite še na spletni strani FZS.
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Tomaž Artel

Tarife za čekovne-plačilne nakaznice 
Čekovnega urada Ljubljana 1919 1922–

za časa uporabe čekovnih-plačilnih nakaznic od leta 1919 do 1922.
z navedbo vseh poštnih tarif za čekovne nakaznice, ki so se nekajkrat spremenile 

Veliko je bilo že napisanega o čekovnih-plačilnih nakaznicah, ki so se uporabljale na 
področju Ljubljanske poštne direkcije in tudi na začasno zasedenem delu Koroške. 

Želim prikazati vse izpise iz Uradnega- in Službenega lista iz let 1919–1922 

Ne bom ponovno navajal vseh vrst čekovnih in plačilnih nakaznic, ki so se uporabljale v 
teh 3 in pol letih, saj je bilo o tem že obširno napisano v raznih člankih.

V Sloveniji (Državi SHS) so po razpadu avstroogrske monarhije še vedno veljale 
avstrijske poštne tarife do 31. junija 1919. V čekovnem poslovanju pa je bila 
sprememba tarif šele z 12. avgustom 1919. Za začetek poslovanja Čekovnega urada 
Ljubljana štejemo 1. februar 1919.

Dostavnina in obvestnina za čekovne-plačilne nakaznice                                     
od 1. februarja 1919 do 12. avgusta 1919

(Čekovne-) Plačilne nakaznice

Za dostavnino ali obvestnino od poštno čekovnih-plačilnih nakaznic tukajšnega 
čekovnega urada, ki se izplačujejo na domu se zaračuna sledeča dostavnina oziroma 
obvestnina: 

Za nakaz

do 10 kron

od 10 kron                 do 1000 kron

=

=

0,05 kron

0,20 kron

Dostavnina

Obvestnino po 5 ali 20 vinarjev se je plačalo tudi za nakaznice, ki jih je pošta poskusila, 
a jih ni mogla (uspela) dostaviti.

Plačilna nakaznica na Koroškem

Nakazilo za  4 krone – pomanjšana sprednja 
stran.

Poštni urad Podgora, 26. 6. 1919. Plačilna 
nakaznica za nakazilo 4 kron. Za nakaz do 10 kron 
se je zaračunala dostavnina 5 helerjev (vinarjev).



Tarifa za vrednost nad 10 kron do 1000 kron = 0,20 kron (20 vinarjev)

Čekovna nakaznica Rogaška Slatina, 16. aprila 1919 za plačilo 325,25 kron. Zaradi pomanjkanja 
določenih vrednotic slovenskih portovnih znamk dodatno frankirano z avstrijsko porto znamko za 15 

hellerjev.

Pomanjšana prednja stran čekovne nakaznice 

Poštni urad Rečica v Savinjski dolini, 20. april 1919. Čekovna nakaznica za 82,66 kron. Zaradi 
pomankanja portovnih znamk frankirano z 20 vinarsko znamko in ročno z modrim kopirnim svinčnikom 

napisano Porto.
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2.) Dostavnina in obvestnina za čekovne plačilne nakaznice 

(štev. 35.876/II-19) V dopolnilo razpisa poštnega in brzojavnega ministerstva o novih 
poštnih pristojbinah (glej Uradni list štev. 10) in tuuradnih pojasnilnih odredb (Uradni list 
štev. 11, 13, in 15) in izpreminjanje § 134., točka 1c poštnega reda, razglašamo v smislu 
odloka ministerstva za pošto in brzojav od 12. avgusta t. l., štev. 14.418, da iznaša 
dostavnina od plačilnih nakaznic tukajšnega čekovnega urada, ki se dostavljajo na 
dom, 10 vinarjev, a obvestnina od plačilnih nakaznic, ki se ne dostavljajo tudi 10 
vinarjev.

     V Ljubljani, dne 24. avgusta 1919

(UL št. 19/1919, str. 103)

Za nakaz

za vsako vrednost = 0,10 krone

Dostavnina

Pomanjšana sprednja stran 
plačilne nakaznice

Poštni urad Keutschach (Hodiše), 8. marca 1919. Čekovno nakazilo za 30 kron. Dostavnina neodvisna 
od višine zneska = 10 vinarjev.

1a.) Poslovanje s plačilnimi nakaznicami računskega oddelka poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva pri izdaji.

Tarife za čekovne-plačilne nakaznice                                                                    

za čas od 12. avgusta 1919 do 16. maja 1920

(Štev. 60.168/IIa – 19) Dodatno k odredbi od 24. avgusta t.l., štev. 35.8767II-19 (Uradni 
list p.r. štev. 19) razglašamo:
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Po odloku ministerstva za pošto in brzojav od 29. novembra t.l. štev. 25.332 naj 
izterjujejo poštni uradi pri izdaji plačilnih nakaznic računskega oddelka poštnega in 
brzojavnega ravnateljstva v Ljubljani, kakor pri poštnih čekovnih nakaznicah 
dostavnino 10 vinarjev za nakaznico katere se dostavljajo na dom odnosno 
obvestnino po 10 vinarjev   za nakaznice, ki jih je pošta poskusila a ne mogla dostaviti.

To izterjano pristojbino naj uradi zaračunavajo v portovnih znamkah, te znamke 
nalepijo na hrbtu plačilne nakaznice ter jih opečatijo. 

V slučaju pomankanja portovnih znamk je uporabljati za to frankovne znamke namesto 
portovnih.

Imenovanih pristojbin so oproščeni poštni uradi in poštni uslužbenci, toda uslužbenci le 
tedaj, ako se jim je nakazal službeni ali uradni znesek in ako je plačilna nakaznica 
naslovljena na pristojni poštni urad.

     Ljubljana, 26. decembra 1919

Dostavnina neodvisna od višine zneska = 10 vinarjev
Poštni urad Vovbre, 8.marca 1920. Čekovno nakazilo za 143.75 kron. 
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Formular za interno obračunavanje plačilnih nakaznic

Poštni urad Ptuj, 29. december 1919. Dostavnica za plačilne nakaznice (Bestellkarte für 
Zahlungsanweisungen), kjer je razvidno po obračunu, da se je za vsako izplačilo zaračunalo po 10 

vinarjev dostavnine. Na dostavnici so uporabljene portovne znamke za 30 vinarjev.

2.) Izprememba poštnih pristojbin od 16. maja 1920

Uradni list št. 21.342/II.a-1920

Po razpisu kr. Ministerstva za pošto in brzojav od 10. maja 1920 štev. 11.035, 

razglašamo: V tuzemskem poštnem prometu kraljestva Srbov Hrvatov in Slovencev 

veljajo od 16. maja 1920 novi pristojbinski predpisi.
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Odredba se izpreminja le glede dostavnine in obvestnine. Uradi naj še naprej 
izterjavajo od naslovnikov čekovnih in poštnih plačilnih nakaznic vselej tudi dostavnino 

ali obvestnino in sicer:

Poštni urad Kranj, 31. avgusta 1920. Čekovna nakaznica z zneskom 9000 kron (2250 dinarjev). 
Frankirano s portovnimi znamkami prve izdaje za Slovenijo in s pomožno izdajo 2 portovnih znamk  

v dinarskih vrednosti. Tarifa za dostavo znaša 0,20 dinarjev ali = 0,80 kron.

Tarife za plačilne in čekovne nakaznice
od 16. maja 1920 do 30. aprila 1921

od 16. maja 1920 tudi v dinarjih – 1 dinar = 4 krone

Za nakazilo Dostavnina

do 50 dinarjev (= 200 kron)

nad 50 dinarjev (= 200 kron)

10 para (= 40 vinarjev)

20 para (= 80 vinarjev)
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za nakazilo 

Pomanjšana 
sprednja stran 
čekovne 
nakaznice 

s Poštnega urada 
Kranj.

9000 kron 

Poštna zgodovina



Pomanjšana kopija 
prednje strani 
dostavnice 
za poštno-čekovne 
nakaznice.

Poštni urad Celje, 3. avgusta 1920. Portovne in pomožne izdaje, uporabljene na poštno internem 
formularju za obračun čekovnih/plačilnih dostavnih taks.
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3.) Dostavnina oz. izplačnina pri čekovnih nakaznicah

(UL štev. 2  od 2. januarja 1921)

(Štev. 1279/IIa – 1921) Kr. Ministerstvo je z odlokom od 2. januarja 1921, štev. 
11.035, odredilo:

Izplačilna pristojbina za čekovne nakaznice se plačuje pri dostavi in znaša:

Nakaznica Izplačnina

za zneske do 50 dinarjev (= 200 kron)

za zneske nad 50 dinarjev (= 200 kron)

10 para (= 40 vinarjev)

20 para (= 80 vinarjev)

Ta pristojbina se pobira tudi od takih čekovnih nakaznic, ki jih pismonoša naslovniku 
brez denarnega zneska dostavi, torej samo obvesti.

2. na vojake,

Ta pristojbina se pa ne plačuje pri tistih čekovnih nakaznicah, ki gredo

3. poštno ležeče,

                                    V Ljubljani, dne 25. januarja 1921

1. na oblasti in urade, kateri so prosti plačevanja poštnine,

4. na imetnike predalov.

Dostavnina za dostavljeno plačilno 
nakaznico do 50 dinarjev znaša 

0,10 dinarjev (0,40 krone).

Poštni urad Zavrče, 5. 2. 1921. 
Denarno nakazilo 
za 12,80 dinarjev. 
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4.) Izplačnina pri čekovnih nakaznicah 

(Štev. 13.2387IIA – 1921) Nekateri uradi še zmeraj ne vedo, kdaj se zaračunava 
izplačnina (dostavnina ali obvestnina) pri čekovnih nakaznicah, dasi smo to v odredbi 
od 25. januarja, štev. 1279/IIA –1921, Službeni list 3 dovolj jasno povedali. 

Ne vedo namreč, ali se pobira izplačnina (dostavnina ali obvestnina) tudi od naslov-
nikov, ki stanujeo izven dostavnega okraja. Imenovana odredba pravi, da se pobira 
izplačnina pri dostavi; dalje, da se ta pristojbina pobira tudi od takih čekovnih nakaznic, 
ki jih je pismonoša naslovniku brez denarnega zneska dostavi, torej samo obvesti. 

Iz tega je jasno, da se pobira  (dostavnina ali obvestnina) samo takrat, kadar izplačnina
se čekovna nakaznica resnično, to je po pimonoši, dostavi, pa naj bo z denarjem ali pa 
brez denarnega zneska.

(SL 21  13. maja 1921)

Pomanjšana prednja stran plačilne 
nakaznice.

Poštni urad Bučka, 6. 10. 1921. 
Denarno nakazilo za 5844 kron (1461 
dinarjev). Dostavnina za dostavljeno 
plačilno nakaznico nad 50 dinarjev 
znaša 0,20 dinarjev (0,80 kron).

5.) Izplačnina pri čekovnih nakaznicah

(Štev. 27.076/II a – 1921.) Ker se pobira izplačnina samo od čekovnih nakaznic, ki se 
dostavljajo na dom, ne more čekovni urad vsakokrat ugotoviti, če je bilo upravičeno, da 
se izplačnina pri takih čekovnih nakaznicah za katere se po tukajšnji odredbi štev. 
1279/II a od 25. januarja (Službeni list 3) in po odredbi štev. 13.238/II a od 7. maja 
(Službeni list 21) izplačnina ne pobira, ni zaračunala.

Zato odrejamo, da označijo uradi na zadnji strani tistih čekovnih nakaznic, za katere se 
ni zaračunala na pr. „Izven dostavnega okraja“, „predal“ itd. Take označbe seveda ni 
treba, kadar se že iz samega naslova vidi, da se izplačnina ne sme zaračunavati.

Po sporočilu čekovnega urada so poštni uradi od 1. maja 1921 obveščeni, da 
zaračunavajo za dostavnino- oziroma izplačnino čekovnih nakaznic višjo tarifo.

V Ljubljani, 30. junija 1921
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Dostavnina oz. izplačnina od 1. maja 1921 do 25. septembra 1922

Nakaznica Izplačnina

za zneske do 50 dinarjev

za zneske nad 50 dinarjev

20 para

50 para

Poštni urad Ig Studenec, 2. september 1921: plačilna nakaznica za 3234 kron (808,50 din). Mešana 
frankatura pomožne portovne izdaje za Slovenijo 0,40 din in 0,10 din izdaje za skupno kraljestvo. 

Dostavnina za dostavljeno plačilno nakaznico (za znesek nad 50 dinarjev) znaša  (2,00 kroni). 0,50 din

Za izplačila v čekovnem prometu bodo napravili čekovni zavodi čekovne nakaznice od 
1. novembra 1921 samo v dinarsko-parski veljavi.

Štev. 40368/IIa-21) Z razpisom št. 60.173 od 2. oktobra t.l. je odredilo kr. Ministerstvo za 

pošto in brzojav, da se morajo voditi od dne 1. novembra 1921

6.) Čekovno poslovanje in polaganje računov v dinarski veljavi

Ljubljana, dne 18. oktobra 1921

- vsi računi, vse računske knjige in listine vseh pošt, brzojavov in telefonov samo v 

dinarski veljavi in da se mora vršiti vse čekovno poslovanje pošt samo v dinarski 
veljavi.

Pomanjšana prednja stran plačilne 
nakaznice, kjer se je že zaračunavalo 
v dinarskih vrednotah. 
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Poštni urad Bohinjska Bela, 29. januarja 1922. Čekovna nakaznica za 50,40 dinarjev. Redka 
uporaba rezane pomožne portovne znamke za 1 krono. Dostavnina znaša 0,50 dinarjev.

(Štev. 45.205/IIa-1921) Ravnateljstvo tukajšnjega čekovnega zavoda nam je poslalo 

dopis štev. 2125 od 18. nov. 1921, ki slove: 

Z okrožnico štev 40.368/Iia, ki je bila objavljena v Službenem listu 48 od 28. oktobra 
1921 je poštno ravnateljstvo poštnim uradom hkrati tudi naročilo, da morajo dne 1. 
decembra 1921 vse v  kronsko-vinarski veljavi napravljene čekovne nakaznice, ki bodo 

ta dan iz katerega koli razloga ostale pri poštnih uradih nevnovčene ali ki jih bodo po 

tem dnevu stranke predložile v izplačilo, brez odloga poslati poštnemu čekovnemu 

zavodu v Ljubljani, da jih razveljavi.

7.) Kako je poslovati po 30. novembru 1921 s čekovnimi nakaznicami, ki so 
napisane v kronski veljavi.

URADNI LIST poštnega in brzojavnega ravnateljstava za slovensko ozemlje, 
Ljubljana 1919.

Uporabljena literatura:

SLUŽBENI LIST poštnega in brzojavnega ravnateljstava za slovensko ozemlje,  
Ljubljana 1920–1922.

Plačilna nakaznica, označena v DINARJIH od 1. 12. 1921 dalje.

thomas.artel@gmail.com
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Iz Zveze in društev

Pred leti smo pričeli z zbiranjem 

podpisnikov tega obrazca, ki je takrat 

določal največ 0,5 % dohodnine, ki smo jo 

lahko namenili enemu ali največ petim 

upravičencem. Ker pa je v zadnjem 

obdobju ta meja povišana na 1 %, je treba 

VSE dosedanje že poslane obrazce 

popraviti na ta višji znesek. Če tega ne 

storimo, bo znesek žal polovico nižji, kot 

bi lahko bil. Zato vas ponovno prosimo, če 

lahko med sorodniki in prijatelji poiščete 

takšne, ki plačujejo dohodnino (predvsem 

da prejemajo plačo). 

Na spletni strani DURS lahko preberemo 

tudi tole (citiramo):

„Davčni zavezanec rezident lahko 

zahteva, da se do 1 % dohodnine, 

odmerjene po zakonu, k i  ureja 

dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v 

letno davčno osnovo, nameni za 

financiranje upravičencev do donacij, ki 

so nevladne organizacije, politične 

stranke, reprezentativni sindikati ter 

registrirane cerkve in druge verske 

skupnosti. V kolikor je odmerjena 

dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek 

donacije 0 EUR“.

Filatelistična zveza Slovenije je že nekaj let na seznamu tistih, ki jim davkoplačevalci 

lahko namenijo del dohodnine za donacijo. Lansko leto smo na ta način pridobili 

okoli 1000 €. S tem zneskom npr. pokrivamo nekaj več kot eno številko naše revije 

Nova filatelija.
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Namenitev dela dohodnine za donacije

Obrazec, ki je objavljen na naslednji 

strani, lahko kopirate in izpolnite, lahko pa 

ga najdete tudi na spletni strani:

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/op

enportal/CommonPages/Opdynp/Pag

eD.aspx?category=namenitev_dela_d

ohodnine_fo 

Na FZS pričakujemo izpolnjene obrazce 

najkasneje do 10. decembra 2021, da 

bodo veljali že za to leto. Zbrane osebne 

podatke bomo varovali v skladu z 

zakonom.

v PDF obliki. Pravilno izpolnjenega lahko 

pošljete na najbližji Davčni urad (Brežice, 

Celje, Dravograd, Hrastnik, Kočevje, 

Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska 

Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, 

Postojna, Ptuj in Velenje). Lahko pa jih 

pošljete tudi na naslov FZS, Čopova 11, 

P.P. 1584, 1000 Ljubljana.

Računamo na to, da bodo vsa društva 

aktivno pristopila k pridobivanju tistih, ki 

plačujejo dohodnino, da bi ta 1 % namenili 

za delovanje FZS. Kot nagrado bo 

društvo za vsak izpolnjen obrazec, ki bo v 

roku poslan na FZS, prejelo po 1 esej.

IZPOLNITE OBRAZEC
in namenite 1% dohodnine

za delovanje FZS
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Filatelistična zveza Slovenije 2 5 1 2 8 8 6 8 1 %

V/Na         , dne 
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Kaj so znamke s pretiskom Specimen?
Angleška beseda Specimen pomeni vzorec, njen nekoliko manj uporabljan pomen je 
primerek za ogled. V jezikih, s katerimi se najpogosteje srečamo, se isti izraz glasi: 

Spècimen (fr), Muster (ne), Muestra (šp) in saggio (it).

Marcus Samuel je leta 1976 navedel 
definicijo specimna. V skladu s to 
definicijo je  znamka ali »specimen«
poskusni tisk znamke, ki je nastal ali 
postal kot vzorec, za katerega ni bilo 
plačila izdajatelju (ali proračunu, op. B.P.) 
in ki je bila razvrednotena na način, da se 
prepreči uporaba te znamke za poštne 
namene. Razvrednotenje predstavlja 
običajno beseda  (ali ekvivalent specimen
v drugih jezikih). Na ta način so lahko 
razvrednotene tudi poštne celine. 
Razvrednotenje je lahko z besedo (v 
različnih tipih črk), pa tudi drugače (npr. s 
perforacijo ali s črtami).

Med knjigami, ki jih imam v svoji precej 
obsežni filatelistični knjižnici, je tudi nekaj 
unikatov. Ne zaradi cene ali vrednosti, 
ampak zato, ker ne obstajajo podobne. 
Knjiga Jamesa Bendona "UPU World 
Specimen Stamps 1878 1961"–  je že ena 
od takih. Obsega 534 strani povečanega 

Isti Markus Samuel je leta 1976 pripravil 
k lasi f ikaci jo znamk s pret iskom 
Specimen. Našel jih je 12. Poleg tistih za 
namene UPU gre za tiskarske specimne, 
specimne poštnih uprav, primerke za 
izobraževanje poštnih uslužbencev, za 
predhodno obveščanje medijev v zvezi z 
novimi znamkami itd. Nekatere od njih 
bomo spoznali v nadaljevanju. Ni pa 
vedno lahko  določiti, v kakšen namen je 
bila taka znamka izdelana; poleg tega na 
nekaterih ne piše , ampak so specimen
razvrednotene na drugačen način.

Boštjan Petauer FRPSL

Za knjigo, z vsebino katere se je avtor kot 
zbiralec in trgovec ukvarjal zadnjih več 
kot 60 let, je leta 2017 dobil pri Kraljevi 
filatelistični družbi v Londonu Crawfor-
dovo medaljo za najboljši in originalni 
prispevek k proučevanju ter poznavanju 
filatelije v knjižni obliki v zadnjih dveh 
letih. Medalja je poimenovana po Jamesu 
Ludovicu Lindsayu, 26. lordu Crawford-
skemu (1847–1913), predsedniku The 
Royal Philatelic Society od 1910 do svoje 
smrti. Imel je tudi precej zaslug, da je leta 
1906 tej družbi kralj Edward VII. podelil 
pridevnik  se pravi kraljeva. »Royal«,
Ustanovil je tudi knjižnico, ki je danes 
znana pod imenom The Crawford Library 

of Philatelic 
L i t e r a t u r e  
(Crawfordo
wa knjižnica 
filatelistične 
l i terature).  
Imel je še 
več drugih 
(nefilatelis-
t i č n i h )  
pomembnih 
funkcij.

A4 formata. Gre za novo izdajo, prejšnja 
je izšla pred skoraj 30 leti. Vsebuje okoli 
1800 barvnih ilustracij  na zelo specimnov
kvalitetnem papirju. Sodi med težje 
knjige, saj tehta 3 kilograme.

Naslovna stran knjige Jamesa Bendona
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V svojem delu avtor obravnava le 
specimne, ki so bili posredovani UPU. 
Najprej je v knjigi navedena predstavitev 
UPU (Svetovne poštne zveze), njena 
zgodovina in njene funkcije.

Sam avtor je napisal, da je, glede na 
njegovo starost, to njegovo zadnje delo in 
da naslednje podobne knjige prav gotovo 
ne bo napisal on. Ampak v filateliji je že 
tako, da nobena stvar ni dokončna, pa 
tudi kaj zarečenega kruha se rado poje.

UPU Specimni

Sam rad zbiram filatelistično literaturo z 
avtorjevim podpisom, kjer je le mogoče. 
Zanj sem zaprosil tudi avtorja te knjige; 
moji prošnji se je hitro odzval.

Pri pripravi knjige je avtor sodeloval z 
mnogimi; obširen spisek zahval je 
naveden na začetku knjige.

Precej znamk so države članice UPU 
(ustanovljene leta 1874) poslale v isti 
obliki, kot so bile izdane – se pravi brez 
kakršnega koli pretiska, včasih pa so 
posebej natisnile znamke za potrebe 
UPU. To se je zgodilo najpogosteje, kadar 
novo izdane znamke po pomoti niso bile 
poslane, kadar so bile zaloge znamk 
premajhne ali ko so se države vključile v 
omenjeno organizacijo.

Ker se je v zadnjih letih nabralo kar precej 
novega materiala, pa tudi novih siceršnjih 
odkritij, je junija letos izšel v isti obliki več 
kot 200 strani obsežen dodatek, ki s prvo 
knjigo tvori zaključeno celoto. Napisal ga 
je avtor prve knjige.

Tudi načini razvrednotenja znamk so 
različni. Tako poznamo strojne in ročne 
pretiske, pretiske v obliki perforacije, 
raznih žigov itd. Vsi ti primeri so v knjigi 
podrobno opisani. Zanimiv je primer 
Španije in njenih kolonij, ki imajo na zadnji 
strani številke 000,000 ali A 000,000 s 

čimer se razlikujejo od pol s številkami, ki 
so bile dane v normalno poštno uporabo.

v Andori na vrednotah za 1, 4 (v dveh različnih 
zobčanjih) in 10 peset. Obstajajo tudi ponaredki, 

med njimi nekateri zelo nevarni.

Specimni prve izdaje znamk španske pošte 

Na drugem kongresu UPU v Parizu leta 
1878 je bilo sprejetih nekaj sklepov. V 
skladu z njimi so morale države članice 
drugim članicam preko biroja UPU  
posredovati nekatere dokumente, med 
njimi tudi poštne znamke. To je bilo 
kasneje razširjeno tudi na celine. Te 
dokumente je UPU posredovala državam 
članicam, en izvod pa je ohranil za lasten 
arhiv.

Nekateri od teh arhivov so se kasneje 
znašli na prostem trgu. Znanih je 12 takih 
primerov, ki obsegajo različna obdobja.

Pretiska Ultramar na bosanskih dopisnicah iz 1906

Številka 3/2021
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Nato sledi zelo podroben pregled specim-

novskih znamk po vseh državah sveta. 

Dopolnjen je z dodatkom iz letošnjega 

leta. Vsekakor zelo zanimivo branje za 

vsakogar, ki ga ta tematika zanima.

Zanimiv je primer Portugalske. UPU je 

pošiljal znamke, namenjene tej državi, v 

Lizbono. Tam so znamke in celine, 

namenjene svojim kolonijam, pretiskali 

najprej z besedo  (prekomorje Ultramar

med 1900–1910), nato pa Colonias, 

Especimen, Specimen and Amostra. 

Število takih pretiskov je po mnenju 

poznavalcev le 27 (ni čisto jasno, ali gre 

za skupno število, ali pa le število 

pretiskov na enakih znamkah), od katerih 

je večina še v arhivih poštnih uprav. Ti, ki 

so se pojavili na trgu, izvirajo najver-

jetneje iz arhivov Angole.

V nadaljevanju prikazujemo nekaj slik 

specimnov iz obravnavane knjige.

(npr. Bermudi, Bahami itd.).

Razni tipi perforiranih specimnov. 
Podobne najdemo tudi pri nekaterih drugih 
znamkah angleških kolonij iz tistega časa 

Specimni južne Avstralije

Specimni prvih avstralskih znamk 
(iz zbirke Bechuanalanda)

Specimni zgodnjih znamk Velike Britanije
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Specimni zgodnjih znamk Velike Britanije

Specimni, izdani za druge potrebe

Omenili smo že, da so bile nekatere 
specimenske znamke izdane v druge 
namene in ne za posredovanje UPU. V 
nadaljevanju si bomo ogledali nekaj takih 
primerov, niso pa vedno znamke 
razvrednotene z besedo  ali specimen
ekvivalentom v drugih jezikih, ampak tudi 
na druge načine.

Okrožnica, poslana poštam ob uvedbi prve 
poštne znamke

Prvi primer izhaja že iz samega začetka 
izdajanja poštnih znamk, leta 1840. 
Takrat so poštni uradi dobili okrožnico, 
kateri sta bili pripeti znamki za en in dva 
penija in s katero jih obveščajo o izdaji 
obeh znamk.

Nekatere države pretiskajo znamke, 
zlasti tiste z visokimi vrednotami, in jih po 
znižani ceni prodajajo zbiralcem. Na ta 
način nekaj dodatno zaslužijo, znamke pa 
se ne morejo pojaviti v poštnem prometu. 
Tak primer je npr. Avstralija, ki to počne že 
od prvih znamk – kengurujev, izdanih leta 
1913.

Starejše in novejše avstralske znamke 
s pretiskom Specimen v raznih variantah.

Spet druge države uporabljajo razvredno-
tene znamke pri izobraževanju poštnih 
delavcev. Tak primer je npr. Velika 
Britanija.

Znamke za poštno šolo, zgoraj iz obdobja kralja 
Jurija VI., spodaj iz obdobja kraljice Elizabete. 

Zgornje so gumirane, spodnje pa ne.

Številka 3/2021
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Nekatere tiskarne izdelujejo specimne 
kot prikaz njihovega dela. Tak je primer 
zgodnjih jugoslovanskih znamk. Znamke, 
prikazane na spodnji sliki, niso bile 
namenjene UPU, kar mi je v korespon-
denci potrdil tudi avtor knjige. 

Primerki specimnov začetnih znamk predvojne 
Jugoslavije. Cela serija teh specimnov prve 

jugoslovanske skupne izdaje je prikazana v NF 
2021/1.

Za nekatere specimne ni mogoče ugoto-
viti, čemu služijo. Tak je primer specimnov 
Nove Jugoslavije. Te znamke niso gumi-
rane.

Specimni povojnih jugoslovanskih znamk. 
Obstaja še precej drugih vrednot in serij s tem 

pretiskom iz povojnega obdobja.

Nekatere države izdajajo specimne za 
vnaprejšnje obveščanje medijev. Tak pri-
mer je npr. Nemčija.

Nemške znamke s pretiskom »Muster«

Literatura in viri

3. Bendon, J  UPU Specimen stamps 
1878-1961, Supplement 2021, 
Oxford Book Projects, Oxford 2021

1. Stanley Gibbons, Commonwealth & 
British Empire stamps 1840-1970, 
Ringwood, Hants, 2012

4. Lastna zbirka (razen kjer je posebej 
označeno drugače).

2. Bendon, J UPU Specimen stamps 
1878-1961, Oxford Book Projects, 
Oxford 2015

bostjan.petauer@siol.net 
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Urednikov kotiček

Na sredinski strani revije pa boste 

našli obrazec za donacijo 1% 

dohodnine, ki jo lahko prispevate FZS. 

Storite tudi vi kaj za našo skupno 

organizacijo.

Po skoraj štirih letih urednikovanja in 

oblikovanja Nove filatelije lahko 

rečem, da smo se nekako „ujeli“ in da 

veter še piha v naša skupna jadra. 

Člankov prispe ravno toliko, da lahko 

zapolnimo vseh 48 strani, kar je 

nekakšna stalnica zadnjega deset-

letja. Skupaj z avtorji člankov se 

trudimo narediti revijo čim bolj 

zanimivo in poučno, kar pa ni vedno 

najbolj enostavno. A z dobro voljo nam 

nekako le uspeva. 

Včasih se od daleč in bolj potiho sliši 

kakšna pripomba, da je premalo novic 

o delovanju naših društev, vendar 

moram povedati, da za to ni krivo 

uredništvo, ampak tisti, ki bi o tem 

lahko kaj napisali, pa ne napišejo. 

Pozdravljeni, dragi bralci!

Vaš urednik
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Veselko Guštin

Zgodba o pismu – 16

Največkrat dobim zanimive pisemske ovojnice na bolšjaku v Ljubljani in to od ljudi, 
ki me poznajo in vedo, kaj zbiram. Tako sem od znanca dobil tudi tole ovojnico.

Prednja stran z naslovom v slovenščini Hrbtna stran ovojnice z nemškimi imeni oseb in krajev

veselko.gustin@gmail.com

Za kaj gre? Na videz nič posebnega, takih 
ovojnic je bilo med letom 1941–45 z 
ozemlja nemške zasedbe slovenskega 
ozemlja kar veliko in niso redke. Ovojnica 
je bila poslana priporočeno iz Preddvora 
pri Kranju, Nemčija: HÖFLEIN (b. 
KRAINBUG) a 25.6.43 –0 v Ljubljano, 
Italija. Pritegnil me je le žig Benetk na 
hrbtni strani: VENEZIA FERROVIA * 
RACCOMANDATE * -1. -7. 43 XXI – 18. 
Poštnina je plačana z znamkami Rajha za 
12 pf. za pismo (do 20 gr.) v tujino po 
zmanjšani tarifi (od 1. 4. 1943, prej 15 pf.)  
in 30 pf. za priporočnino!  Na ovojnici je še 
nekaj zanimivih cenzurnih žigov, tako 
nemških kot italijanskih. 

Pismo je najprej romalo v München. O tem 
priča cenzurna zalepka »Geöffnet« 
(Odprto) A/d (v krogu) ter številka cenzorja 
5479 (v rdečem pravokotniku) in 20. Po 
opravljeni cenzuri pisma, napisanega v 
slovenščini, je ovojnica potovala z vlakom 
v Bologno (domnevno po progi München-
Verona-Bologna) in nato po liniji (Bologna-
Benetke-Dunaj) proti Trstu. V Bologni (pa

Torej Ciril, želimo Ti vsega, kar nudi 
dobrega ta svet, onkraj pa nebesa. Bog naj 
te varuje vsega hudega in Te ohrani še 
mnogo let. Itn… Oba prisrčno vsi 
pozdravljamo/mama.« 

Kaj piše v pismu? »Olševek, 24. 6. 1943/ 
Dragi Ciril!/ Morda bo še kasno prišlo 
pismo in bo tvoj god že minil, a upam, da ga 
dobiš še v osmini in to še vedno velja. 
Čakala sem Lojzkovo pismo in res je včeraj 
prirajžalo. 

V pismu je opaziti ročni zaznamek cenzor-
ja »5479«, po vsej verjetnosti Slovenca. 
Cena take še kar lepo ohranjene ovojnice 
je 10 €, cena posameznih znamk pa le 
kakih 0,50 €. 

tudi Milanu in Genovi) je bila zbirna pošta 
za pošiljke iz tujine. V Benetkah je pošiljka 
»prestopila« na drug vlak Milano-Benetke-
Trst-Ljubljana in končno pristala v Ljublja-
ni. Tam je bila še enkrat pregledana in odo-
brena je bila dostava: RECAPITARE 
/DOSTAVITI (v pravokotniku).
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Veselko Guštin

Filatelistična delavnica

ali filatelistični material darujejo za mlade filateliste. V Sloveniji imamo več krožkov 
po šolah (Bizeljsko, Celje, Koper, Ljubljana, Ljutomer, Šempas, Prebold, Preserje, 

Rogaška Slatina, Škofja Loka, Trst, Žalec). 

FZS že leta sprejema donacije raznih članov in nečlanov, ki svoje zbirke 

Čeprav je Ljubljana največje mesto, tu deluje le en krožek.

Nas pa z Zveze prijateljev mladine 
Slovenije kdaj pokličejo, da izvedemo 
delavnico na kaki šoli. Več let se tudi 
udeležujemo filatelističnih delavnic v 
Večgeneracijskem centru Skupna točka 
na Zaloški cesti 54 v Ljubljani. Tako je bilo  
tudi letos med poletnimi počitnicami (30. 
7. ter 2., 8., 16., 23. in 27. 8.). V skupini je 
običajno kakih 10 otrok (od 1. do 9. 
razreda), delavnica pa traja 1 uro. Dalj 
časa pa je težko obdržati otroško 
osredotočenost.

Predvideli in izvedli smo delavnice z 
naslednjimi vsebinami:

Prebiranje znamk za svoj album je pravi užitek!

Izdelava albuma za znamke (papir, 
celofan ali prozoren papir, lepilo, nož za 
rezanje ali škarje). Opažanja: tak zaresen 
album je prezahteven za mlajše otroke. 
Zato smo izbrali preprostejšo inačico – 
izdelati zvezek za znamke. Nekoč so 
znamke lepili z lističem lepila (falcem) v 
zvezke ali albume. Moramo reči, da so se 
radi lotili tega dela, predvsem na koncu, 
ko so lahko izbrali nekaj znamk, ki so jih 
nalepili v svoj »Prvi album«. Seveda so 
imeli največ zabave s prebiranjem 
znamk: iskali so po motivih, državah ali 
oblikah. Nekaterih imen držav niso poz-
nali: Helvetia, Österreich, España, Norge, 
Sverige, CCCP = SSSR (Rusija) ipd.

Motiv za znamko: 

praznovanje 

30. obletnice 

Republike Slovenije.

Nariši svojo osebno znamko (list A4 z 
okvirjem slovenske OZ – rdeč, moder, 
zelen, barvice). Opažanja: otroci so dobili 
okvir osebne znamke na listu A4. Za 
skupni motiv smo izbrali »30. obletnico  
Slovenije«. Z veseljem so se lotili risanja. 
Edina »napaka« je bila, da so nekatere 
sličice vsebovale zelo majhne detajle in
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Kar težko je bilo pravilno napisati naslov na 
polovico kartice.

Napiši pismo ali razglednico (barvice, 
znamke, kuverte, list A4, naslov). 
Opažanja: Največ težav so imeli s 
pisanjem naslova, saj ga je bilo potrebno 
napisati v desno spodnjo polovico. 
Problem »nestandardno« napisanih 
naslovov smo rešili tako, da smo nalepili 
znamko za B (nenormirano pismo) in 
upali, da bo poštar uspešno razbral 
naslov. Ob naslednjem obisku so otroci 
povedali, da so bile vse oddane poštne 
pošiljke uspešno vročene naslovnikom.

Napiši starinsko pismo, zapečati ga s 
pečatnim voskom. Te naloge nismo opra-
vili, ker je potreben pečatni vosek in 
vžigalnik. Z ognjem pa se ni za igrati, če 
so zraven majhni otroci.

Priprava znamk z odrezkov ali pisem za 
dajanje v vodo (šop poslanih kuvert, 
odrezkov z znamkami, kozarec z vodo, 
papirnata brisača). Otroci so izbrali nekaj 
odrezkov, dali smo jih v vodo in čez kake 

Slikopis: zgodba na enem listu, kjer 
nekatere besede nadomestimo z 
znamkami. Opažanja: glavna pripomba je 
bila, da je preveč teksta in premalo 
znamk. Nekateri so imeli tudi težave s 
pisanjem. 

pol ure posušili ter dodali k našim 
znamkam v škatli.

Zgodba v slikopisu zahteva spretno izbiro znamk

ko smo jih pomanjšali na velikost prave 
znamke, smo tudi s povečevalnim stek-
lom komaj kaj videli.  

Zemljevid: poiščemo ustrezne znamke 
in jih nalepimo na ustrezno mesto na 
zemljevidu. Opažanja: tudi tu so imeli 
težave z razbiranjem imena države z 
znamke. Ker na listu vse države niso bile 

označene, smo jim morali tudi pokazati, 
kje so. Najbolj so obvladali države južno 
od Slovenije. 
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Mladinska filatelija

Filatelija: zbiranje znamk, kuvert, 

dopisnic, razglednic, telegramov, 

kolekov, dokumentov, ... Tu jim razložimo, 

kaj je zbirateljstvo, vprašamo jih, ali 

poznajo koga, ki kaj zbira in kaj morda 

sami zbirajo. Dobili smo naslednje 

odgovore: etikete, serviete, denar 

(seveda veljaven in uporaben), … 

Vrednotenje zbirk. Opažanja: ne vem 

zakaj, a vedno se je pojavilo vprašanje, 

koliko pa je ta znamka vredna?! Ne vem, 

zakaj ljudi vedno zanima samo vrednost? 

Zato smo jim prinesli katalog, izbrali 

znamko in jim rekli, sedaj pa jo poiščite v 

katalogu in povejte, koliko je vredna. 

Kmalu so spoznali, kaj je serija znamk in 

da so te, ki jih običajno dobimo na pismih, 

bolj iz začetka serije – torej najcenejše!

Pregled pole znamk: kakšna je vrsta 

lepila, zobčanja, tiska, papirja, … Naučili 

smo se tudi, kako se znamke v polah 

trgajo: prepogneš gor, dol in odtrgaš.
veselko.gustin@gmail.com

Namen takih delavnic je predvsem 
animirati otroke, da začnejo gledati na 
pisma z večjim zanimanjem, predvsem 
kakšna znamka je pa danes na pismu. 
Ker škarje niso pribor filatelista, naj 
premislijo, ali bodo s pisma res odrezali 
znamko ali ne. Če gre za na pogled lepo 
ovojnico z lepim žigom, naj jo raje kar celo 
shranijo v album, sploh pa tako, ki ima 
poseben (priložnostni) žig.  

Pribor filatelista: pinceta, povečevalno 
steklo, album: vsak ima eno stran v 
albumu in izbira znamke po svoji tematiki. 
Pokažemo jim tudi stara, iz lista 
prepognjena pisma, pisemske ovojnice, 
dopisnice, razglednice ipd. Predvsem jih 
opozorimo, da škarje niso pribor 
filatelista! Preden izrežejo ali odtrgajo 
znamko, naj povprašajo nekoga, če to 
smejo ali ne. Učimo jih, da izrezovanje ali 
trganje znamk s starih pisem ali dopisnic 
ni dovoljeno.
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Slovenski samostani 
na maksimum kartah

Samostani so tudi še danes del slovenskega vsakdana. Vsi samostani spadajo na 
seznam slovenske snovne kulturne dediščine, mnogi med njimi so spomeniki 
državnega pomena. Večina med njimi so neizmerna zakladnica arhitekture, 

slikarstva, kiparstva, pa tudi centri duhovnosti.

Samostani so vključeni v vsakdanje živ-
ljenja v svoji okolici in se posvečajo delu z 
mladimi ter karitativnosti. Drugi, a redki, 
so zaprti za širšo javnost ter se v svoji 
kontemplativnosti umikajo sodobnemu 
vrvežu, posvečajo študiju in molitvi.

Ko boste potovali po Slovenski deželi, 
vstopite tudi v katerega od številnih sa-
mostanov. Občudujte arhitekturo poslopij 
in samostanskih cerkva, ali pa preprosto 
uživajte v tišini, ki jo je moč najti le še 
redkokje.

Nekateri v svojih knjižnicah hranijo drago-
cene knjige in druge zapise. Eni so prene-
hali delovati že za časa reform avstrijske-
ga cesarja Jožefa II., posamezni že pred 
tem, drugim nista bila naklonjena druga 
svetovna vojna in obdobje po njej. Številni 
brez prekinitve delujejo že stoletja, 
nekateri so svojo dejavnost ponovno 
obudili k življenju, spet drugi so izginili za 
vedno in za njimi ni (skoraj nobenih) sledi.

Čeprav je bilo v obdobju povojne Jugo-
slavije izdanih kakih 80 znamk z verskimi 
motivi in verskimi zgradbami, tudi neka-
terimi samostani (npr. Studenica in 
Hopovo), pa med njimi ni nobenega na 
slovenskih tleh. Za to je poskrbela šele 
Pošta Slovenije, ki je izdala do sedaj šest 
znamk z motivi samostanov. Od tega dve 
znamki predstavljata cistercijanska 
samostana (eden od njih – Kostanjeviški

– je bil prikazan tudi na znamki za 2 liri iz 
znane t.i. »Rupnikove serije«  pokrajin-
skih motivov tedanje Ljubljanske pokra-
jine). Vse znamke, ki jih je izdala Pošta 
Slovenije, obstajajo tudi na maksimum 
kartah, ki v celoti ustrezajo merilom FIP. In 
te predstavljamo v tem prispevku, skupaj 
s samostani; ene bolj, druge manj 
podrobno, pač glede na njihovo vlogo 
oziroma pomen.

Stična

Pogled na stiški samostan iz zraka

Cistercijanska opatija Stična je najstarejši 
samostan na današnjem slovenskem 
ozemlju in edina opatija, ki še deluje. V 
sklopu samostana se nahaja Bazilika 
Žalostne Matere Božje, ki služi tudi kot 
župnijska cerkev. Začetki samostana 
segajo v leto 1132. Samostan je kmalu po 
ustanovitvi postal pomembno versko, 
kulturno in gospodarsko središče



Na treh ločenih MK, kar je v skladu s FIP pravili, 
so prikazani: stiški rokopis, samostanska cerkev 

in sv. Bernard.

Kranjske. Bogata samostanska knjižnica 
je do jožefinskih reform varovala 
dragocene iluminirane rokopise v 
latinščini iz 12. in 13. stoletja, ki so nastali 
v stiškem skriptoriju. V samostanu je leta 
1428 nastal za slovensko slovstvo 
pomemben Stiški rokopis, eden prvih 
pisnih spomenikov v slovenščini.

Skozi stoletja je samostan spreminjal 
svojo arhitekturno podobo, tako da danes 
najdemo sledove romanike, gotike in 
baroka. Vse do danes pa se je ohranilo 
najstarejše jedro samostana, ki ga tvorita 
znameniti križni hodnik in redovna cerkev. 
V času reform Jožefa II. leta 1784 je bil 
samostan razpuščen. Ponovno so ga 
obudili cistercijani šele leta 1898. Od 
takrat dalje samostan ponovno nemoteno 
deluje. Samostan ter cerkev sta danes 
zavarovana kot nepremična spomenika 
državnega pomena, sam samostan pa 
predstavlja pomembno versko in kulturno 
središče.

Žiče

Pogled na porušeno samostansko cerkev v 
začetku 20. stoletja

Največji razcvet je za Žičko kartuzijo pri-
nesla ena od velikih katastrof v zgodovini 

katoliške Cerkve – Velika zahodna shiz-

ma, ko sta kristjane vodila dva papeža, 
eden iz Rima in drugi iz Avignona. V tem 
času se je kartuzija Žiče vzpela do polo-
žaja enega od najpomembnejših samos-

tanov: žički priorji so bili zaprošeni, da bi 

vodili ustanovitev novih kartuzij. Rimski 
papež Urban VI. je dal v Žičko kartuzijo 
prenesti sedež generalnega kapitlja 

kartuzijanskega reda, tako da so Žiče za 

skoraj dve desetletji (1391-1410) prevze-

le vlogo osrednjega samostana za vse

Samostan je bil sestavljen iz dveh delov: 

Zgornji in spodnji samostan. V zgornjem 

samostanu so stanovali patri – duhovniki, 
v spodnjem pa bratje – laiki, torej tisti, ki 
niso bili duhovniki.

Kartuzija je nastala okoli leta 1160. Usta-
novila sta jo zadnja Traungauca, štajerski 
mejni grof Otokar III. Štajerski (*1129 
†1164) in njegov sin Otokar IV. Štajerski, 
od leta 1180 štajerski vojvoda Otokar I. 
(†1192), ki je z ustanovno listino iz leta 
1165 (danes v Štajerskem deželnem 
arhivu v Gradcu) kartuzijo potrdil. Gre za 
devetnajsti samostan tega reda, najsta-
rejšo kartuzijo v Srednji Evropi in za prvo 
kartuzijo izven matičnega romanskega 
območja v Franciji in Italiji.
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kartuzijanske hiše, ki so v razkolu ostale 
zveste rimskemu papežu. Sledili so vzpo-

ni in padci, dokler ni cesar Franc Jožef II., 

sin Marije Terezije, samostana v duhu 
razsvetljenskih reform ukinil. Samostani 
kontemplativnih redov,  kamor so spadali 
tudi kartuzijani, se niso skladali z misel-

nostjo razsvetljenstva in cesarjevimi 

nazori o napredku kmetijstva in industrije 
ter o gospodarskem razvoju. Že nekaj let 
potekajo v samostanu obnovitvena dela, 

tako, da je lep del samostana že obnov-

ljen; del je namenjen tudi prikazu zgo-

dovine samostana in življenju v njem.

Žički samostan pa ni bil le verski center. 
Kartuzija je že pred letom 1672 ustanovila 
najstarejšo glažuto na Slovenskem, ki je 
delovala v Špitaliču, ob potoku Žičnica, 

drugo pa okoli 1700 do 1764 pri Leskov-

cu, na severnem pobočju Konjiške gore.

Pogled na obnovljeni del žičke kartuzije

Samostan je imel tudi bogato knjižnico. 

Leta 1487 je ta knjižnica obsegala več kot 
2000 knjig, v glavnem pisanih na roko. Po 
nekaterih podatkih naj bi bila večja od nje 

takrat le Vatikanska knjižnica. 

Kartuzijani niso širili vere med ljudmi z 

govorjeno besedo, pač pa s pisano, in so 

medse sprejemali le ljudi s temeljitim 
znanjem jezika in pisarskih veščin. Velik 
del svojega življenja so posvetili natanč-

nim prepisom in ustvarjanju novih besedil 

z vseh področij, od teologije do astrono-

mije, od praktičnih ved do književnih 

stvaritev. Med ohranjenimi besedili je 

veliko znamenitih del, ki so neprecenljivi 

spomeniki naše intelektualne dediščine in 

širšega srednjeevropskega prostora. 

Rokopisi iz Žičke kartuzije dajejo kljub 

okrnjenosti vpogled v več stoletij nepre-

trganega razvoja srednjeveške knjige. 

Danes je znanih približno 120 srednje-

veških zapisov (rokopisov, inkunabul in 

pergamentov) ter skoraj 100 fragmentov. 

To pa je le majhen del nekdanjega 

bogastva samostanske knjižnice in še ta 

je zvečine zunaj slovenskih meja. Vendar 

je to edina skupina srednjeveških rokopi-

sov iz slovenskih krajev, kjer lahko govo-

rimo o skoraj štiri stoletja trajajočem 

nepretrganem rokopisnem delovanju 

samostanske skupnosti.

Jurklošter

Kartuzijanski samostan je leta 1173 ali 

1174 ustanovil Henrik I., Krški (koroški) 

škof. Prvotni redovniki so bili Francozi in 

Italijani, ki so postavili kot običajno dva 

samostana (enega za patre, drugega za 

brate). Toda samostan ni uspeval. Leta 

1189 je bil sem poslan Odon iz Novare, in 

ponovno obudil samostan, a je bil samo-

stan dve leti po njegovi smrti (1198) leta 

1200 razpuščen. Del samostanskega po-

sestva (spodnji samostan bratov) so pre-

vzeli kanoniki, del pa je pričel propadati.

Toda po posredovanju žičkega priorja je 

Leopold VI. Babenberški prevzel varstvo 

nad samostanom. Prvi kartuzijani so se 

ponovno naselili leta 1208. Ustanovno 

listino jim je podelil naslednje leto. Z 

njegovo denarno pomočjo so obnovili oba 

samostana, povečali cerkev, dozidali še 

eno samostansko cerkev. Z izumrtjem 

Babenberžanov so zaščito samostana 

prevzeli Celjski grofje. Konec 16. stoletja 

pa je Jurklošter izgubil svojo gospodarsko
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neodvisnost, saj je kardinal Delfin izročil 
njihova posestva sprva jezuitom, nato so 
jih prevzeli cistercijani, zatem pa spet 

jezuiti. Po nekaj letih tožarjenja med 
prizadetimi stranmi so leta 1595 določili, 
da Jurklošter prevzamejo graški jezuiti. S 
tem je bila končana zgodovina kartuzije 

Jurklošter.

S samostanom in njegovo zgodovino (po 

legendi naj bi bila tu pokopana Veronika 
Deseniška) se je ukvarjal tudi pater Karel 
Gržan, o čemer je napisal nekaj knjig.

Bistra

Kartuzijanski samostan Bistra ali Kartu-

zija Bistra je bil ustanovljen kot tretja 

kartuzija na Slovenskem. Ustanovil jo je 
leta 1255 Bernard Spanheimski skupaj s 
svojim sinom Ulrikom III. Spanheimskim, 
takratnim koroškim vojvodo. Stoji na jugo-

zahodnem robu Ljubljanskega barja v 

občini Vrhnika. 

Pogled na nekdanji kartuzijanski 
samostan Bistra

To je bila prva kartuzija na Kranjskem in 

poleg Žičke kartuzije, Kartuzije Jurklošter 

ter kartuzije Pleterje ena izmed štirih 
kartuzij na Slovenskem.

Papež Aleksander IV. je predhodno (leta 
1257) že dodelil samostanu dva papeška 

privilegija, s katerima je zagotovil nemo-

teno delovanje samostana. Poznejši pa-

peži in posvetni vladarji so samostanu

Samostanska posest je obsegala na, po 

tedanji upravni razdelitvi, borovniškem in 

kamniškem področju, v 14. stoletju pa ji je 

bila pridružena še Župnija v Cerknici. 
Prvo večje krizno obdobje je bilo v času 
priorovanja Primoža Jobsta, ko so samo-

stanu večkrat zagrozili z zaprtjem. Drugo 

večje gospodarsko-kulturno obdobje sa-

mostana je bilo konec 17. in v začetku 18. 
stoletja, ko je imel samostan tudi večje 
število redovnikov (24), ki so tako ustvar-

jali pod varstvom takratnega deželnega 

kneza in cesarja. Leta 1670 je zgradbo 

prizadel močan potres, leta 1773 pa 
požar. Po vsaki katastrofi so poslopje po-
novno pozidali. Konec kartuzije je pred-

stavljal 29. januar 1782,  ko je cesar Jožef 

II. izdal odlok o razpustitvi samostana. 
Redovniki so prejeli odpravnino in pokoj-
nino, posestvo se je deloma zaplenilo, 
deloma prodalo, deloma pa predalo Cer-

kvi. Premoženje je leta 1826 kupil tovar-

nar Franc Galle, ki je dal poslopju videz 
graščine in odstranil še zadnje sestavine 
kartuzije. Na mestu, kjer se danes dvo-
rišče odpira proti parku, je do leta 1808 

stalo pokopališče in samostanska cerkev, 

zgrajena konec 13. stoletja. Lastništvo 
posestva se je po Francovi smrti preneslo 
na njegove dediče, ki so do leta 1945

nato primarno potrjevali stare pravice ozi-
roma jim dodeljevali nove ali pa jim dode-

ljevali še posestva. Eden pomembnejših 

privilegijev je bil oprostitev mitnine na živ-
ljenjske potrebščine. Zaradi tega se je 
Bistra zelo širila in tako je začela odkupo-
vati tudi tuja posestva, med drugim tudi od 

Žičke kartuzije. Prva polovica 14. stoletja 

predstavlja višek delovanja samostana. 
Tako je tudi uspevalo predvsem delova-
nje samostanske knjižnice, kjer so ustvar-

jali številne prepise in izvorna dela. V letih 

1364 in 1382 sta samostan prizadela dva 

večja požara, s čimer se je pričelo počas-
no propadanje samostana.
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živeli v graščini. Po 2. svet. vojni je bilo po-
sestvo nacionalizirano, od leta 1951 pa se 

v zgradbi nahaja Tehniški muzej 

Slovenije.

Pleterje

Pogled na samostan Pleterje iz zraka

Kartuzijanski samostan Pleterje je samo-

stan najstrožjega moškega reda v rimsko-
katoliški Cerkvi. Leži blizu dolenjskega 
Šentjerneja. Ta samostan je edina še de-

lujoča kartuzija v Sloveniji. Ustanovil jo je 

grof Herman II. Celjski leta 1403.

Kartuzija Pleterje je bila četrta in hkrati 

zadnja ustanovljena slovenska kartuzija. 

Ustanovil jo je leta 1403 celjski grof Her-

man II.; osnovno dotacijo in ustanovno 
listino je izdal leta 1407. Tega leta se je 
končala tudi osnovna gradnja samostana 

in kapele. Samostan je bil dokončno 

zgrajen šele leta 1410 (tega leta so bile 
Pleterje tudi inkorporirane v red), medtem 
ko je bila samostanska cerkev končana 
šele leta 1420. Sodelovanje celjskih gro-

fov (pozneje knezov) pri delovanju samo-

stana je označevalo »obdobje najinten-
zivnejše rasti te ustanove«. S smrtjo 
Ulrika II. (1456), ko so Celjani propadli, se 
je pričelo tudi počasno zamiranje samo-

stana. Temu so v veliki meri pripomogli še 

številni turški vpadi, saj se je kartuzija 
nahajala ob pomembni prometni poti. 
Leta 1471 so tako požgali samostanska 
poslopja, večkrat pa so opustošili samo

V drugi četrtini 16. stoletja pa so pričeli na 
področju kartuzije naseljevati tudi Usko-
ke, tako da se je kartuzijska posest po-

novno zmanjšala. To propadanje je pote-

kalo vse leta 1595, potem so kartuzijo 
prevzeli jezuiti. S tem je bilo za slabih 
dvesto let delovanje kartuzije prekinjeno.

Do leta 1904 je potekala obnovitev kartu-

zije, od starih stavb sta ostali le več kot 

600 let stara samostanska cerkev in klet. 
Med drugo svetovno vojno so leta 1943 
partizani napadli samostan in požgali 
večino od nekdanjih (17) celic.

Šele leta 1899 je kartuzijanski red odku-

pil bivšo kartuzijo (ta je že postala zaseb-
na last), ker so kartuzijane medtem izgna-
li iz Francije (Bosserville). Ob vrnitvi so 
patri s seboj pripeljali skoraj vso notranjo 
opremo, tudi dragocena umetniška dela, 

ki so danes na ogled v prostorih Galerije 
Božidar Jakac v Kostanjevici na Krki. 

Obiskovalci kartuzije si lahko danes v 
nekdanji samostanski gotski cerkvi ogle-
dajo projekcijo življenja kartuzijanov, saj 
vstop v kartuzijo ni dovoljen, na ogled pa 
je tudi muzej na prostem, kjer so pred-

stavljene nekdanje značilne kmečke 
stavbe in objekti s Šentjernejskega polja.

stansko posest in pobili oz. odpeljali 
podložnike. Kartuzijo so obnovili in jo 

utrdili z obzidjem.

Kartuzija Pleterje danes preko svojega 

gospodarskega podjetja, t.i. ekonomije, 

upravlja med drugim tudi s šestimi hektarji  
vinogradov in šestimi hektarji sadovnja-
kov, patri in zaposleni se ukvarjajo tudi s 
čebelarstvom, žganjekuho, sadjarstvom, 

imajo svojo zbirko starih in odpornih sort 

jablan in hrušk, posebej pa je kartuzija 
znana po pleterski hruški, ki raste in 
dozori v steklenici, nato pa jo zalijejo s 
hruškovim žganjem, ter po pleterski 

grenčici iz 49 vrst zelišč.
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Samostansko skupnost cistercijanov je v 
Kostanjevici na Krki v 13. stoletju 
ustanovil Bernard Spanheimski, delovala 

pa je v samostanu, danes imenovanem 

Kostanjeviški grad. Od srednjeveške 
arhitekture se je do danes ohranila le še 
gotska cerkev Marijinega oznanjenja.

V nekdanjem samostanu z največjim 
arkadnim dvoriščem v Srednji Evropi 

danes domuje Galerija Božidar Jakac,  

vhod vanj pa je utrjen z dvema 
renesančnima ovalnima stolpoma.

Kostanjevica na Dolenjskem

Pogled na Kostanjevico na Krki iz zraka; 
na spodnji sliki je samostanska cerkev.

Ob samostanskem kompleksu je stalna 

razstava skulptur na prostem, ki so 

nastajale na mednarodnih kiparskih 

simpozijih, poznanih pod imenom Forma 
Viva.

To sta tudi edina dela prvotnega 
kompleksa iz 13. stoletja, ko je koroški 
vojvoda Bernard Spanheimski z gradnjo 

sakralnega objekta gospodarsko in 

strateško utrjeval svojo posest ob reki 
Krki.

Dvorišče obsežnega samostanskega 
kompleksa s severne strani zapira 
ostanek nekdanjih meniških prostorov s 

križnim hodnikom ter najpomembnejša 

sestavina nekdanjega samostana, 
redovna cerkev.

V obdobju baroka sta cerkev in z njo 

celoten samostan doživela temeljito 

prezidavo. Danes so prav arhitekturni 

elementi temeljna sestavina tega 

izjemnega prostora, saj je cerkev z 

razpustom samostana, leta 1786, 

izgubila svojo prvotno sakralno funkcijo, 

kasneje pa tudi vso svojo opremo.

Galerija Božidar Jakac uporablja ta 

prostor kot razstavišče, za katerega 

uveljavljeni domači in tuji umetniki 

pripravljajo specifične razstavne projekte 

oz. začasne razstave, ki so deležne velike 

pozornosti strokovne in laične javnosti.

Cerkev, ki je gotovo začela nastajati ob 

ustanovitvi samostana leta 1234, je 

zgrajena kot triladijska bazilika s prečno 

ladjo in paroma kapel ob kvadratno 

zaključenem prezbiteriju, kar ustreza 

idealu cistercijanske arhitekture, t.i. 

bernardinskemu arhitekturnemu tipu. 

Pozornost opazovalcev pritegnejo 

predvsem snopasti slopi s kapiteli, ki 

nosijo rebra križnih obokov, z bogato 

klesanimi rastlinskimi motivi brstičev, 

palmetami in venci.

Po obsežnih restavratorskih in obno-

vitvenih delih je nekdanja samostanska 

cerkev dobila svojo današnjo podobo leta 

1971 in kot taka predstavlja enega 

najlepših primerov zgodnjegotske 

(kasneje barokizirane) arhitekture na 

Slovenskem.

Zaključek

Kogar tematika samostanov in njihovega 

življenja zanima, si lahko več prebere v 

literaturi, od katere je nekaj omenjene na 

koncu tega prispevka. Čakajo ga urice, 

dnevi, pa tudi meseci zanimivega branja, 

saj nekatere od navedenih knjig obsegajo 

tudi več kot 1000 strani.
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5. Mlinarič J. Stiška opatija 1136-1784, 

Dolenjska založba Novo mesto 

1995,

2. Mlinarič J.  Kartuzija Pleterje 1403-

1595, Kartuzija Pleterje; Ljubljana 

1982

Literatura

4. Mlinarič J. Kartuziji Žiče in 

Jurklošter, Obzorje Maribor 1991

1. Zadnikar M. Srednjeveška 

arhitektura kartuzijanov, Slovenska 

akademija znanosti in umetnosti, 

založila Državna založba Slovenije, 

Ljubljana 1972

3. Mlinarič J. Kostanjeviška Opatija 

1234-1786, Galerija Božidar Jakac, 

Kostanjevica na Krki 1987

7. Stična ob jubilejih 1098 – 1898-

1999, Opatija Stična 1998

8. Mlinarič J. Bistra, Družina, Ljubljana 

2001,

6. Zadnikar M. Kartuzija Pleterje, 

Njeno obličje in pomen, Dolenjska 

založba, Novo mesto 1995

9. Gržan K. Skrivnosti starodavne 

kartuzije (Jurklošter), Družina 2006

10. Gržan K. Friderik in Veronika 

(Jurklošter), Celjska Mohorjeva 

družba 2006

11. Razne spletne strani

Rešitev nagradne uganke

Primož Čebulj

V prejšnji številki naše revije (NF 2/2021) smo objavili nagradno uganko, kjer smo 

prikazali eno od dveh priložnostnih znamk iz serije EUROPA, ki jo je leta 2010 izdala 

Pošta Slovenije. Vaša naloga je bila, da ugotovite vseh 10 mojih „popravkov“.

1. nagrada (3 eseji FZS): Mitja Avsec, Cesta 1. junija 13, 1231 Črnuče;

Med pravilnimi rešitvami smo izžrebali nagrajence, ki bodo prejeli različne eseje FZS:

3. nagrada (1 esej FZS): Lucija Žižmund, Cesta 24. junija 30, 1231 Ljubljana - Črnuče.

2. nagrada (2 eseja FZS): Vinko Kristl, Omersova cesta 20, Podutik, 1000 Ljubljana;

Srečnim nagrajencem iskreno čestitamo, ostalim pa želimo več sreče prihodnjič.

Original „Popravljena“ Rešitev
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Iz Zveze in društev

Alojz Tomc

Sestanki FD Novo mesto na novi lokaciji

nedavno poiskati nov prostor za nedeljske sestanke. 
Po petnajstih letih na isti lokaciji smo si morali novomeški filatelisti 

Našli smo ga v drugem lokalu, a na istem naslovu.

FD Novo mesto v svoji zgodovini še nikoli 
ni imelo lastnih prostorov. Člani so se, od 
ustanovitve društva leta 1949 do danes, 
sestajali na vsaj enajstih lokacijah po 
Novem mestu.  

Ko je hotel prevzela 
Tovarna zdravil Krka in 
ga preuredila v svoj 
izobraževalni center, 
smo se poleti 2006 
preselili v Planet TUŠ, 
kjer smo se v Planet 
Baru vsako nedeljo 
zbirali zadnjih petnajst 
let.

Spomnim se, da smo se leta 1973, ko 
sem se kot 13-letnik včlanil v društvo, 
dobivali v mestni hiši, najprej v kleti pod 
stopniščem, nato pa v prvem nadstropju 
Rotovža. Konec 70-ih let prejšnjega 
stoletja smo imeli sestanke na OŠ Grm, v 
80-ih pa v bivšem domu JLA (danes 
Kulturni center Janeza 
Trdine). V 90-ih letih 
smo imeli sestanke na 
S r e d n j i  š o l i  z a  
gostinstvo in turizem, 
nato pa nekaj let v 
hotelu Metropol (danes 
hotel Krka). 

Pokojna Nika Klemenčič mi je povedala, 
da so sprva imeli sestanke v prostorih 
podjetja Rog, kasneje v prostorih podjetja 
Elektro, nato na Srednji ekonomski šoli in 
v pisarni Aero kluba. 

Odkar je ob nedeljah sosednja trgovina 
TUŠ zaprta, so začeli bife odpirati šele ob

Po sprostitvi ukrepov smo opazili, da so si 
naši gostinci omislili novo ponudbo 
koktejlov. Zanimiva so predvsem njihova 
imena, saj so poimenovani po najbolj 
znanih cepivih proti aktualni okužbi s 
COVID-19: Moderna, Sputnik, Pfizer, 
Astra Zeneca in Johnson & Johnson. 
Marsikdo se je ob pogledu na tablo, 
izobešeno na terasi lokala, le nasmehnil, 
nekateri pa so koktejle tudi dejansko 
naročili. 

Med preventivnimi ukrepi boja proti 
korona virusu je bilo tudi zaprtje 
gostinskih lokalov, ki nas je zelo 
prizadelo, saj se več mesecev nismo 
mogli sestajati.
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14. uri, predvsem za obiskovalce petih 
kinodvoran v isti stavbi. Odkar pa v 
Novem mestu tudi kina nimamo več (od 
junija dalje), je vprašanje, kako dolgo 
bodo gostinci še vztrajali.

Filatelisti smo se med 10. in 11. uro sicer 
še sestajali na pokriti terasi, saj so stoli in 
mize še tam, a smo začeli resno iskati 
novo lokacijo za sestanke. Prihajata 
jesen in zima in temperature se bodo 
začele postopno spuščati in kmalu ne bo 
več prijetno posedati zunaj.

Po tehtnem premisleku smo novo lokacijo 
našli kar v lokalu na drugi strani stavbe, v 
Piceriji in kava baru Oljka. Naš nedeljski 
naslov torej ostaja isti (Topliška cesta 2), 
spremenil se je le razgled, ki je mnogo 
slabši. Še dobro, da na sestanke ne 
hodimo zaradi razgleda, ampak zaradi 
skupnih interesov in druženja.

Slovenski dosežki na razstavah
Razstavo MULTILATERALE 2021 je tokrat pripravila avstrijska zveza v mestu St. 

Pölten. Sodelovalo je šest držav združenja Multilaterale. Slovenci smo se izvrstno 

izkazali, saj smo prejeli en velik vermeil, šest zlatih in dve veliki zlati medalji. Prvič je tudi 

slovenski eksponat bil ocenjen s 95 točkami! Slovenski sodnik je bil tokrat Igor Pirc.

Številka 3/2021
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Iz Zveze in društev

Veni Ferant

Obeležili dobrega pol stoletja FD Žalec
Najprej smo v društvu menili, da praznujemo 50-letnico delovanja društva 16. 1. 

2020, vendar se je v času korone pokazalo, da to ne drži in da je društvo nekaj let 
starejše. Lotil sem se raziskovanja zgodovine društva in odkril nekaj zanimivih 

podatkov. Na podlagi teh sem napisal knjigo o jubileju društva, njena predstavitev pa 
je bila načrtovana za 28. septemeber lani, a smo dogodek žal morali preložiti.

Med verodostojnimi dokumenti, ki so po-
trjevali starost našega društva, sem našel 

tudi popis 21 članov, ki so za leto 1969 

plačali članarino. Med njimi je tudi še

Skupaj z Medobčinsko splošno knjižnico 
Žalec smo 13. septembra 2021 le uspeli 
organizirati domoznanski večer, v kate-

rem sem predstavil delovanje FD Žalec. 

Ob tem smo pripravili tudi priložnostno 
razstavo, na kateri smo na 5 plakatih 
prikazali najpomembnejše mejnike v dob-
rih petih desetletjih delovanja društva. Šlo 

je za povzetek vsebine, ki smo jo sicer lani 

predstavili tudi v knjigi, ki smo jo uspeli 
izdati tik pred vsesplošnim zaprtjem 
društvenih aktivnosti.

Veni Ferant, predsednik FD Žalec, je podelil 
priznanje mag. Milanu Žolnirju, članu z najdaljšim 

stažem v društvu.

Karmen Kreže iz domoznanskega oddelka 
Medobčinske splošne knjižnice Žalec je kot 
gostiteljica uvodoma pozdravila udeležence 

domoznanskega večera.
Seznam plačane članarine za leto 1969 in 1970. 

Pod številko 9 je zapisan tudi Milan Žolnir.

danes član društva le mag. Milan Žolnir, 

zato mu je društvo letos podelilo posebno 

priznanje, ki smo mu ga izročili na 

domoznanskem večeru. Dobrih pet 
desetletij članstva res ni tako mala stvar.
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Fotografije: Tone Tavčar in Darko Naraglav

veni.ferant@gmail.com

Razstava o delovanju FD Žalec je bila obiskovalcem žalske Knjižnice na voljo za ogled še dva tedna.

Kljub temu, da v tem obdobju še ne 
moremo prirejati odmevnejših prireditev, 

smo lahko veseli, da imamo vsa ta leta 

podporo lokalne skupnosti, saj sta se 
naše prireditve udeležila tako župan 
Občine Žalec Janko Kos kot tudi 

predsednik Mestne skupnosti Žalec 

Radislav Gašparič. Zahvalil pa bi se tudi 

Medobčinski splošni knjižnici Žalec, saj 
smo do sedaj uspeli izvesti že nekaj 
podobnih domoznanskih večerov, 

načrtujemo pa jih tudi že za naprej. Tako 

bomo konec leta pripravili razstavo o 130-

letnici Savinjske železnice.

Naše dobro delo je opazila tudi Mestna 
skupnost Žalec, ki je na svečani seji 29. 
septembra društvu podelila priznanje.

Udeleženci na domoznanskem večeru, kjer se je 
predstavilo domače filatelistično društvo.

Radislav Gašparič (na desni), predsednik Mestne 
skupnosti Žalec, je podelil priznanje, ki ga je v 

imenu društva prevzel tajnik društva Srečko Meh.

Obiskovalci večera so si z zanimanjem ogledali 
priložnostno razstavo in pri tem obujali spomine 
na marsikateri dogodek iz zgodovine društva.

Številka 3/2021
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Knjižnica FZS

Igor Pirc

Novosti in nove pridobitve knjižnice 
dr. Antona Lavriča – zima 2020–2021
Avtorji Naslov knjige Leto izdaje Jezik       

Velikanje

Deutsche Post

Librić Ivan

Sekelj Borislav

NN

Bockisch Michael

Bockisch Michael

FD Ljubljana

Gregorač Ignac

Extrem

FD Ljubljana

Tavzes dr. Janko

SLOVENIKA, Katalog poštnih znamk, celin in doplačilnih 
znamk 2020

Die Post geht ab! 

Otkrivam poštanske marke

Poštanska povijest, Postal History, Postgeschichte Bosnien 
und Herzegowina 1878-1918

100 Anos de Grande Guerra 1914-1918

Handbuch und Katalog Die Bildpostkarten Osteuropas, Band I

Handbuch und Katalog Die Bildpostkarten Osteuropas, Band II,
tudi Jugoslavija in naslednice

Filatelistični zbornik XXIX/2019, 

Štampiljke Osvobodilne fronte slovenskega naroda 

175-Jahre Schweizer Briefmarken

Filatelistični vestnik 14/2019

Die Geschichte der slowenischen Briefmarke (Themenheft der 
ARGE Jugoslawien Nf.e.V.)

2020

2019

2017

2019

2018, 2019

2019

2018

2019

slovenski

nemški

hrvaški

trojezično

portugalski

nemški

nemški

slovenski

slovenski

nem./franc.

slovenski

Steinwasser Fritz Berliner Post: Ereignisse und Denkwürdigkeiten seit 1237 2019 slovenski

Ferant Veni Dobrega pol stoletja FD Žalec 2020 slovenski

FD Ljubljana Filatelistični zbornik XXX/2020 2020 slovenski

Hrvatska Pošta i HAZU Pošta sjeverozapadne Hrvatske, več avtorjev 2002 hrvaški

Vilfan Mladen Prve hrvatske poštanske marke - Izdanje 29. listopada 1918 2017 hrvaški

KLC Počtovije celinie veši i počtovaja istorija - almanah št. 26 2018 ruski

HSF Hrvatski filatelist 1, 2, 3, 4/2018 2018 hrvaški

Kajtna K., Gorše B. Verigarji 1919-21, slovenska verzija 2019 slovenski

Fiskars-Nagel A. in H. Die Post geht ab! 2018 nemški

Eid Mehanny Zehei Catalogue for Post Stamps of Egypt, UAR and the Sudan 1967 angleški

Israel Philatelic Feder. Holy Land Postal History od številke 121-122 do 132-133 2017 angleški

FD Ljubljana Filatelistični vestnik FD Ljubljana, št. 8, 9 in 10/2018, 11-12/2019 slovenski

nemški

Kobelbauer dr. Helmut The Slovenian Stamps of 1919 and 1920 in Mixed Frankings, 
Jugopošta YSG, Št. 128, Monografija št. 14

2018 angleški

Kropf H. Die Postwertzeichen des Kaisertumes Österreich und der 
österreichisch- ungarischen Monarchie, Prag 1908

1908 nemški

FZS Zbornik mednarodnega simpozija - 100 let Verigarjev; 
Proceedings of the International Symposion 100th Anniversary 
of Chainbreakers

2018 slov./angl.

Gorše B., Kajtna K. Chainbreakers 1919-21, Chainbreaker Stamps of Slovenia, 
angleška verzija 

2018 angleški

NN Tariffe, franchighie, leggi e decreti postali nel Regno d'Italia 
napoleonico 1805-1821 

italijanski
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Knjižnica FZS

Zei Lada

Strauss Ernst

Stamps and Politics of National Presentation (Fotokopija članka
na 18 straneh)

Vorphilatelie Steiermark, Entwicklung der Poststempel,  
Post in Ausland, Meine Ausastellungsobjekte

1997

2019

angleški

nemški

Leitner Walter

MICHEL

Die Post während der Kämpfe und der Volksabstimmung 
in Kärnten

Katalog Westlicher Balkan 2021

2020

2021

nemški

nemški

Avtorji Naslov knjige Leto izdaje Jezik       

Knjižnica Filatelistične zveze Slovenije deluje v prostorih Filatelistične zveze Slovenije  

na Čopovi 11, v 3. nadstropju dvoriščne zgradbe Pošte Ljubljana 1101. 

Knjižnica je namenjena vsem članom društev, ki so vključeni v Filatelistično zvezo 

Slovenije. Izkažejo se lahko ali s člansko izkaznico matičnega društva ali pa zanje 

posreduje predsednik filatelističnega društva. Nekatere knjige so zaradi svoje redkosti 

in pomembnosti na razpolago samo v prostorih knjižnice. 

Jedro knjižnega fonda tvorijo donacije. Podrobnejši seznam vsega razpoložljivega 

knjižnega fonda pa najdete na spletni strani FZS ( ).http://www.fzs.si/knjiznica.html

FZS se posebej priporoča za priročnike, kataloge ali druge specializirane članke, ki so 

korist  pripomoček zbiralcem in raziskovalcem, še posebej tradicionalne filatelije in en

poštne zgodovine, seveda pa tudi za vsa druga področja. Glede na majhno pogostost 

izposoje si je knjige mogoče izposoditi po predhodnem dogovoru s knjižničarjem (Igor 

Pirc, e-naslov: igorp711@gmail.com ali na GSM: 041 683 470). 

Bodoče donatorje prosimo, da poleg knjig posredujejo knjižničarju po e-pošti podatke o 

literaturi (avtor, naziv knjige, letnica izdaje, jezik).
 igorp711@gmail.com

Še vedno iščemo razglednice 
krajev ob Savinji
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