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Aktualno

Beseda	predsednika	FZS

Bojan	Bračič,	predsednik	Zveze	FZS
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naj	se	dotaknem	minulega	zbora	članov	FZS,	ki	

smo	ga	uspešno	izpeljali.	Vsi	sklepi	so	bili	soglasno	

sprejeti,	razen	predloga,	da	z	letom	2023	zvišamo	

članarino	za	posameznike	s	šest	na	deset	evrov	

letno;	za	mladince	je,	kot	vedno,	članarina	

polovična.	S	tem	se	nekateri	delegati	niso	strinjali.	

Spoštovane	kolegice	in	kolegi,

Dejstvo	je,	da	dvigovanje	cen	nikoli	ni	popularen	ukrep.	Sedanja	članarina	

je	v	veljavi	od	leta	2009;	potrdila	jo	je	redna	skupščina	FZS	maja	2008.	

Inflacija	v	preteklih	letih	resnično	ni	bila	omembe	vredna,	zato	članarine	

nismo	dvigovali.	

Po	preštevanju	smo	ugotovili,	da	nas	je	v	Zvezi	vsako	leto	manj	in	nekateri	

so	namignili,	da	bi	lahko	bil	dvig	članarine	dodaten	vzrok	za	manjšanje	

naših	vrst.	V	to	ne	verjamem,	problem	je	drugje.	Žal	marsikje	ne	najdemo	

poti	do	mladih,	ki	jih	je	v	vrstah	filatelistov	vse	manj.	Niso	pa	problem	

samo	mladi,	za	vključevanje	v	društva	in	klube	bo	treba	zainteresirati	tudi	

malo	manj	mlade,	ki	so	na	začetku	tretjega	življenjskega	obdobja	še	polni	

moči	in	idej.	Enim	in	drugim	je	treba	predstaviti	filatelijo	kot	možnost	

raziskovalnega	in	ustvarjalnega	delovanja.	Tu	pa	bodo	morali	poleg	Zveze	

svojo	nalogo	opraviti	še	njeni	člani,	to	so	društva	in	klubi.

Vsem	želim	prijetno	počitnikovanje	in	nabiranje	moči	za	nov	zagon	v	

aktivno	filatelistično	jesen.

Toda	v	zadnjem	času	se	stvari	bistveno	spreminjajo.	Stroški	tiska	so	se	že	

zvišali	in	se	bodo	še,	kakšno	je	stanje	na	področju	cen	energentov,	pa	vsi	

vemo.	Zveza	želi	svojim	članom	še	naprej	omogočati	poglabljanje	

strokovnih	znanj	in	dobivanje	drugih	s	filatelijo	povezanih	informacij,	ki	

jih	prinaša	njeno	glasilo	Nova	filatelija.	Filatelistični	esej	je	izdelek,	ki	ga	

slovenski	zbiralci	vsako	leto	nestrpno	pričakujejo.	Vse	to	so	dobivali	vsi	

člani	društev	in	klubov,	ki	so	združeni	v	Filatelistično	zvezo	Slovenije,	za	

borih	šest	evrov	letno.	Kot	zapisano,	pa	se	stroški	tiska	višajo	in	to	bo	treba	

upoštevati,	kljub	temu,	da	vse	ostalo	delo	pri	nastajanju	omenjenih	

izdelkov	opravimo	brezplačno.	In	ne	nazadnje	…	štirje	evri,	kolikor	je	

zvišanje,	redkokje	zadostujejo	za	dve	kavici.	
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Veni Ferant

Zbor članov FZS in priznanja
V soboto, 28. maja 2022, smo se spet zbrali na vsakoletnem zboru članov. To je bila 
priložnost, da pogledamo na preteklo delo in se pogovorimo o tem, kaj bomo storili 

letos. Poleg vsega tega pa je vsaki dve leti tudi priložnost, da podelimo najvišja 
stanovska priznanja ter ocenimo delovanje društev za preteklo dvoletno obdobje.

Zapisnik letošnjega zbora članov FZS je 

objavljen na spletni strani FZS, kjer lahko 
najdete tudi veliko ostalih zanimivosti za 
poletno branje.

Kljub hladnemu in deževnemu dnevu so 
delegati iz več kot polovice društev in 

klubov, članov FZS, prišli v Ljubljano na 

vsakoletni zbor članov FZS. Sicer smo 
pogrešali nekaj predstavnikov tistih 
društev, ki so se pred tem redno 
udeleževali tovrstnih druženj, saj gre za 

dogodek, ki predstavlja vrh vsakoletnega 

delovanja ter sprejema pomembnih 
odločitev. Glede na dejstvo, da so vsa 
društva prejela vso gradivo po spletu in da 
ni bilo nobenih spornih aktivnosti, o 

katerih bi morali odločati prav na zboru, 

saj je delovanje FZS vseskozi pregledno, 
je potem razumljivo, da se je zaradi 
slabega vremena kdo zadnji hip odločil, 
da bo raje ostal doma.

Kot je že v navadi, vsaki dve leti ocenimo 
delovanje društev. Ne gre toliko za 

tekmovanje med društvi, gre bolj za 

nekakšen pregled stanja društvene 
dejavnosti. Škoda, da se več društev ne 
udeležuje takšnega pregleda dela v 
društvih. Res je, da je težko prav 

natančno oceniti delo nekega društva, saj 

delujemo v različnih okoljih in pod raz-
ličnimi pogoji. Res je tudi, da se vsega ne 
da oceniti s točkami in da se pojavljajo 
načini dela, ki jih takrat, ko se je pripravljal 

pravilnik, še ni bilo. Vsega se pač ni dalo 

predvideti. Prav zato je bila na zboru 
članov dana pobuda in smo sprejeli sklep, 
da bo komisija ponovno proučila pravilnik 
in ga skušala izpopolniti.

Pa vendar je prav, da se na nek način 

ugotovi, katera društva so tista, ki so 
aktivnejša od drugih in da prejmejo za to 
zaslužena priznanja.

Lep pogled na medalje, ki so bile pripravljene za letošnje nagrajence.
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Pošta Slovenije je znova poskrbela, da smo imeli odlične pogoje za delo zbora članov FZS.

Po sedaj veljavnem pravilniku so bila 

letos društva uvrščena takole:

Zahvaljujemo se vsem društvom in 
klubom, ki so poslali poročila o dvoletnem 

delovanju ter čestitamo za vsako 

doseženo točko. Bi pa svetoval, da si v 
društvih sproti vpisujete vse vaše 
aktivnosti v pripravljen Obrazec za 
točkovanje aktivnosti društev FZS in s 

tem takoj vidite, koliko točk vam je 

prinesla določena aktivnost. Ni treba 
pisati prostih spisov o tem, kaj ste delali, 

6. FD Trbovlje, 1240 točk;

7. Filatelistični klub Koper, 1112 točk;

1. FD Lovro Košir Škofja Loka, 3397 točk;

2. KFD Ravne na Koroškem, 2686 točk;

3. FD Ljubljana, 2520 točk;

4. FD Žalec, 1461 točk;

5. FD Maribor, 1375 točk;

13. FD Ivan Vavpotič, Kamnik, 386 točk;

9. DZ Ajdovščina-N. Gorica, 1015 točk;

11. SFD Lovrenc Košir, Trst, 492 točk;

14. FD Slovenj Gradec, 346 točk.

12. DZ Sciurus Radovljica, 482 točk;

10. DZ Verigar Brežice, 917 točk;

8. FD dr. F. Marušič, N.Gorica, 1086 točk;

Komisija za priznanja je obravnavala ter 

pripravila tudi predloge za šest priznanj 
tistim posameznikom, ki so izpolnili 
pogoje za prejem visokih priznanj FZS.

razen če bi radi pri kakšni točki na 
obrazcu dodatno pojasnili kak opis, ki ga 
morda ta obrazec ne zajema.

Tone Petek (FNK Celje) je prejel Zahvalo 

za promocijo filatelije. Tone je izjemno 

aktiven na različnih področjih filatelije, še 
posebej na področju priprave številnih 
tematskih razstav. Seznam teh razstav je 

res impozanten. Nekaj njegovih podvigov 

smo vam že predstavili v naši reviji.

Priznanje za 1. mesto je prevzel Matjaž Metaj



Ena prvih je bila pod naslovom „Z žlico po 

Sloveniji“, zadnja pa „Slovenija - 12 točk“ 

ali „Od Divjih bab do Torina“, seveda 
namenjena dogodku, ko so se mladi 
someščani letos uvrstili na evrovizijski 
glasbeni festival v Torinu. Ne gre pozabiti 

tudi njegove velike vloge pri nastanku 

stalne filatelistične razstave na témo 
smučarskih skokov, ki je na ogled v 
Planici. Filatelistični prijatelji mu želimo še 
veliko dobrih idej in akcij, pa da bi mu 

zdravje  služilo bolje, kot mu sedaj.

Bronasto priznanje Lovrenc Košir je prejel 

Borut Bončina, član KFD Ravne, 
arhitekt, ki je tesno vpet v koroško 

Srebrno priznanje Lovrenc Košir je prejel 
Izidor Jamnik, član KFD Ravne. Izidor je 
aktiven na več področjih. Je tajnik KFD, 

ureja tudi spletno stran društva, pričel je 

pripravljati tudi tekmovalne eksponate, je 

tudi član IO FZS. Na listini piše, da je 
priznanje prejel: „Za organizacijsko delo v 
domačem društvu, delo z mediji, pred-

vsem urejanje spletnih strani društva ter 

razstavno dejavnost“.

Zlato priznanje Lovrenc Košir je prejel 

Jože Keber, član KFD Ravne. V 
utemeljitvi je zapisano: „Za aktivno delo v 
domačem društvu, promocijo filatelije v 
medijih in s propagandnimi razstavami ter 

raziskovanju in proučevanju znamk  

Republike Slovenije“. Vsi, ki poznamo 
Jožeta, vemo, da gre za sposobnega in 
preudarnega človeka, ki zna voditi ekipo v 

društvu, zato ne preseneča dejstvo, da so 

tokrat kar tri visoka priznanja FZS prišla v 

roke članov Koroškega filatelističnega 
društva Ravne.Borut Bončina ob prejemu priznanja

Srebrno priznanje je prejel Izidor Jamnik
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filatelistično delovanje, ki je že preraslo v 

pravo gibanje. V obrazložitvi je ob 

podelitvi zapisano: „Za aktivno delo v 
društvu ter pripravi številnih priložnostnih 
izdaj, ki jih spremlja obširna razlaga in 
zapisi v medijih“. Borut je podpisan kot 

avtor večine društvenih izdaj koroških 

društev, poznamo pa ga tudi kot 
oblikovalca nekaterih slovenskih poštnih 
znamk.

V imenu nagrajenca Toneta Petka je priznanje 
prevzel kolega Matevž Žugelj, član FNK Celje.  
Priznanja je podelil predsednik FZS mag. Bojan 
Bračič, desno pa sedita Silva Črnugelj, ki je vodila 
zbor članov FZS ter član delovnega predsedstva 
Mitja Pelicon.
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Priznanje Lovrenc Košir za življenjsko 
delo je prejel Uroš Zupanc, član 
Filatelističnega društva Žalec. Uroš je kot 

mladenič prevzel skrb nad menjalnimi 

zvezki v društvu daljnega 28. marca 1992 
in to počne dobrih 30 let tudi še danes. V 
društvu poleg vloge podpredsednika 
opravlja še cel kup aktivnosti, predvsem 

pa je ključna oseba pri postavitvah 

društvenih vitrin (ker ima ključ za 
vijačenje teh vitrin). V dobrih treh 
desetletjih je aktivno prisoten pri vseh 
društvenih akcijah, zato smo prepričani, 

da je priznanje prišlo v prave roke.

Priznanje Lovrenc Košir za življenjsko 

delo je prejel Tone Simončič, član 

Filatelističnega društva Ljubljana. Toneta 
je težko opisati na kratko, saj počne 
marsikaj. V obrazložitvi ob prejemu 
visokega priznanja piše: „Aktiven filatelist 

več kot 50 let je ves čas promoviral 

filatelijo in zanjo navduševal tudi druge. 
Avtor več publikacij in množice propa-
gandnih razstav je še posebej raziskoval 
tabornike in taborništvo v filateliji“.

Iskreno čestitamo vsem nagrajencem, za 

katere vemo, da še niso rekli zadnje be-

sede in da ne bodo zaspali na lovorikah.

Uroš Zupanc ob prevzemu visokega priznanja

Tone Simončič z zasluženim priznanjem

Tris priznanj za člane KFD Ravne

veni.ferant@gmail.com

Zlato priznanje je prejel Jože Keber

Nagradi za življenjsko delo sta bili tokrat 

podeljeni dvema filatelistoma, enemu iz 

Ljubljane in enemu iz Žalca.

Fotografije s te prireditve sva prispevala 
Izidor Jamnik in Veni Ferant.
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Bojan Bračič

Slovenske maksimum karte iz leta 2021
Dodatek k zapisu kolega Boštjana Petauerja iz prejšnje številke Nove filatelije. 

Najprej podatek, da je v letu 2021 v Slove-
niji, poleg teh, ki so opisane v omenjenem 
članku, nastala še ena maksimum karta z 
znamko iz programa Pošte Slovenije. 
Pripravilo jo je Filatelistično društvo 
Maribor v sodelovanju s Pokrajinskim 
muzejem Maribor z znamko Vodnjak pri 
mariborskem gradu. 

Po ideji FDM smo skupaj z Muzejem izdali 
ustrezno razglednico. Pri tem nismo bili 
dovolj pozorni pri njeni pripravi. 
Fotografijo je prispeval Tomo Jeseničnik, 
ki je vodnjak postavil točno v sredino slike 
in s tem je nastal problem, kam umestiti 
znamko, da bo v čim manjši meri prekrila 

Maksimum karta FD Maribor iz leta 2021

osrednji motiv in da bo hkrati žig viden. 
Izbrana rešitev ni idealna, vendar je edina 
možna, saj smo tako prekrili znak muzeja 
z mariborskim grbom, ki smiselno sicer 
sodi zraven, vizualno pa ne ustreza. 

»Za maksimum karto uporabljena 
razglednica mora biti iz komercialne 
prodaje.« 

Podoben problem je pri maksimum 
kartah, ki so narejene z osebnimi 
znamkami, saj posameznih znamk, iz 
enakega razloga kot je pri razglednicah, 
ni mogoče dobiti, ker naročnik znamk vso 
zalogo porabi za izdelavo priložnostnih 
izdaj. 

Ob tem bi opozoril še na eno dejstvo, ki 
izdelke včasih postavi na rob definicije 
maksimum karte. Kadar v prodaji ne 
najdemo ustrezne razglednice in potem 
sami pripravimo ustrezno, moramo paziti 
na določilo o maksimum kartah, ki pri 
elementu razglednica pravi: 

Pri opisani maksimum karti s tem ni 
problemov, saj razglednice prodaja 
trgovina s spominki pri Pokrajinskem 
muzeju, znamke pa Pošta Slovenije. 

In tu se zaplete. Izdajatelj razglednice 
porabi vso naklado za izdelavo 
maksimum karte, ali pa jih ne želi prodati, 
ker bi si potem posamezniki sami 
pripravili maksimum karto in bi bil 
izdajatelj ob zaslužek. Tako posameznik 
same razglednice ne more kupiti, kar je v 
nasprotju z določi l i  za pripravo 
maksimum karte. Nekaj takih primerov 
smo pri nas v preteklosti že imeli. 



Maksimafilija

9Številka 2/2022

In ko sem že ravno »pri besedi«, bom 
predstavil še en letošnji izdelek FDM. 
Povezan je z 200. obletnico nakupa 
posestva v bližini Maribora, ki danes nosi 
ime Meranovo. Kupil ga je nadvojvoda 
Janez Habsburško Lotarinški 10. marca 
1822 in ga spremenil v vzorno 
vinogradniško posest. Ker se je leta 1829 
morganatsko poročil z Ano Plohl, ki ni bila 
»modre krvi«, njun sin Franc ni smel nositi 
priimka Habsburg. Da bi le imel stanu 
primeren priimek, so mu ga dodelil po 
izumrli družini Andeško-Meranski, ki je v 
12. in 13. stoletju vladala Tirolski, Koroški 
in Štajerski ter je imela sedež v 
i t a l i j a n s k e m  M e r a n u .  Ta k o  j e  
nadvojvodov sin postal grof Meranski, 
njegova mati Ana pa grofica Meranska. 
Nakup posestva je vplival na krajevna 
imena. Vrh, na katerem stoji hiša 
nadvojvode Janeza, se imenuje Prinčev 
vrh, posestvo pa je med ljudmi dobilo ime 
Meranovo. 

FDM je ob tem jubileju pripravilo 
priložnostni poštni žig, osebno znamko, 
priložnostni ovitek in maksimum karto. 
Razglednic in osebnih znamk smo 
pripravili dovolj in jih zainteresirani lahko 
kupijo na posestvu Meranovo. Tako smo 
zadostili vsem zahtevam za pripravo 
maksimum karte. 

Maksimum karta FD Maribor iz leta 2022

Maksimum karta dopušča različne načine, kam 
nalepiti znamko in kje jo požigosati.

bojan.bracic@triera.net

Kot že vemo, so maksimum karte povsem 
osebni izdelki avtorja. Pomembno je, da 

ustrezajo vsem zahtevam za tak izdelek, 

to je popolna vizualna skladnost vseh treh 

elementov. Tako lahko iz istih elementov 
nastane več različic, odvisno od tega, 
kako sta postavljena znamka in žig, kar je 

že omenil kolega Petauer v svojem 

prispevku. 

Primer takih variant je nastal ob že 
prikazani maksimum karti, ki je nastala iz 
razglednice z družino nadvojvode 

Janeza.  Različni avtorji so imeli različne 

ideje, ali "Vsake oči imajo svojega 
malarja", kot pravi pregovor. 

Če boste tudi vi v vašem društvu ali 
klubu v prihodnosti izdali kakšno 

maksikarto, vam svetujem, da se pred 

končno izvedbo posvetujete s kom, ki 
ima na tem področju več znanja in 
izkušenj. Tako se potem ne bo 
dogajalo, da bo izdelek, v katerega je 

bilo vendar vloženo veliko truda in tudi 

denarja, pristal med spominskimi 
izdelki, ki so zelo daleč od maksikart.

Nasvet

Vaš urednik
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Veselko Guštin

Ulomljeno število

z dvema številoma kot kvocientom števca in imenovalca) ali na kratko ulomek. 
Običajno ga najdemo na »čekovnih nakaznicah« ali »priznanicah« v uporabi v Italiji 

(Primorska od 1919-1945) ali Ljubljanski pokrajini (Provincia di Lubiana, 

Zagotovo ste kdaj na kakem dokumentu naleteli na ulomljeno število (izraženo 

Provinz Laibach od 1941 do 1945).

Ulomljeno število (ulomek) enolično iden-
tificira vsako poštno pisarno z neodvis-
nim računovodstvom. Ta identifikacijska 
številka je za večino uradov ostala nespre-
menjena od časa prve uporabe do danes.

Struktura te kode je ulomek (od tod tudi 
ime) in natančno vsebuje zgoraj najprej 
številko, ki označuje pokrajino oziroma 
provinco, nato pa spodaj številko, ki ozna-
čuje urad v tej pokrajini / provinci.

Da bi to naredili v celotni Italiji, so bile 
province oštevilčene po abecednem redu 
(od 1 do 69, saj takrat še ni bilo Tirolske 
(Trentino) in Julijske krajine, Zadra (Zara) 
ter različnih provinc, ustanovljenih od 
dvajsetih let prejšnjega stoletja naprej), pri 
čemer se je 70 ohranilo za urade v tujini in 
71, 72 in 73 za ladje, konzulate in morda 
še kaj (ta podatek je še delno dvomljiv). 
Kasneje so se številke pripisovale pos-
topoma nastalim pokrajinam (vendar šele, 
ko je bil odprt računovodski oddelek 
ustrezne deželne pošte). Za popoln 
pregled številk nad 69 si oglejte končno 
listo, ki je za nas najbolj zanimiva.  

76       Zadar / Zara  1923  

80   Reka / Fiume  1924
77   Pulj / Pula    1923 

99   Gorica / Gorizia  1951

Pokrajina   Ime  Leto
75      Trst / Trieste  1923

91   Ljubljana / Lubiana  1941
90   Kotor / Cataro  1941
89   Split / Spalato 1941

Včasih se nahaja številka tudi v okroglem 
žigu kraja spodaj, npr: VIAREGGIO 
zgoraj – dd.mm.ll - (33-107) spodaj! 
Številka 33 pomeni provinco Lucca, 107 
pa poštni urad Viareggio). Nam ni 
poznano, da bi se tovrstni žigi uporabljali 
tudi na našem ozemlju. Več informacij 
boste dobili na spletu na naslovu: 
https://www.ilpostalista.it/sommario_ 
21.htm.

V Ljubljanski pokrajini so se uporabljali še 
drugačni žigi, največkrat v kvadratu in 
seveda z drugačnimi številkami. To so še 
»ostanki« označevanja iz časov Dravske 
banovine!  Tako npr. [3 / 328] pomeni 3 
zgoraj za Ljubljano in 328 spodaj za 
Vrhniko. Še nekaj! Ti žigi se pojavljajo 
samo na »čekovnih nakaznicah« 
Podružnice Poštne hranilnice v Ljubljani. 
Na tistih dvojezični italijanskih pa piše: 
»ASSEGNO VAGLIA / ČEKOVNA 

Slika 1. Čekovna nakaznica – spredaj
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NAKAZNICA«  Cassa di Risparmio 
postale in Lubiana / Poštna hranilnica v 
Ljubljani. Uporabljali so se še tudi po 
osvoboditvi, po 9. maju 1945.

Slika 2. Čekovna nakaznica – zadaj

> 50 lir

50-100 lir

100-500 lir

500-1000 lir

15 cent

20 cent

40 cent

60 cent

50-100 lir 30 cent

40 cent

60 cent

100-500 lir

500-1000 lir

Italijanski vir: Naš vir:

Dostavnina 40 cent je plačana s porto 
znamko Italije s pretiskom »Provinz 
Laibach – Ljubljanska pokrajina«. Kako 
se je plačevala dostavnina ali »taksa za 
uslugo na pošti«, imamo pa dva podatka v 
tabeli za vrednosti do 100 lir:

Če pogledamo Sl. 2, vidimo, da znesek 40 
cent ne ustreza nobeni alineji v tabeli?! 

Cena dokumenta? Zaradi znamke 10-20 
eur. Če bi bila uporabljena znamka 
Jugoslavije (v obdobju zasedbe) brez 
pretiskov, pa še več! 

Čekovna nakaznica je bila sprejeta na 
pošti Ljubljana: LUBIANA 1 * LJUBLJANA 
1* 24 23.3.44   . Prejemnik je bil obveš-
čen 23. 3. 44, kar potrjuje žig LUBIANA 1 * 
LJUBLJANA 1* 31 23.3.44    in znamka 
za »dostavnino« za 40 cent (0,40 lire) na 
hrbtni strani. Izplačano mu je bilo še 
istega dne, knjiženo pa dan pozneje 

28.III.1944. Nakaznica je označena še z 
zelenim »ščitom« in datumom 10 5 zgoraj 
in 41 spodaj. Levo je tudi žig z ulomkom 
(91 / 51), kar pomeni 91 za Ljubljansko 
pokrajino in 51 za urad v Ljubljani 1.

Ladjici pa seveda 

želimo mirno, varno in 

dolgo plovbo!

Ali imamo v Sloveniji 

tudi rečno pošto?

Pozoren filatelist je na 

Ljubljanici odkril ladji-

co z zanimivim ime-

nom „Poštarček “ .  

Sedaj ga pa zanima, 

ali obstaja pri nas tudi 

„rečna pošta“, saj bi bil 

tak poštni žig vsekakor 

zanimiv za marsikate-

rega ljubitelja filatelije.
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Kaj so morski konji?
Morski konji so izraz za angleško frankovno serijo, ki je izhajala med leti 1913 
in 1934. V katalogih se kot ime serije omenja tudi »Britannia rules the waves« 
(Britanija vlada valovom), kar je za čas izdaje tudi veljalo, saj je Velika Britanija 

imela posesti na vseh petih celinah in je bila močna pomorska sila tako na civilnem 
kot vojaškem področju. Veljal je rek, da v britanskem imperiju sonce nikoli ne zaide. 

To je glede na razpršenost njenih posesti vsekakor veljalo, saj je na kakem delu 
njenega imperija res vedno sijalo sonce.

Avtor znamke je Sir Bertram Mackennal, 
R(oyal) A(rtist) ( (1863-Kraljevi umetnik) 
1931), ki je bil najbolj znan po svojih 
kiparskih stvaritvah.  Ta je bil povabljen k 
sodelovanju šele v drugem krogu, na 
izrecno kraljevo željo.

Znamke so podolgovate oblike, tiskane v 
tehniki linijskega globokega tiska, kar jim 
daje še poseben čar. Tiskane so na več 
različnih vrst papirja, gumirane z gumi 
arabiko (obstaja več odtenkov) z vodnim 
znakom (le enim na znamko) in zobčane 
grebenasto 11 x 12. Nominalne vrednosti 
so 2/6, 5 in 10 šilingov ter en funt. Gre 
torej za tisti čas precej visoke vrednote. 
Na sliki je prikazana Britanija, ki pluje po 
morju, pod njo pa se nahajajo trije morski 
konji, po katerih je izdaja tudi dobila ime. 
V medaljonu na levi strani je stranski profil 
glave kralja Jurija V., ki je bil tudi sam 
strasten filatelist (vladal 1910-1936), o 
čemer smo v naši reviji že pisali.

Kaj konkretno je avtorju služilo kot 
predloga za izdelavo osnutka znamke, ni 
čisto jasno. Kot možnosti se za medaljon 
z vladarjevo glavo omenjata dva kovanca  
(eden rimski izpred našega štetja, drugi 
angleški iz leta 1673, na katerem je prvič 
upodobljena Britanija) ter medalja 
Leonarda Wyona iz leta 1854. Za sliko pa 
znamka Barbadosa iz leta 1892, slika 

Neptuna, ki predaja morski imperij 
Britaniji iz leta 1847 (slikar William Dyce, 
RA) kakor tudi slika Neptuna, ki se dviga 
iz morja (ilustracija Johna Flaxmana iz 
Iliade, naslikana okoli leta 1800). Na vseh 
omenjenih podobah so tudi morski konji.

Mackennalov originalni osnutek znamke 
za 5 šilingov (takrat znamka za 2/6 še ni bila 

predvidena), predložena 14. septembra 1910.

Barvnih odtenkov je pri vseh vrednotah 
kar precej, nekateri od njih so zelo redki. 
Več o tem bomo napisali ob obravnavanju 
posameznih tiskarjev; ti so bili v celotnem 
obdobju štirje.

Znamke najdemo v Michel katalogu od 
številke 141 -144; prvi tiskar je označen z 
rimsko I, drugi z II, tretji pa s III. 

Znamke so bile tiskane v začetku v polah 
po 40 kosov, potem po 80, ki pa so bile 
kasneje razpolovljene. 
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Tiskarji, obdobja, značilnosti

Kot bomo videli v nadaljevanju, obstajajo 
med delom različnih tiskarjev razlike, 
nekatere bolj, druge manj vidne in 
pomembne.

V nadaljevanju se bomo torej osredotočili 
le na bistvene razlike med delom vseh 
štirih tiskarjev, s pomočjo česar bo 
posamezne primerke lažje uvrstiti tja, 
kamor dejansko spadajo.

Znamke je lažje razlikovati, če imamo 
večje kose zlasti nežigosanih znamk, saj 
so razdalje med znamkami pri različnih 
tiskarjih lahko različne. Ampak zbiralci 
tega običajno nimamo, saj znajo biti že 
posamezne žigosane znamke primerno 
redke in drage, da o nežigosanih sploh ne 
govorimo. Pri teh znamkah je kar precej 
posebnosti (skupna naklada vseh 
tiskarjev je znašala kakih 100 milijonov 
kosov in nekatere posebnosti olajšajo 
identifikacijo). Zlasti je kar nekaj poznanih 
posegov v samo  tiskarsko ploščo (tako 
imenovan »re-entry« oziroma  popravek 
kake napake na plošči kot posledica 
njene obrabe, teh specialna literatura le 
pri vrednoti za 2/6 pozna 21), pa tudi 
drugih posebnosti je kar nekaj. Mi se v te 
stvari ne bomo spuščali podrobneje, ker 
bi to precej povečalo obseg tega 
prispevka, ni najenostavnejše za razložiti, 
poleg tega pa za večino bravcev ne bi bilo 
zanimivo. Kogar pa to zanima, je na voljo 
specializirana literatura, navedena na 
koncu tega prispevka.

V nadaljevanju bomo pri vsakem tisku 
prikazali nekaj primerkov; vsi so iz 
avtorjeve zbirke.

Waterlow & Layton

Ta tiskarna je tiskala znamke od 26. 
oktobra 1912 do 14. julija 1915. V tem 
času je natisnila 75.785 pol za 2/6, 28.669 
pol po 5 šilingov, 12.194 pol za 10 šilingov 

ter kot edina 6.036 pol za en funt (druge 
tiskarne znamk za en funt niso več 
tiskale). Za ilustracijo naj dodamo, da je 1 
tedanji funt predstavljal kakih 116 funtov 
današnje vrednosti.

Znamk merijo v višino 22,1 mm. Barve 
znamk so temnejše kot pri naslednjem 
tiskarju in kot take služijo za razpozna-
vanje njegovih izdelkov. Tudi barvnih 
odtenkov je manj kot pri naslednjem: pri 
vrednoti za 2/6 so trije (vsi sepia barve), 
pri vrednoti za 5 šilingov prav tako trije 
(variante karminske barve), pri 10 šilingov 
dve (obe indigo modre) ter za 1 funt tri 
(zeleni oz. modro zelena). Nekatere iz-
med njih so precej redke. Luknje zobcev 
so nekoliko večje kot pri naslednjem 
tiskarju.

Popolna serija izdaje tiskarja Waterlow & Layton 
(znamka za 2/6 v dveh odtenkih)

Tudi tu merijo znamke v višino 22.1 mm. 
Je pa število odtenkov tu mnogo večje, v 
majhni meri tudi kot posledica vojnih 
razmer, nadalje uporabljenih tiskarskih 
plošč in načinov tiska. Barve so svetlejše 
kot pri prejšnjem tiskarju. Pri vrednoti za 

Ta tiskarna je tiskala znamke med 15. 
julijem 1915 in 31. julijem 1918. 
Natisnjenih je bilo 150.519 pol za 2/6, 
71.842 pol za 5 šilingov ter 28.745 pol za 
10 šilingov. V številu natisnjenih pol so pri 
vseh tiskarjih zajeti vsi barvni odtenki.

De La Rue



Poštna zgodovina

14 Nova filatelija – Letnik XXXVIII

2/6 jih je 14 (od bledo sepia rjave do črno 
rjave) za 5 šilingov tri (odtenki karmina) in 
za 10 šilingov sedem (variante modre 
barve). Pri tej vrednoti so nekateri odtenki 
zelo redki in temu primerno dragi. Luknje 
zobcev so nekoliko manjše kot pri 
prejšnjem tiskarju, vendar razlike niso 
velike. Še vedno je najlažje razlikovanje 
med obema tiskarjema po barvah, čeprav 
tudi to ni vedno lahko.

Popolna serija znamk tiskarne De La Rue 
(pri vsaki več odtenkov)

Ta tiskarna je tiskala znamke pod 1. 
avgusta 1918 do 31. decembra 1933, 
torej najdlje od vseh. V tem času je bilo 
natisnjenih 1.076.443 pol znamk za 2/6, 
533.536 za 5 šilingov in 181.572 pol za 10 
šilingov. V številke pri vseh prikazanih 
tiskarnah so upoštevane tudi pole, ki so 
bile kasneje pretiskane (glej naslednje 

Bradbury Wilkinson

poglavje). Ocenjuje se, da je bilo 
pretiskanih manj kot 5% celotne naklade, 
kar pomeni približno 112.000 pol.

Znamke so, zaradi drugačnega načina 
tiskanja, nekoliko večje kot pri prejšnjih 
dveh tiskarjih in sicer merijo 22,6 do 23,1 
mm in se lahko razlikujejo od znamk 
prejšnjih dveh tiskarjev. Odtenkov je 
splošno manj: pet pri vrednoti za 2/6 
(razne variante rjave, od olivno rjave do 
bledo rjave), tri pri 5 šilingih (variante 
karminskih) in prav tako tri pri 10 šilingih 
(variante modre).

Popolna serija znamk tiskarne Bradbury 
Wilkinson ( v več odtenkih)

Waterlow & Sons

Kot zadnja je ta tiskarna tiskala te znamke 
od 1. januarja 1934 do januarja 1939. V 
nasprotju s prejšnjimi tiskarji obstajajo tu 
le ocene natisnjenih pol: 220.000 za 2/6, 
120.600 za 5/- in 31.250 za 10/-. Pri vseh 
vrednotah praktično ni razlik v barvah.

Se pa znamke tega tiskarja razlikujejo od 
ostalih treh po šrafuri medaljona s kralje-
vo glavo. Pri tem tiskarju je medaljon 
šrafiran tako vodoravno kot navpično, pri 
ostalih treh le vodoravno. Cene primerkov 
tega in prejšnjega tiskarja so mnogo 
manjše kot pri prvih dveh. 

Popolna serija znamk tiskarja Waterlow & Sons

Glavni nameni uporabe teh znamk, kot že 
omenjeno, z visoko nominalo so bili: 

- za telegrame (tako domače kot tuje), ti 
so bili takrat precej dražji kot danes, 
glavni uporabniki pa so bili državni 
organi in banke,

- plačilo carinskih dajatev, zlasti trošarin,  
pri uvozu tobaku (največ tega je 
poznano z žigom Kanalskih otokov 
(Guernseya in Jerseya), preko katerih 

Uporaba
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so trgovci zaradi nižjih trošarin kot v 
preostanku Združenega kraljestva 
uvažali tobačne izdelke,

- notranji obračuni na poštnih uradih,

- paketi, zlasti tisti, poslani v tujino,

- letalska pošta, ki je v obdobju izdaje teh 
znamk začela dobivati na pomenu 
(prva domača letalska pošta je iz leta 
1919 kot posledica deset dnevne 
železniške stavke iz septembra in 
oktobra  tega leta, ko je bil s pomočjo 
ustreznega ministrstva zagotovljen 
prevoz določenih pošiljk – po precej 
zasoljeni ceni –  z letali) na sploh pa je 
bila precej dražja kot danes.

V nadaljevanju si bomo ogledali nekaj 
redkejših primerov uporabe teh znamk. 
Pri vseh slikah gre za primerke iz 
Kearsleyeve knjige, razen v enem 
primeru, kjer je to posebej navedeno.

Paketni odrezek iz Jerseya s popolno serijo 
tiskarne Waterlow in Layton z žigom Jersey 24.3. 

1914. Uporabljen za plačilo carinskih dajatev.

Diplomatska pošta Ministrstva za zunanje zadeve, 
poslana veleposlaništvu v Rimu s parom znamke 

za 1 funt in dodatnimi znamkami (brez žiga).

v Buenos Aires (kot smo že omenili v tekstu, ...
Letalsko pismo z visoko frankaturo, poslano 

Prva in zadnja stran paketnega kartončka iz leta 
1929 s skupno nominalo 80 šilingov ali 4 funte. 
Današnja vrednost frankature znaša približno 

270 funtov (Zbirka Petauer)
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... so bila letalska pisma v obdobju teh znamk 
precej draga). Nominala znaša 108/6, kar je več 
kot 5 funtov (današnja vrednost frankature znaša 

325 funtov).

Pretiski

Te znamke so bile tudi pretiskane za 
uporabo v posameznih delih britanskega 
imperija. Gre za pretiske za Bechu-
analand, Irsko (ta je bila takrat že 
neodvisna država; o teh pretiskih smo v 
našem glasilu že pisali), Levantu 
(angleški pošti v Turčiji), Maroku in 
Nauruju (otok v Južnem Pacifiku). Tudi tu

Glede na to, da gre v danem primeru za 
znamke z visoko nominalo (poštnina za 
navadno pismo je znašala v obravnava-
nem obdobju večinoma 1½ penija), ne 
preseneča dejstvo, da večina poštnih 
uporabnikov obravnavanih znamk nikoli 
ni niti videla, kaj šele imela opravka z 
njimi.

Glede na namene uporabe teh znamk naj 
navedemo še, da so res lepo žigosane 
znamke precej redkejše od žigosanih; ta 
ugotovitev še zlasti velja za pare, 
četverce in večje enote teh znamk.

ne manjka zanimivosti, vendar pa 
obravnava podrobnosti presega obseg in 
namen tega prispevka.

Zaključek

2. Great Britain Specialized Catalogue 
King Edward VII to King George VI, 
Rigwood, 14th Edition, July 2015

Morski konji predstavljajo eno najlepših 
izdaj Velike Britanije. Večinoma jih 
uvrščajo na drugo mesto, takoj za prvimi 
izdajami iz leta 1840. In avtor teh vrstic se 
pridružuje temu mnenju.

3. Purchasing power of one British 
pound sterling (GBP) from 1209 to 
2019 - 
https://www.statista.com/statistics/10
31884/value-pound-sterling-since/  

1. B. Stanley Gibbons Kearsley: 
Discovering Seahorses, GB Philatelic 
Publications LTD, Putney, London 
reprinted 2008

4. Zasebna zbirka

Viri in literatura

bostjan.petauer@siol.net

Zbirate znamke?

Bi o njih želeli izvedeti še kaj več? Res je, da lahko o filateliji 

izveste veliko na različnih spletnih straneh, ampak druženje 

v društvih in klubih po Sloveniji vam prinaša veliko več! 

Poiščite vaš najbližji filatelistični klub ali društvo na naši 

spletni strani https://fzs.si/drustva/ in postanite član. S 

tem si boste olajšali pot do znanja, spoznali nove prijatelje, 

ki nas druži isti hobi, poleg tega pa boste vsako leto prejeli 

tudi 4 številke revije NOVA FILATELIJA, pripada pa vam 

tudi vsakoletni filatelistični esej, ki ga izda FZS. Kot člani 

društva boste imeli dostop do različnih društvenih 

aktivnosti, predvsem pa se boste lahko družili! Vabljeni!



17Številka 2/2022

Poštna zgodovina

Boštjan Petauer  FRPSL

Katalog žigov za priporočeno pošto 
v Avstrijski monarhiji

Pred kratkim je v Avstriji izšel »Katalog der Rekommandationsstempel von 
Österreich« avtorja mag. Wolfganga Schuberta z Dunaja. Dvajset let se je avtor 

ukvarjal skoraj izključno z lističi za priporočeno pošto, pri tem pa je naletel tudi na 
starejše oznake žigov za priporočeno pošto (pred uvedbo lističev). Prevzela ga je 

raznolikost teh žigov, zato jih je začel sistematično raziskovati in katalogizirati.

O nečem podobnem sta razmišljala že 

Edwin Müller in Wilhelm Klein; njune 

publikacije na področju filatelije smo že 

obravnavali v naši reviji. Vendar sta oba 

ugotovila, da bi bil to prevelik zalogaj za 

raziskovanje, zato sta ostala v glavnem 

pri katalogiziranju običajnih žigov, vsak za 

svoje obdobje.

Po približno 15-letnemu raziskovanju in 

katalogiziranju je izšel omenjeni katalog, 

ki obravnava žige za priporočeno pošto 

po posameznih poštnih uradih od leta 

1806 (v času Napoleonove zasedbe) do 

1889, ko so se pojavile prve nalepke za 

priporočeno pošto, s katerimi so bili 

nadomeščeni prejšnji žigi; te nalepke niso 

predmet obravnave v tej publikaciji. 

Večina različnih tipov žigov je poznanih 

pred letom 1870, večina tistih, kjer so bile 

pošte odprte po letu 1867, pa je 

uporabljala standardni žig »RECOM«. Iz 

Avtorja, prijetnega gospoda zgodnjih 

srednjih let, sem spoznal lani v St. Paulu 

na avstrijskem Koroškem, na simpoziju, 

ki ga konec septembra ali v začetku 

oktobra vsako leto prireja Poštno-

zgodovinsko društvo iz Celovca in na 

katerem so predstavljene teme iz poštne 

zgodovine raznih držav. Tam je imel 

predavanje o tematiki, ki jo obravnava v 

knjigi, pa tudi o listkih za priporoko.

tega obdobja je odstotek poštnih uradov, 

kjer se je uporabljal tak žig, precej velik; 

pri nekaterih od njih, zlasti majhnih, pa je 

težko priti že do samega odtisa 

navadnega žiga, kaj šele do žiga za 

priporočeno pošto. Tu je še precej 

prostora za dodatne raziskave. 

Naslovnica omenjenega kataloga

Knjiga obravnava žige do leta 1867 v 
celotni monarhiji. Po uvedbi dualizma 
tistega leta pa ne obravnava več žigov v 
madžarskem delu monarhije, ampak le v 
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avstrijskem. Tako po omenjenem letu niso 
več navedeni žigi današnjih slovenskih 
poštnih uradov, ki so spadali pod 
madžarski del. Tu mislimo seveda na 
Prekmurje. Nekoliko dlje so obravnavani 
žigi Hrvaške in Slavonije kakor tudi 
mejnega območja (Vojne Krajine). Poleg 
avstrijskih priporočenih žigov obravnava 
priročnik tudi žige Lombardije in Benečije, 
avstrijske pošte v Levantu, Bosne in Her-
cegovine ter vojaške pošte (Feldpost).

Najprej je v njej obsežen uvod, ki obsega 
naslednja poglavja:

Knjiga je napisana v nemškem jeziku in jo 
je avtor izdal v samozaložbi.  Obsega 565 
strani formata A4, vezanih v trd karton. Za 
nas je zanimiva zato, ker obravnava tudi 
žige za priporočeno pošto v krajih na 
ozemlju današnje Slovenije; dva primera 
tega bomo spoznali v nadaljevanju.

- Značilnosti teh žigov;

- Razvoj in uporabo žigov za 
priporočeno pošto;

- Splošen uvod v katalog.

- Statistični pregled žigov in splošni 
uvod v katalog ter

- Poštno zgodovinski razvoj poštno 
službene priporočnine in ustreznih 
žigov;

Nadalje je katalog sestavljen iz dveh 
delov:

Taki so bili na primer italijanski žigi 
RACCOM.  Uporabljali so jih ne samo v 
Lombardiji in Benečiji, ko sta bili v sestavi 
avstrijske monarhije, ampak precej zgo-

Del A prikazuje žige po tipih, pri čemer 
razlikuje žige z navedbo kraja uporabe in 
tiste brez. Žigi brez navedbe kraja se 
nadalje delijo na žige s skrajšanim 
napisom in tiste s celotnim, kakor tudi na 
tiste v drugih jezikih. 

Primer vrste žigov brez datuma z navedenimi 
kraji uporabe

daj tudi v Trentinu in krajih na jadranski 
obali. Kot zanimivost naj dodamo, da je 
bila uporaba rdeče barve pri predfilate-
lističnih pismih precej pogosta, kasneje 
pa precej manj ali skoraj nič. V 10 poljskih 
krajih so se uporabljali žigi v poljskem 
jeziku in sicer »Polecony« ali Polecono.

Pri vsakem tipu žiga so navedeni tudi 
kraji, v katerih se je žig uporabljal. Spisek 
krajev nekaterih najpogosteje uporab-
ljenih žigov obsega več strani (tudi 10).

Žigi z navedbo kraja so, kot je v katalogih 
v navadi, navedeni po abecednem redu 
poštnih uradov, ta se nahaja v delu B 
knjige. Najprej pa sledi uvod v to poglavje, 
kjer je podrobno pojasnjen sistem 
katalogiziranja (sestoječ se iz 11 postavk 
za vsak žig), kakor tudi točkovni sistem 
vrednotenja, ki bazira na številu poznanih 
primerkov vsakega žiga.

18 Nova filatelija – Letnik XXXVIII
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Nadalje je v tem poglavju navedena 
redkost posameznih žigov v skladu z 
lestvico od 1 do 10 (kriteriji za uvrstitev so 
v knjigi navedeni) kakor tudi prikaz 
privlačnosti posameznega žiga (enim, 
dvema ali tremi klicaji), kar oboje vpliva na 
vrednost. Nekaj podobnega poznamo 
tudi iz publikacij Erwina Müllerja, le da je 
tam namesto klicaja uporabljen faktor. 
Navedene so barve žigov in način njihove 
uporabe in sicer ali gre za žig zraven 
znamk (Nebenstempel), samostojen žig 
(Alleinentwerungsstempel) ali pa dodatni 
žig (Mitentwertungsstempel).

Prikazujemo dva praktična primera žigov 
Ljubljane in Maribora. Najprej Ljubljana:

Iz preglednice je razvidno, da je takrat imel Maribor 
3 poštne urade in sicer: Maribor Kolodvor, Maribor 
mesto in Maribor Magdalensko predmestje. 
Ogledali si bomo prvega iz leta 1839. Spada v 
predfilatelistično obdobje, poleg v črni barvi 
obstaja še v modri in rdeči. Poznanih je več kot 8 
primerkov, je torej pogostejši kot ljubljanski. 

Iz preglednice je razvidno, da je v obravnavanem 
času Ljubljana imela dve pošti in sicer Ljubljano in 
Ljubljana Kolodvor. Podrobneje si bomo ogledali 
prvi žig. Najprej je naveden kraj, nato tip žiga (po 
klasifikaciji iz knjige), nadalje najzgodnejše 
poznano leto uporabe, gre za predfilatelijo, 
poznanih je do 8 primerkov, obstaja tudi v zeleni 
barvi. V naslednji  koloni je pri 1. izdaji iz leta 1850 
ta žig podzvrst e še redkejši, saj je označen s 
stopnjo redkosti 9 (Za njo je le še ena višja stopnja 
in sicer R, kjer je do sedaj poznan le en primerek). 

In še žigi za priporoke v Mariboru:

V katalogu je navedenih skupaj 40 
različnih načinov pisanja besede 
»Recommandirt« in 19 različnih pisav v 
tujih jezikih. Če pogledamo tovrstne žige 
tako z navedbo kraja in brez tega, je 
katalogiziranih skupaj 561 različnih tipov 
teh žigov. Samo najpogostejši tip žiga 
»RECOM« je katalogiziran pri približno 
1.200 poštnih uradih.

Na koncu knjige je še povzetek 
(Executive Summary) v angleškem jeziku 
ter spisek uporabljene literature.

Knjiga je zanimiva zlasti za tiste, ki se 
ukvarjajo s poštno zgodovino ali žigi. 
Kogar zanima, je na razpolago pri avtorju. 
Cena je 80 €, k čemur je potrebno dodati 
še 19 € poštnine; avtorjev naslov lahko 
dobite pri piscu tega prispevka.

V toku priprave knjige se je pojavilo kar 
nekaj zanimivih stvari, ki so vplivale na 
katalogiziranje. V to skupino sodijo 
adaptirani (spremenjeni) žigi, uporaba 
popolnoma različnih žigov v istem 
obdobju pri istem poštnem uradu ter 
podobno.

bostjan.petauer@siol.net
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Še vedno mladi filatelisti v Žalcu 
zbiramo razglednice prav 
vseh krajev ob reki Savinji, da 
bomo z njimi pripravili razstavo. 
Če imate kakšno takšno odveč, 
vas prosimo, če nam jo pošljete 
na naslov: FD ŽALEC, p. p. 58, 
3310 ŽALEC. Že vnaprej hvala!
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Veni Ferant

Francoski izdelovalci in založniki 
razglednic – 2

V prvem delu sem predstavil nekaj francoskih založnikov razglednic popularnega 
Mont Saint-Michela. Tokrat pa vam predstavljam nekaj fotografov, ki so v takratnih 
razmerah s takratno tehniko poskrbeli, da so razglednice postale male umetnine.

Predvsem druga polovica 19. stoletja je 
prinesla skokovit razvoj fotografije. Med 
drugimi se je v zgodovino fotografije 
uveljavil tudi Slovenec Janez Puhar, ki je 
odkril postopek fotografiranja na stekleno 
ploščo. Postopek se ni uveljavil, ker je bil 
zdravju škodljiv. Je pa pripomogel k 
iskanju ustreznejših rešitev. Okoli leta 
1880 so kot fotografski medij uporabili 
želatino, ki je zadržala srebrove soli na 
steklu. Leta 1887 pa so izumili in uporabili 
prozoren in upogljiv celuloidni film. A do 
konca stoletja so fotografi večinoma 
uporabljali težke fotografske aparate, 
posnetke pa lovili na steklene plošče. 

Ko so šli s to opremo na teren, da bi 
naredili panoramske posnetke, so morali 
z vso to opremo najprej priti na mesto 
fotografiranja in tam ujeti pravo svetlobo 
ter ostale vremenske pogoje. Na voljo so 
imeli določeno število oslojenih steklenih 
plošč, na katere so skušali posneti tisto, 
kar so si zamislili. Sledila je pot domov, 
nato pa še delo v fotografski temnici. 
Sledilo je razvijanje plošč, retuširanje in 
nato izdelava fotografij. Določene 
fotografske firme so imele zaposlenih več 
fotografov, ki so na tak način potovali po 
različnih zanimivih, predvsem turističnih 
krajih in nato kot čebele prinašali sadove 
svojega dela nazaj v matično hišo. 
Izbrane fotografske posnetke so potem 
morali pripraviti za način, ki je dovoljeval 
izdelavo prvih razglednic.

Večkrat je težko umestiti nekoga samo 

kot fotografa, saj so mnogi uspešni 

takratni fotografi postali tudi založniki 

razglednic. Njihova prednost je bila, da so 
vedeli, kaj želijo imeti na posnetkih in so to 
tudi hitreje realizirali. Na začetku so 

manjše serije razglednic lahko izdelali 

sami, s pojavom turizma pa so se 
povezali s tiskarji, ki so omogočali hitrejšo 
in številčnejšo izdelavo, ki je bila tudi 
cenejša, hkrati pa je omogočila tudi tisk 

podatkov na drugi strani razglednic. 

Brata  Anto ine in  Et ienne 

Neurdein sta se osamosvojila in 

odprla lastno fotografsko podjetje leta 

1868. Leta 1869 sta se iz Place de la 
Bourse v Parizu preselila na 26, bulevar 
Sébastopol, nato pa leta 1889 na avenijo 

de Breteuil. Na začetku sta prodajala 

fotografije na tankem albuminskem 

fotopapirju ter albume.

ND Phot: Mont Saint-Michel – Pogled z vzhoda. 
Fotografija iz 1898, potovala septembra 1901.
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Šele leta 1879 sta pridobila pravice do 
fotografiranja opatije Mont Saint-Michel. 
Na začetku sta opatiji prodajala 

albuminske fotografije, ki so jih kupovali 

takratni obiskovalci, večinoma romarji. 
Proti koncu 19. stoletja pa so se s 
pojavom turizma množično pojavile tudi 

razglednice. Od 1894 do pomladi 1898 je 

bilo zaradi gradbenih del tako na obzidju 

kot tudi na stolpu katedrale težko narediti 
zanimive posnetke.

Šele poleti 1898 so nastali pogoji, da so 
spet lahko prišli Neurdeinovi fotografi in 
posneli ogromno število fotografij, ki so jih 
potem uporabili predvsem za razgledni-
ce. Fotografije so bile posnete istočasno, 
razen notranjosti opatijske cerkve, ki je 
bila posneta okoli leta 1880. Zaradi 
obnovitvenih del, ki so trajala vse do leta 
1910, si takrat namreč ni bilo mogoče 
ogledati notranjosti cerkve. 

Podjetje ND Phot je bilo v zlati dobi 
razg ledn ic  vod i l na  za ložba  za  
razglednice v Franciji ter v francoskih 
kolonijah, predvsem v Afriki. Ocenjuje se, 
da je družba izdala približno 60.000 
različnih razglednic, kar je približno 

Mont Saint-Michel – južna stran, pogled z otoka 
Digue. Barvna varianta, oštevilčena (št. 1). 
Založnik: ND Phot (brata Neurdein), Pariz. Leto 
izdaje: fotografski posnetki so iz 1898, prve 
potovane najdemo v letu 1900. Tehnika tiska: 
večbarvni svetlotisk. Druga stran razglednice je 
natisnjena v knjigotisku. 

* Leta 1913 je obstoječe Neurdeinove 
fotografske plošče za razglednice kupilo 
podjetje Lévy et fils et Cie, leta 1920 pa 
je Emile Crété kupil obe podjetji in ju zdru-
žil v podjetje Lévy et Neurdein réunis. 
Leta 1932 je skupno podjetje prevzela 
družba Compagnie des Arts Photomé-
chaniques (CAP), ki je nadaljevala z 
založništvom razglednic. Od leta 1969 
podjetje deluje kot fotografska agencija 
pod imenom Roger-Viollet.

petkrat več kot družba Lévy* (blagovna 
znamka L.L.), s katero je po prvi svetovni 
vojni združila moči v novo družbo Lévy & 
Neurdein réunis. Razglednice ND Phot 
uvrščajo med najlepše v Franciji. 

Mont Saint-Michel – Južna stran zaliva. Št. 1 iz 
serije 12 razglednic v kompletu. Založnik: Lévy Fils 
et Cie, Pariz. Leto izdaje: okoli 1910. Papir: trislojni, 
zadaj zelenkast. Tehnika tiska: svetlotisk. 

Med zanimivimi razglednicami 
sem naletel tudi na takšne, 

katerih avtor se je podpisoval samo L.L. 
Večina prodajalcev na spletu se niti ne 
potrudi, da bi navedla kaj več o tem 
avtorju. Zato sem se sam lotil iskanja.

Moyse Léon in Isaac (Georges) Lévy sta 
v času drugega cesarstva začela kot 
pomočnika v fotografskem studiu Ferrier-
Soulier v Parizu. Leta 1864 sta ustanovila 
svoj studio. Zaslovela sta s stereo-
skopskimi fotografijami. Po prihodu dveh 
sinov Georgesa Lévyja se je studio leta 
1895 preimenoval v Lévy & Fils.
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Potem ko sta leta 1864 kupila pomembno 
zbirko podjetja Ferrier et Soulier, stro-
kovnjaka za stereoskopske fotografije, 

takrat seveda izdelane še na steklenih 

ploščah, sta Isaac (Georges) Lévy in 
njegov svak Moyse Léon pripravila 
splošni katalog, ki je že vključeval 

stereoskopske poglede Egipta, Sirije in 

Konstantinopla. Partnerja sta pridobila 

koncesijo za stereo poglede za svetovno 

razstavo leta 1867 in ob odprtju 
Sueškega prekopa leta 1869.

Žal ni evidence, koliko razglednic je izdalo 
podjetje Lévy Fils et Cie, vendar gre za 
ogromno število. Več držav, veliko krajev, 

ogromne količine razglednic. Samo za 

Mont Saint-Michel so izdali preko 300 
različnih motivov. Veliko je bilo tudi 
poznejših ponatisov, saj so bili nekateri 
panoramski posnetki brezčasni in bi jih 

lahko uporabili še danes, predvsem za 

izvedbe umetniških razglednic. Z malo 
„Photoshopa“ in ne tako, kot so to delali 
pred več kot 100 leti.

Vsak začetek pa ima tudi svoj konec. 

Georges Lévy je umrl leta 1913, prišla je 

vojna, z njo pa tudi cel kup težav. Podjetje 
je sicer še delovalo, vendar ga je leta 
1920 prevzel tiskar Émile Crête, 
nadaljevanje skupne zgodbe pa je 

opisano na koncu opisa prejšnjega 

fotografa ND Phot.

Leta 1867 (še v času 2. francoske repub-

like) je studio Léon et Lévy sodeloval na 

svetovni razstavi v Parizu, kjer je prejel 
"veliko cesarjevo zlato medaljo".

Leta 1869 pa so ob odprtju Sueškega 

prekopa natisnili 300 fotografij znanega 

fotografa Auguste-Rosalie Bissona v 

okviru njegovega projekta "Voyage Sur le 
Nil" (Potovanje po Nilu). Pri tem je studio 
zaposloval od 400 do 500 ljudi, ki so 

sodelovali v celotni proizvodni verigi, od 

proizvodnje do distribucije.

Med raznimi razglednicami sem 
naletel tudi na zanimiv logotip, ki mi je 
dal na začetku bolj malo podatkov. 

Potem sem na podobnih razglednicah 

našel kratico E.H. in jo povezal s tem 
logotipom. Uspel sem najti avtorja.

Émile Hamonic, bretonski založnik, 

slikar in fotograf, je izdajal razglednice že 
leta 1893. Ker je bil zagrizen regionalist, 
je imel podatke na razglednici zapisane 
kar v bretonščini (KARTEN BOST names-

to Carte postale). Na veliko  razglednic je 

vključil besedila pesmi bretonskega 
kantavtorja Théodorja Botrela. Hamonic 
je bil eden prvih, ki je prepoznal novost – 
razglednice v Franciji. Zato je ustanovil 

Éditions d'art Hamonic v rodnem Saint-

Brieucu. Podjetje je bilo zelo uspešno, saj 
se je v tem delu Francije predvsem poleti 
zadrževalo veliko turistov, glavnih kupcev 
takrat že zelo popularnih razglednic.

Mont Saint-Michel – Kapela svetega Auberta. 
Založnik: Émile Hamonic, St. Brieuc v Bretanji. 
Leto izdaje: potovala 1901. Tehnika tiska: 
svetlotisk. Razglednica iz serije „BRETAGNE“ s 
stihi pesnika Botrela.  

Spet nova kratica, tokrat J. P. Preiskal 

sem veliko spletnih strani ter primerjal 

razglednice tega založnika z razgledni-
cami Jeana Puela. Da gre za istega 
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založnika, mi je potrdil tudi trenutno naj-
večji poznavalec zgodovine Mont Saint-
Michela iz Francije, ki sem ga našel med 
mojim raziskovanjem po spletu. 

Mont Saint-Michel – Dobro natovorjena kočija v 
zalivu. Založnik: Jean Puel, Granville. Leto izdaje: 
potovala 21. avgusta 1913. Tehnika tiska: 
enobarvni svetlotisk, rdeče besedilo in druga stran 
razglednice pa v knjigotisku. 

izdelali vse te razglednice. Predvsem 
Mont Saint-Michel je bil „zlata jama“. Tudi 
Normandijo je predstavil v luči Belle 

Époque z različnimi tematskimi sklopi 

razglednic.

Puel je bil ustanovni član lokalnega 
Društva za zgodovinske in gospodarske 

študije (1905). Fotografije je objavljal tudi 

v različnih publikacijah. Sodeloval je pri 

pripravi turističnih vodnikov. Leta 1910 je 
sodeloval na industrijski in trgovski 
razstavi v Avranchesu. Vseskozi pa je 

izdajal številne razglednice. Leta 1914 je 

fotografiral odhod vojakov v vojno. Leta 

1924 je prodal svojo fotografsko trgovino 

na Rue des Juifs. Umrl je 11. 3. 1928 v 
rodnem Granvillu.

Jean Puel se je rodil leta 1862 v Granvillu 
(Manche). Leta 1882 ga je pot vodila, kot 

številne druge, v Pariz, kjer je postal 

trgovski uslužbenec, nato pa blagajnik. 
Leta 1887 se je poročil z Jeanne Novince 
iz Avranchesa. Bil je član Izletniškega 
društva fotografov in je leta 1897 na 

fotografski razstavi predstavil fotografije 

otočja Chausey. Je avtor mnogih 
razglednic večine krajev ob Kanalu, kar 
dokazuje številna zbirka teh razglednic.

Iz ljubiteljskega je Jean Puel postal po-

klicni fotograf. Začel je s portretno foto-

grafijo in ob tem prodajal še fotografski 
material. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje 
sta bi la založništvo razglednic in 
fotoreporterstvo v razcvetu. Leta 1903 se 

je naselil v rojstnem Granvillu in na ulici 

Rue des Juifs odprl fotografsko delavnico 
La Photographie de la plage. 

Čas vseštevilnejšega prihoda turistov je 

Puel dobro izkoristil. Pred sezono je 

potoval po pokrajini „Kanala“ (Manche) in 

veliko fotografiral, da so potem lahko 

Z iskanjem podatov o tem avtorju je 

bilo kar nekaj težav. Našel sem nekaj 
spletnih strani, kjer pa tudi francoski 
zbiralci niso poznali pravega odgo-

vora. Eni so videli v tem znaku mačko, 

drugi cvetlico, tretji ... Res je tudi, da nikjer 

ni bil logo odtisnjen v dovolj razločni reso-
luciji. Nazadnje se je izkazalo, da je to 
logo založnika Artaud-Nozais iz Nantesa. 

„A“ je pripadal Gabrielu Artaudu, „N“ pa 

Josephu Nozaisu, sicer tudi fotografu. 

Mont Saint Michel ponoči. Založnik: Joseph 
Nozais, Rennes. Leto izdaje: po letu 1922. Vrsta 
tiska: enobarvni svetlotisk (najbrž natisnjeno v 
tiskarni Héliotypie Dugas & Cie, Nantes). 

veni.ferant@gmail.com
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Gregor Pajić

Zgodba na dopisnici
Na vsako poslano pismo, dopisnico, razglednico, dopis, mail itn. moramo gledati kot 

na sporočilo, ki ga neka oseba pošlje drugi osebi v različnih zgodovinskih obdobjih. 

Tako lahko postane živa in zanimiva. Predstavljam vam dopisnico, ki je bila poslana 

iz Ljubljane (Laibach) v Kranj (Krainburg) predvidoma v letu 1876. 

Naslovljena je bila na blagorodnega 
gospoda Vojteha Ulriha, četrtošolca. Po 
poizvedovanju na spletnih straneh je 
Vojteh Ullrich opisan kot slovenski pesnik. 
Ker zanj nisem slišal, sem iskal naprej. Bil 
je sin Hieronima Ullricha, po rodu Čeha. 
Poročil se je s Slovenko Marijo Stroj, s 
katero sta imela osem otrok. Oče je bil 
podjetnik in prijatelj dr. Franceta 
Prešerna, ki mu je podaril lastnoročni 
prepis rokopisa Nebeške proces`je s 
posvetilom (shranjeno v NUK). Kupil je 
hišo v Kranju, tako imenovano Ullrichovo 
hišo, v katerem so danes prostori 
Gorenjskega muzeja.

Vojteh Ullrich je obiskoval nižjo gimnazijo 
v Kranju (1872-1876) in višjo gimnazijo v 
Ljubljani (1876-1878). Po končani 
gimnaziji je vpisal jezikoslovje na univerzi 

Dopisnica je zanimiva, ker je pisana v 
slovenskem jeziku. Z zanimanjem sem 
pričel brati: »Dragi! Čudim se, kaj Ti vse 
na misel pride, da si upaš Zvonu take 
malenkosti popravljati. Ali si si bil mar 
zvest, da ti bode Zvon tako prijazno 
dogovoril. Mika me zvedeti, kako je 
glasilo ovo pismo Zvonu; gotovo si se mu 
jako prikupil…« 

v Gradcu, kamor pa zaradi bolezni ni več 
mogel. Za jetiko je umrl 6. julija 1881, star 
komaj 19 let. Zanimanje za književnost je 
dokazano že v 4. razredu nižje gimnazije, 
ko je stopil v zvezo z Josipom Stritarjem, 
tedaj že priznanim pisateljem.

Ljubljanski zvon je bila literarna mesečna 
revija, ki je pričela izhajati 1. januarja 
1881 pod uredništvom Frana Levca. 

Skoraj ves čas izhajanja je bila 
med vodilnimi slovenskimi 
revijami. Polega leposlovja, 
kateremu je bil v prvi vrsti 
namenjen, je prinašal še 
umetnostno kritiko ter razprave 
in eseje o umetnosti. Prvi dve 
desetletji je objavljal razprave z 
vseh znanstvenih področij (do 
leta 1900 je imel podnaslov 
Leposloven in znanstven list), 
nato se je omejil na humanistiko 
(podnaslov Mesečnik za 
književnost in prosveto), od 
1931 do leta 1941 (podnaslov 
Slovenska revija) je objavljal Dopisnica oz. Listnica za Vojteha Ullricha
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Druga stran dopisnice, ki je od takratnega pisca zahtevala kar nekaj spretnosti pisanja s peresom.

Tiha ljubezen

   Da polniš mi srce in glavo.

A da te ljubim, nisi znala,

Pod jedno streho sva bivala 

   In tebi sem prepeval slavo;

   Kaj to pomeni, nisi znala;

Ničesar nisem ti povedal –

   Um sta in jezik se te bala!

Zamaknen sem te večkrat gledal,

Vojteh Ullrich 

V Ljubljanskem zvonu so oktobra leta 
1881 v številki 10 na strani 616 in 617 po 
prerani pesnikovi smrti  izdali štiri njegove 
pesmi: Zadnja želja; Nova ljubezen, nove 

tudi prispevke o aktualnih družbenih 
vprašanjih ( ). V njem so pisali Wikipedija
Anton Aškerc, Simon Gregorčič, Janko 
Kersnik, Fran Maselj, Janez Mencinger, 
Ivan Tavčar in Janez Trdina.

Iz vsebine dopisnice je razvidno, da se je 
gimnazijski četrtošolec kritično odzval na 
zahtevane popravke s strani Ljubljan-
skega Zvona. Prijatelj Franjo (priimek 
nerazpoznaven) pa ga je v celem tekstu 
na zanimiv način opozarjal, da se tako ne 
sme odzivati. Proti koncu pa mu je 
vzpodbudno napisal: »… Pozdravljam 
svoje že mnogo potov imenovane znance 
in Tebe vrlega Slovenca, strogega kritika. 
Le zapisuj, ko boš kaj imel…«. Očitno ga 
je kljub mladosti zelo cenil.

bolesti; Tiha ljubezen; Srcu. Dopisnica je 
nenadomestljivi odsev neke zgodovine 
pomembnih oseb in njihovih razmerij v 
svojem času.

Za konec pa še ena izmed Ullrichovih 
objavljenih pesmi.
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Veselko Guštin

Zgodba o pismu – 18

Je samo rdeča štampiljka »Gioia Željko«!

Zavrnjenih poštnih pošiljk zaradi napačnih naslovov je kar veliko. Zagotovo je že kdo 
od vas dobil v roke pismo, kjer je pisalo »retour« /vrniti/. Običajno se pošiljka vrne 

pošiljatelju. A  razglednica na Sl. 1  je le nekaj posebnega. Res je na njej štampiljka 
»VRATITI / RETOUR«, a kam naj se vrne, če ni nobenega naslova pošiljatelja? 

Retour / vrniti, a kam?

Ulica Nanjing

Pa pojdimo lepo po vrsti. Razglednica je 
bila poslana iz Šanghaja – Nanjing, 
Zahodna cesta  9,  11. 5. 2000 (žig zgoraj 
Shahng-hai, spodaj Nan-jing xi  lu 9.) na 
Reko (žig RIJEKA B 16.05.2000 06 
51000). Poslana je bila z letalsko pošto 
(Hong-kong, PAR AVION), zato je 
potovala samo 5 dni do naslovnika. Le-ta 
je bil nepoznan, kar dokazuje štampiljka 
in križec pri »Nepoznat /Inconnu« 
/nepoznan/. Spodaj desno je z roko 
prečrtan naslov in dopisano »ret… 
Nepoznat«  in datum 18. 5. 2000. Torej je 
bil žig Reke odtisnjen ob prejemu pošiljke.  
Poštar je ob dostavi na naslov pošiljko 
vrnil na svojo pošto. Tu se seveda sled 
izgubi. Razglednica se ni vrnila na 
Kitajsko, ampak jo je nekdo »prestregel« 
na Reki. Povsem nesmiselno bi bilo 
pošiljko vračati Kitajcem, če nikjer ni bilo 
nobenega naslova pošiljatelja. Sklepamo 

lahko, da pošta take pošiljke pač »uniči«. 
Kako? Ali jih da v razrez ali preprosto v 
vrečo in odvrže kot star papir? Morda jih 
proda kakemu filatelističnemu trgovcu? 
Žal tega ne vemo. Poštnina je bila 
plačana za letalsko pošto 4,20 juanov (pri 
nas 2,37 eur). Poštnina za navadno 
razglednico v domačem prometu je 0,60 
juanov (pri nas 0,79 eur). Cena take 
razglednice: 3 – 5 €, predvsem zaradi 
štampiljke  in ročnih zapisov »Retour«
poštnih uslužbencev (manuskriptov).

veselko.gustin@gmail.com

Še nekaj o slikovni strani razglednice. 
Šanghaj (beseda  pomeni Shahng-hai
»gor morje«. Kitajščine sicer ne znam, si 
pa pomagam z »Mandarin Chinese« 
priročnikom. Kaj naj bi pomenilo »gor 
morje«? Lahko pomeni »visoko nad 
morjem«, plima ali kaj podobnega) je ena 
od štirih občin Ljudske republike z 
neposredno upravo Kitajske.  
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Iz dela društev in FZS

Veni Ferant

V Trbovljah so praznovali
V okviru praznovanja občinskega praznika rudarskih Trbovelj so se večkrat aktivno 

predstavili tudi člani Filatelističnega društva Trbovlje.

N a  p r e d v e č e r  
občinskega praznika 
so člani FD Trbovlje 

pr ipravi l i  zanimivo 

razstavo razglednic 
Trbovelj in bližnje 
o k o l i c e .  O b  t e j  
priložnosti so pripravili 

Prvega junija 

so pripravili še 

priložnostno 

izdajo ob 70-
letnici mesta. 
V ta namen so 

i z d a l i  

pr i ložnostni  
poštni žig ter 
izdelali tudi 
n e k a j  

maksikartic.

Starejši ljubitelji nogometa se prav gotovo 

še spominjamo uspehov NK Rudar 

Trbovlje, ki je bil poleg Olimpije in pa 

Maribora tretji najmočnejši nogometni 

klub v Sloveniji. Ker je bil moj oče nekoč 

knap v Trbovljah, sva obisk sorodnikov v 

Trbovljah večkrat načrtovala prav na tisti 

vikend, ko je bila v Trbovljah nogometna 

tekma. Tako sem kot otrok imel priložnost 

videti na delu takratne generacije nogo-

metašev. Leta so minila in NK Rudar iz 

Trbovelj je maja letos praznoval 100 let 

organiziranega nogometa v mestu.

Okrogla obletnica je bila kot nalašč za 

izdelavo priložnostne izdaje (26. maja 

2022). V Zasavskem muzeju Trbovlje pa 

so 7. junija odprli pregledno razstavo ob 

jubileju trboveljskega nogometa, ob 

samem vhodu v muzej pa je bila 

predstavljena filatelistična razstava, ki sta 

jo v sodelovanju pripravila domačin 

Robert Jordan in Celjan Tone Petek. 

Maksikarta ob 100-letnici nogometa v Trbovljah

ob predstavitvi filatelistične razstave.
Robert Jordan, predsednik FD Trbovlje, 

tudi osebno znamko, priložnostni poštni 

žig, izdana pa je bila tudi posebna 
razglednica ob 70-letnici mesta Trbovlje.

veni.ferant@gmail.com
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Od bloškega smučarja do Pekinga
Svetovna pandemija virusa covid-19 še vedno otežuje normalo življenje in seveda 

tudi udejstvovanje športnikov po celem svetu. Nič drugače ni bilo letos z organizacijo 
zimskih olimpijskih iger v Pekingu in njegovi okolici.

Do zadnjega tedna v februarju nismo 
vedeli, kakšne bodo epidemične razmere 
v Sloveniji in katerim pogojem bomo 
morali zadostiti za pripravo in odprtje te 
razstave, ki smo jo postavili v Sokolskem 
domu v Škofji Loki. Razstava je bila za 
obiskovalce odprta od 1. do 13. marca 

Povsod sami mehurčki – športniki, 
novinarji, trenerji in drugo spremljevalno 
osebje so lahko odšli le iz olimpijske vasi 
do svojih tekmovališč, ledene dvorane, 
skakalnice, stadiona za biatlon in 
smučarske teke, alpski smučarji do prog 
za smuk, veleslalom, slalom, ter 
paralelno tekmo itd.. Po končanem 
tekmovanju so se olimpijci spet lahko 
vrnili le nazaj v olimpijsko vas. 

In prav tem športnikom na olimpijadi v 
Pekingu se je s filatelistično razstavo 
priklonilo in spomnilo tudi naše filatelis-
tično društvo Lovro Košir iz Škofje Loke. 

Celotno  olimpijsko smučarsko prizorišče 
je bilo zasneženo z umetnim snegom, ki 
je marsikateremu dobremu smučarju, pa 
tudi tekačem in biatloncem, da alpskih 
smučarjev niti ne omenim, povzročilo 
obilo težav, ker so bile ob tem še zelo 
nizke temperature, majhna relativna 
zračna vlažnost, veter in verjetno še kaj.  

Skratka, zelo specifične razmere, ki bi bile 
že brez pandemije, zlasti za olimpijce iz 
srednjeevropskih držav, zahtevne. Kar se 
je tudi izkazalo. Kljub vsem naštetim 
težavam so slovenski športniki na 
Kitajskem osvojili 5 medalj.

2022 in je obsegala 20 razstavnih vitrin. 
Svoje  zbirke je predstavilo 7 filatelistov (3 
člani, od teh 1 član KFD iz Raven na Ko-
roškem, 2 iz domačega društva ter 4 nek-
danji in sedanji krožkarji Osnovne šole 
Škofja Loka-Mesto). Zbirke na temo zim-
skih športov so na tej razstavi obsegale 
prav vse panoge, ki so bile na programu  
olimpijskih iger v Pekingu. Poleg tega pa 
je bila predstavljena tudi tematika iz 
zgodovine smučanja, zato smo našo 
razstavo poimenovali »Od Bloškega 
smučarja do olimpijskih iger v Pekingu«.

Prvi doslej znani zapis o samoniklem 
bloškem smučanju in njegovem gibanju 
na smučeh po visokem snegu je leta 1689 
v  zapisal Slavi vojvodine Kranjske
polihistor Janez Vajkard Valvasor. Bločani 
so bili v tistem času edini v srednji Evropi, 
ki so uporabljali doma narejene lesene 
smuči pri hoji, spustu in vijuganju po 
snegu ne kot šport, ampak ob krstih, 

Društvena ilustrirana dopisnica



Društvena dejavnost

29Številka 2/2022

cerkvenik.janez@gmail.com

Poleg  je bil na razstavi bloškega smučarja
predstavljen tudi izjemen smučarski 
dogodek, ki se je pred 77 leti pod okriljem 
IX. korpusa NOV odvil januarja 1945 v 
Cerknem. Šlo je za partizanske 
smučarske tekme v smučarskih skokih, 
veleslalomu in v patruljnem teku. 

V smučarskih skokih je zmagal Rudi 
Finžgar, ki je bil vodja partizanske 
smučarske delavnice v Cerknem. V 
veleslalomu je zmagal Janko Štefe, v 
patruljnem teku pa je zmagala patrulja 
Prešernove brigade. Vseh tekmovalcev 
je nastopilo okrog 40, ker se večini ni us-
pelo pravočasno prebiti iz sovražnikove-
ga obroča okrog Cerknega in Cerkljan-
skega. V dveh dnevih tekmovanja 
(20.–21. 1. 1945), si je tekme ogledalo do 
tisoč domačinov iz Cerknega.     

pogrebih in drugih opravilih v dolgih in 
hudih zimah. O izumu bloških smuči je J. 
V. Valvasor zapisal: »Kmetje tukaj pozna-
jo nek redki izum, kakršnega nisem videl 
še v nobeni drugi deželi, namreč, da se 
spuščajo pozimi, ko leži sneg, po visokem 
hribovju z neverjetno naglico v dolino. V ta 
namen vzamejo dve leseni deščici, ki sta 
spredaj ukrivljeni navzgor. Na sredi je 
usnjat jermen, da vtikajo noge vanj. K 
temu ima kmet še čvrsto gorjačo v rokah. 
To si nastavi pod pazduho, pa se ob njej 
drži močno nazaj, da mu je v oporo in 
krmilo. Potem jo reže tako urno navzdol, 
da skoraj presega vsako domišljijo.«

Rudi Finžgar in Janko Štefe sta bila po 
vojni znana člana smučarskih reprezen-
tanc v nekdanji Jugoslaviji – Finžgar v 
smučarskih skokih, Štefe, Lukanc in Mu-
lej (smučarska trojka iz Tržiča) pa v alps-
kih disciplinah. Udeleženec te partizan-
ske smučarske olimpijade Marjan Masterl 
iz Škofje Loke je ta enkraten športni 
dogodek opisal v publikaciji »Partizanske 
smučine-Cerkno 1945«. 

Razstavo od »Bloškega smučarja do ZOI 
v Pekingu« smo popestrili z izdajo 
ilustrirane poštne dopisnice z motivom 
Bloškega smučarja in smučarskega 
tekača moderne dobe. 

Tretja posebnost te razstave pa je bila 
zbirka filatelista Jožeta Kebra iz KFD 
Ravne. Prikazal je športno pot naše 
nekdanje najboljše alpske smučarke Tine 
Maze vse od njenih začetkov pa do 
največjih uspehov. Tina je bila nosilka 
številnih medalj z evropskih in svetovnih 
prvenstev ter seveda z ZOI. 

Poleg te razstave smo člani FD Lovro 
Košir zaradi epidemije predstavili še eno 
zakasnelo razstavo, ki je bila sprva 
načrtovana v Dražgošah ob 80. obletnici 
dražgoške bitke. Razstavo smo želeli 
predstaviti v prostorih tamkajšnje 
osnovne šole, a je bilo takrat zaradi 
omejitev zbiranja udeležencev v zaprtih 
prostorih to onemogočeno. Zato smo z 
zamikom skoraj dveh mesecev razstavo v 
10 vitrinah postavili v Galeriji Sokolskega 
doma v Škofji Loki. Predstavljene so bile 
vse filatelistične izdaje na temo NOB na 
Škofjeloškem ter medvojna okupacijska 
pošta na relaciji Škofja Loka-Nemčija, 
Italija, Avstrija, Srbija in obratno. 
Večinoma je bila to pisna komunikacija 
med taboriščniki, vojaki, izgnanci itd. ter 
njihovimi domačimi na Škofjeloškem.       
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Mednarodna filatelistična razstava 
EUROPHILA 2022 Vaasa (Finska)

Šestega in sedmega maja 2022 je filatelistični klub iz Vaase na Finskem organiziral 
mednarodno filatelistično razstavo EUROPHILA 2022, na kateri so sodelovali 

filatelisti iz klubov Finske, Belgije, Švedske in Slovenije.

Na razstavi je bilo po FEPA točkovanju 
rangiranih šestnajst najboljših ekspona-
tov v petih tekmovalnih razredih (tradi-
cionalna filatelija, poštna zgodovina, 
tematska filatelija, odprti razred, npr. 
razglednice in mladinski razred do 18 let) 
in je obsegala 50 šestnajstlistnih razstav-
nih vitrin.

Našo državo v družbi filatelistov 
EUROPHILA zastopa FD Lovro Košir 
Škofja Loka. Na razstavi je 6 članov in 
mladincev našega društva predstavilo 
svoje eksponate. S sedmimi eksponati 
smo v skupnem seštevku dveh najboljših 
članskih in dveh najboljših mladinskih 
zbirk osvojili prvo mesto. Premagali smo 
veliko močnejše filatelistične klube iz 
Vaase, Stockholma in Maasmechelena, 
ki imajo po sto in več članov in s katerimi 
niti v snu ne moremo primerjati njihove 
finančne vložke z našim budžetom. 

Leta 2019 je bila ta razstava v Škofji Loki 
in ker je bienalna, bi jo morali Finci orga-
nizirati že leta 2021, vendar je pandemija 
covid-19 to preprečila, zato smo filatelisti 
iz vseh štirih držav s toliko večjim 
navdušenjem in pričakovanjem dočakali 
odprtje te razstave v Vaasi. Še posebej 
nestrpno pa smo pričakovali ocenjevanje 
zbirk s strani finskih sodnikov in seveda 
»Palmares«, kjer so prišla vsa čustva do 
vrhunca. Zlasti naša, slovenska, da smo v 
mladinski in skupni konkurenci premagali 
Skandinavce in Belgijce. 

Poleg njega sta naše društvo zastopala z 
enookenskima eksponatoma še Natalija 
Žitnik Metaj (71 točk) in »Jaz umetnik« 
prof. Matjaž Metaj »Kje lahko najdemo 
gobe« (66 točk). V mladinski konkurenci 
smo imeli tri eksponate (Primož Beričič, 
»Žoga v mreži« 68 točk, Nejc Jamnik, 
»Jekleni konjički« 67 točk in Martin Javh, 
»Konji in človek« 64 točk). 

V članski konkurenci je od slovenske 
zasedbe dosegel najboljši rezultat Primož 
Čebulj (za eksponat  82 točk in »Pisava«
za enookenski  74 točk).»Moj dom«

Del eksponata Primoža Čebulja

Cilj te bienalne razstave je primerjava 
filatelističnih eksponatov med posamez-
nimi državami, zlasti v mladinskem raz-
redu. Tako pri izbiri tematike kot pri 
prikazu samih zgodb v sosledju z razpo-
ložljivim filatelističnim gradivom, kar s 
pridom uporabljamo mentorji na Osnovni 
šoli Škofja Loka-Mesto, kjer smo s 
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Covid-19 je ne le prestavil organizacijo te 
razstave za eno leto, pandemija je poslala 
v karanteno in bolnišnico tudi filateliste iz 
Nemčije in Luksemburga, ki so prav tako 
v družbi EUROPHILA. Zato je bilo na 
sestanku vseh članic tega združenja 
dogovorjeno, da se nam lahko pridružijo 
tudi druga filatelistična društva iz Finske, 
Švedske, Belgije, Nemčije, Luksemburga 
in Slovenije, ki bi ponovno poživila 
delovanje EUROPHILA. Le-ta je bila 
ustanovljena leta 1981 v Luksemburgu, 
zato smo letos praznovali tudi 40. 
obletnico tega filatelističnega združenja 
klubov in društev iz prej omenjenih držav, 

krožkarji pripravili že več kot dvajset 
razstavnih eksponatov v zadnjih letih, 
seveda z izjemo zadnjih dveh, ko je bil 
pouk le na daljavo. Ta uspeh na Finskem 
nam je dal novih spodbud za delo v 
prihodnje, kljub temu, da poštnih storitev 
na Finskem praktično ni več. Poštne 
znamke prodajajo v trgovinah s prehrano. 
Žigosanja pisemskih ovitkov ali znamk na 
razglednicah ni več z eno izjemo: če se le-
te odda na recepciji hotela, kjer 
prenočujete. Vse preostale poštne 
storitve na Finskem opravljajo preko 
interneta, DHL-a in podobno. Zato se 
večkrat porodi tudi vprašanje, kaj bo z 
našo filatelijo, kje je sploh njena 
prihodnost, če ne bo ne poštnih žigov, 
znamk, dopisnic itd. Tudi stari žigi na 
različnih dokumentih in stare poštne 
znamke ne bodo več zanimivi, ker je s tem 
gradivom nemogoče pripraviti dober 
tematski eksponat (npr. na tematiko 
športa), če novih poštnih znamk ne bo 
več. Ta tematika pa mlade krožkarje 
najbolj privlači. Na prvem mestu so še 
vedno športne tematike. S podobnimi 
problemi kot pri nas se ukvarjajo tudi 
mentorji na delavnicah drugod po svetu. 
Na ta način pa usiha tudi zanimanje 
mladih za filatelijo.         

seveda z enoletnim zamikom. Letna 
članarina za en klub (društvo) znaša 25.- 
EUR, ne glede na velikost društva (število 
članov). Uprava združenja klubov ali 
društev EUROPHILA se je iz Luksem-
burga prestavila v Belgijo (Maasmeche-
len). S tem mestom je Škofja Loka tudi 
pobratena. Naše društvo je član tega 
združenja že od leta 2001. Zasluga tega 
članstva pa je, da se vsako drugo leto 
zberejo filatelisti iz prej omenjenih držav 
na pregledni razstavi, kjer vsak filatelist 
lahko pokaže kaj novega ali kaj je izboljšal 
na svojih obstoječih eksponatih. 

Največja pridobitev potovanja z letalom 
na omenjeno filatelistično razstavo na 
Finskem pa je bila spet svoboda pri po-
tovanju brez mask in brez PCT pogojev, 
kar sva na svoji koži občutila Srečko 
Beričič, predsednik FD Lovro Košir Škofja 
Loka in avtor tega članka Janez 
Cerkvenik (na sliki spodaj), ki sva odnesla 
vseh sedem eksponatov na Finsko. 

Za prijavo v družbo klubov oz. društev 
EUROPHILA pišite na naslov našega 
društva: FD Lovro Košir Škofja Loka, 
Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka, 
kjer bomo vašo prijavo posredovali dalje v 
Maasmechelen, (Belgija) vključno z 
našim priporočilom. V prijavi napišite 
osnovne podatke o društvu (naslov, e-
naslov, telefon, število članov, koliko časa 
društvo deluje, krajši opis najboljših 
eksponatov vaših članov in podobno).
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Igor Pirc

Še ena razstava Toneta Petka

za Bežigradom v Ljubljani organiziran dogodek, posvečen gastronomiji skozi oči 
filatelista Toneta Petka.

V četrtek, 7. aprila 2022, je bil v gostinskih prostorih podjetja Vivo Catering 

V šestih razstavnih vitrinah  je prikazana 
vsa pot pridelave hrane in pijače – 
temelječe na živinoreji in poljedelstvu ter 
v nadaljevanju vse dejavnosti predelave, 
ki na koncu skupaj pripeljejo do kuharskih 
mojstrovin in lepo obloženega krožnika 
ter napolnjenega kozarca.

Direktorica Vivo Catering mag. Jerneja 
Kamnikar je pozdravila udeležence 
odprtja razstave in poudarila zavezanost 
poslovni odličnosti – tako z odlično 
kulinarično ponudbo kot tudi delovanjem 
v arhitekturno zaščitenem objektu 
arhitekta Savina Severja.

V daljšem nagovoru je naš najvidnejši 
etnolog profesor Janez Bogataj predstavil 
razstavo skozi oči vse bolj pomembnega 
odnosa do zdrave ekološke pridelave 
hrane in dvigu prehrambene kulture ter 
seveda na narodni kuhinji temelječi 

kulinarični ponudbi kot prispevku širši 
skupnosti, kar seveda cenijo turisti - 
obiskovalci Slovenije. Dr. Bogataj je bil 
tudi pobudnik in kurator dolgoletne serije 
poštnih znamk z nazivom Z žlico po 
Sloveniji. Predstavljenih je bilo 24 regij s 
po dvema znamkama! Vse te znamke so 
tudi del širše razstavne zbirke, ki je bila tu 
prikazana. Spomnil pa je tudi na serijo 
rednih poštnih znamk Slovenija – Evropa 
v malem – Kulturno etična dediščina iz 
prve polovice devetdesetih let. Oblikovala 
sta jo Miljenko Licul in Zagorka Simič. 
Tudi te znamke so se posvečale naši 
kulinariki (potica, škofjeloški kruhek, 
soline...).  

Igor Pirc, podpredsednik Zveze FZS, je v 
imenu odsotnega avtorja razstave 
pozdravil prisotne in pojasnil zasnovo te 
razstave, ki je nastala v dogovoru med 

Prizorišče tokratne filatelistične razstave je bilo v restavraciji podjetja VIVO Catering v Ljubljani
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ipirc711@gmail.com

avtorjem in vodstvom Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Celje. Zamisel in 
naloga je bila, kako s poštnimi-
filatelističnimi izraznimi sredstvi prikazati 
skrb za prehrano in širše  dvigovati –
kulinarično kulturo dežele. V prispodobi je 
omenil, da je avtor Petek kot kuhar, ki 

In še preostale tri vitrine z razstave Toneta Petka. Za postavitev vitrin sta poskrbela Matevž Žugelj 
(FNK Celje) in Veni Ferant (FD Žalec), ki sta na koncu razstave vitrine tudi pospravila.

Igor Pirc (FZS), direktorica Jerneja Kamnikar, 
glavni kuhar Ivo, predsednica FAM kluba Darinka 

Pavlič Kamien ter prof. Janez Bogataj

V imenu sponzorja Pošte Slovenije je Pirc 
podel i l  kuverte s pr i ložnostnimi 
znamkami marčevskega sklopa Pošte 
Slovenije in sicer direktorici Vivo Catering 
Jerneji Kamnikar, prof. Janezu Bogataju, 
podžupanu MOL prof. Janezu Koželju, 
predstavniku Zavoda Gallus Tomažu 
Boletu ter mladi klarinetistki, ki je s tremi 
skladbami ustvarila prijetno in svečano 
vzdušje.

Prireditev je bila posvečena kulinariki in v 
tem duhu se je tudi nadaljevala  Vivo –
Catering je ponudil vrhunsko pripravljen 
izbor toplo-hladne hrane in napitkov, kar 
je ustvarilo pogoje za daljše druženje 
udeležencev odprtja razstave. 

vedno skuha nekaj novega (razstava na 
temo skokov in poletov za Nordijski 
center v Planici, Zaslužni za boj proti 
koroni, Geograf Blaž Kocen, in nazadnje 
Popevka Evrovizije; pa še mnogo drugih 
tematik).
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Veni Ferant

Razstava „Slovenija – 12 točk!“
Večkrat smo že predstavili aktivnosti Toneta Petka, člana FNK Celje, neumornega 
avtorja številnih zanimivih tematskih filatelističnih razstav. Ob novici, da so njegovi 

mladi someščani, glasbena skupina LPS, zmagali na slovenskem izboru popevke za 
festival Evrovizije, se mu je ponudila nova zanimiva tema za filatelistično razstavo.

Pogled na tri od šestih vitrin v Citycentru Celje

Ob odprtju razstave
Gregor Deleja, ravnatelj Gimnazije Center Celje, trije 
člani skupine LPS in član FNK Celje Matevž Žugelj

Filatelistična razstava s podnaslovom 
„Od Divjih bab do Torina“ je bila širši 
javnosti predstavljena 5. maja 2022 v 

Citycentru Celje. V šestih vitrinah je avtor 

Tone Petek predstavil zanimiv izbor 

filatelističnega materiala, obogaten z 
zanimivim nefilatelističnim materialom, ki 
je še obogatil predstavitev.

V sodelovanju z Gimnazijo Center Celje, 

od koder prihaja večina dijakov, članov 
glasbene skupine LPS, in z logistično  
pomočjo Pošte Slovenije, smo razstavo 

predstavili še dijakom in učiteljem 

omenjene gimnazije. Odprtja razstave so 

se udeležili tudi trije člani skupine LPS, ki 
so si z zanimanjem ogledali razstavo. 

Avtor razstave pa jim je v spomin podaril 
posebej za to priložnost priložnostne 
pripravljene mape z izdanim materialom. 

Mladi člani skupine LPS so nekaj tega 

materiala obogatili z avtogrami in s tem 

razveselili tudi prisotne na odprtju 
razstave.

Ob tej priložnosti so 
izdali osebno znam-
ko in razglednico ter 
pr ipravi l i  maksi-

karto. Za res odlično 

likovno rešitev je 
tokrat poskrbel Urh 

Kodre, profesor likovne vzgoje na 2. OŠ 

Celje in član FNK Celje. 

Avtorja razstave ter delo filatelističnega in 

numizmatičnega kluba Celje je na odprtju 
razstave predstavil Matevž Žugelj, 
seveda pa je vse zbrane najprej pozdravil 
gostitelj razstave Gregor Deleja, ravnatelj 

Gimnazije Center Celje.
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Utrip po svečanem odprtju razstave na Gimnaziji Center Celje

veni.ferant@gmail.com

Dolgo le tno  us-
pešno delo Toneta 
Petka predvsem na 

področju prirejanja 

filatelističnih raz-

s t a v,  k i  i m a j o  
namen populari-
zaci je f i latel i je, 

seveda ni ostalo 

neopaženo, zato je FZS avtorju teh 
številnih razstav namenila posebno 
p r i znan je  FZS .  Ke r  se  za rad i  
zdravstvenih težav Tone ni mogel 

udeležiti podelitve priznanja na letošnjem 

Predsednik celjskega kluba Igor Topole pa je 
nagrajencu podelil še priložnostno filatelistično 

darilo.

V imenu FZS je Tonetu Petku priznanje podelil 
Veni Ferant, s katerim nagrajenec dobro sodeluje 

že vrsto let.

zboru članov, smo to prijetno opravilo 

opravili na klubskem srečanju v Celju. V 

prijetnem druženju s člani celjskega kluba 
je čas hitro minil. Tone Petek pa že snuje 
nove ideje za nove filatelistične razstave, 

o katerih vas bomo še obveščali.

Poleg iskrenih čestitk smo Tonetu Petku 

zaželeli še veliko zdravja ter novih idej, ki 

jih bomo potem lahko skupaj realizirali.

Fotografije: Matevž Žugelj in Veni Ferant.



Knjižnica FZS

Igor Pirc

Novosti in nove pridobitve knjižnice 
dr. Antona Lavriča – pomlad-poletje 2022

Knjižnica Filatelistične zveze Slovenije deluje v prostorih Filatelistične zveze Slovenije  na 

Čopovi 11, v 3. nadstropju dvoriščne zgradbe Pošte Ljubljana 1101. Namenjena je vsem 
članom društev, ki so vključeni v Zvezo FZS. 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 

koristen pripomoček zbiralcem in raziskovalcem, še posebej tradicionalne filatelije in 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, GSM: 041 683 470) ali Veselko Guštin (veselko.gustin@gmail.com).

Avtorji Naslov knjige Leto izdaje Jezik       

Kravcar ing. Siegfried

Brandon K., Morell R., 
Taylor A.

Pereira Pedro vaz

Handbuch der vorphilatelistischen Abstempelungen der 
Steiermark und deren Weiterverwendung aud den ersten 
7. Markenausgaben

The Story of the Austrian Post up to 1850

Os Correios Portugueses 1853-1900 (Nos 500 anos do correio 
em Portugal), Tom I in II

1987

2021

2021

nemški

angleški

portugalski

64. Pohod ob poti letos tudi s športnim 
sodelovanjem „poštarc z enke“

Tri športne veteranke Pošte 1 Ljubljana – Karmen Janekovič, Nada Kneževič in 
Lucija Cvitkovič – so se udeležile letošnjega teka na 12.500 metrov in to ne samo 

simbolično, saj so z rezultatom 1:19:24 med 91 ekipami dosegle odlično 39. mesto!

Čestitke vsem trem športnicam in drugo 
leto na svidenje!

Ekipe so nastopale z raznoraznimi domi-
selnimi imeni (Last minute trojka, Po teku 
na pico, Mater je Težko, Sevalci Pozitivne 
Energije itd.); no, naša trojka pa je tekla 
pod imenom Poštarce z Enke! In to ni bil 
ne prvi ne zadnji njihov maraton. Ko 
pridete naslednjič na poštno okence, ne 
podcenjujte deklet na drugi strani šalterja!

Župan najlepšega mesta na svetu z najhitrejšima poštarcama tega mesta

Nova filatelija – Letnik XXXVIII36
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Igor Topole

COVIDu navkljub je krožek dejaven
Ne spomnim se natančno, vendar sem pred vsaj petnajstimi leti pričel 

s filatelističnim krožkom na II. osnovni šoli Celje, kjer ima sicer tudi naš klub 
FNK Celje redne sestanke dvakrat mesečno.

Člani krožka so redno dobivali znamke in 

albume, ki jih je zanje takrat pomagal 

priskrbeti Bojan Bračič, Boštjan Petauer in 

člani našega kluba, največji donator pa 

sem bil kar sam. Bojan Bračič je tudi 

poskrbel, da so učenci občasno dobili tudi 

kakšen nov album, pincete ter delovni 

zvezek za filatelijo skupaj z brošuro »Moj 

konjiček zbiranje znamk«.

Na samem začetku je bilo vpisanih tudi do 

dvanajst mladih filatelistov in večina njih je 

pristopila v petem razredu. Praviloma so 

skoraj vsi obiskovali krožek do končanja 

devetletke.

Redno smo obiskovali COLLECTO v 

Ljubljani, kjer so učenci spoznali, kaj vse 

lahko posameznik zbira in kjer so lahko 

videli, v kakšne razsežnosti lahko gre 

zbirateljstvo.

Kolikor sem sam poznal filatelijo in s 

pomočjo teh dveh pripomočkov ter 

neumornega Toneta Petka, smo mladim 

zbiralcem poskušali predstaviti tudi nekaj 

osnovnega filatelističnega znanja: o 

zgodovini poštnih znamk v svetovnem 

merilu in na naših tleh. Pri vodenju in 

delovanju šolskega krožka smo zelo 

dobro sodelovali tudi s sosednjim 

društvom iz Žalca, kjer so s šolskimi krožki 

imeli več izkušenj. Tako je Srečko Meh 

nekaj časa pomagal pri našem krožku, pri 

večjih projektih pa se je pridružil še Veni 

Ferant.

Nekajkrat smo se predstavili z manjšimi 

razstavnimi eksponati na FIRAMLI 

Izredno veliko so pomagali pri razstavi o 
Almi Karlin. Njihovo znamko smo potem 
dali natisniti s 3-D tiskalnikom in izdali 
(morda) prve 3-D znamke na svetu – ali pa 
vsaj v državi.

Poleg zbiranja samega so naši učenci 
sodelovali tudi pri mnogih razstavah, ki jih 
je prirejal član kluba Tone Petek. Risali so 
osnutke osebnih znamk in najboljši 
predlog smo potem izbrali za razglednico, 
znamko in poštni žig. Pri tem so otroci 
izjemno uživali, saj je prenekateri mladi 
filatelist na ta način dobil »svojo znamko«.

V zadnje letu je v krožku pet članov, od 
tega so najbolj aktivne tri sestre (ena bo 
šla v šolo šele jeseni), ki so izjemno 
aktivne. Njihov oče se je tudi včlanil v naš 
klub in jih spodbuja h kar najbolj resnemu 
zbirateljstvu. Verjamem, da bomo z novim 
šolskim letom k delu pritegnili še kakšnega 
člana in da bo na srečanjih krožka 
živahno, kot je bilo pred leti.

Trbovljah, kjer so lahko mladi razstavljalci 
okusili, kaj pomeni »tekmovalna filatelija«.

Leta 2017 je bilo na sosednji šoli 
organizirano tekmovanje , Lov na filatelista
kjer je ena šolska ekipa (trije tekmovalci) 
osvojila prvo in ena ekipa tretje mesto.

V času epidemije COVIDa se je število 
članov krožka zmanjšalo na tri do pet in 
ves čas sem jih s pomočjo donatorjev 
(največ smo jih pridobili iz Ljubljane preko 
Veselka Guština) zalagal z znamkami, 
kuvertami in albumi.

igor.topole@gmail.com
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Urh Kodre

Naš novi skupni konjiček
Začelo se je povsem naključno. Med pospravljanjem skritih kotičkov našega 

stanovanja so dekleta odkrila zanimive knjige, polne malih sličic, na katerih so bile 
neznane živali, čudovite cvetlice, ladje, številke in čudne besede. 

Z otroško radovednostjo in iskrenim 
navdušenjem so raziskovale atovo zbirko 
znamk, ki jih je zbiral, ko je bil približno 
njihovih let. »Me bi tudi zbirale znamke, 
prosim!«, so bile enotne kot le redko kdaj. 
»Pa imejte svoj konjiček!«, sva jim rekla z 
ženo. In od takrat naprej imamo v družini 
tri mlade navdušene filatelistke.

Najstarejša hčerka, desetletna Jara, je 
navdušena zbiralka motivov živali. Živali 
so že od nekdaj njena velika ljubezen. 
Res jo je veselje opazovati, ko razvršča 
svoje metulje, mačke ali žuželke v 
skupine po državah, po družinah, po 
barvah ali pa samo po priljubljenosti. 
Navdušenje nad znamkami in živalmi se 
je pri njej zlilo v popolno srečo. Nedolgo 
tega je prišla domov iz šole in slovesno 
sporočila, da so v šoli s prijatelji ustanovili 
klub. »Kakšen klub?«, sva bila začudena 
z ženo. »Ja, imamo klub, kjer se 
ukvarjamo z znamkami. Imamo svoja 
pravila, razdelili smo si naloge in se 
dvakrat na teden dobivamo v knjižnici«, je 
pojasnila. »Ali imaš kakšen album za 

moje klubske kolege?«, me je še 
vprašala. Njihov klub je dobil albume in 
celo škatlo znamk, tako da lahko zdaj tri 
prijateljice in prijatelj, skupaj preživljajo 
vesele klubske urice v šolski knjižnici.

Sedemletna Burja zbira ženske na znam-
kah. Je najbolj racionalen in organiziran 
član naše družine in takšen je tudi njen 
zbirateljski pristop. Zelo natančen in 
organiziran. Zdaj ustvarja novo zbirko – 
ženski akti na umetniških delih. Suvereno 
razloži, da to niso nagice, ampak akti. 
Imena kot so Rubens in Tizian, ji niso več 
tuja. Ko pride na obisk dedi, najraje 
pregleda njen album. V Jarinem klubu so 
ji dovolili, da se lahko kdaj pridruži 
njihovim sestankom, ampak samo kot 
občasna članica. Sestrska ljubezen pač.

Burja pravi, da ji je pri znamkah zanimivo 
to, da je na njih toliko različnih stvari. 
Včasih odkrije kakšno državo, za katero 
se ji ni niti sanjalo, da obstaja. Pri njeni 
zbirki ji je všeč, da je vsak akt postavljen 
malo drugače in tudi naslikan malo 

Burja in Jara že obvladata osnove filatelije

Družinsko preživljanje prostega časa ob filateliji
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drugače. Včasih s čopičem in barvami 
poskuša naslikati katero od svojih znamk. 
Ni še Modigliani, ampak napreduje.

Najmlajša Ajda Ruj je čisto prava pet-
letnica. Rada ima princeske, medvedke in 
risanke. Sploh nas ne čudi, da na znam-

kah zbira otroške motive. Najraje s pove-
čevalnim steklom opazuje junake iz ri-
sank. Pravi, da je to tako, kot bi gledala 
televizijo. A je zagotovo bolje, saj je ob na-
šem novem konjičku za mizo zbrana cela 
družina in se ima ob urejanju znamk fajn. 

urh.kodre@slander.si

Ajda Ruj pri občudovanju znamk

Jara in Ajda Ruj pri vlaganju znamk v album

IZPOLNITE OBRAZEC
in namenite 1% dohodnine

za delovanje FZS

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.

Namenitev dela dohodnine za donacije

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). Obrazec je objavljen tudi na spletni strani:

Pravilno izpolnjenega lahko pošljete na najbližji Davčni urad ali pa na naslov FZS.

https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/Pag

eD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo 
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Peter Suhadolc

v kanadskem Torontu
Prva svetovna enovitrinska razstava 

Levo je medalja, ki so jo prejeli udeleženci razstave v Torontu, na sredini je priznanje za mladinski 
eksponat o ribniku Vrbje, desno pa posebna nagrada za najboljši mladinski eksponat na razstavi.

V Torontu, največjem mestu v Kanadi, kjer 

živi tudi več slovenskih priseljencev in 

njihovih potomcev, se je od 9. do 12. junija 

2022 odvijala prva svetovna razstava, ki 

je razen eksponatov v literaturi imela v 

ostalih razredih izključno enovitrinske 

eksponate. To pomeni, da je seme, ki smo 

ga pri nas vsejali z razstavo  v EnoOkno

Kranju leta 2003 in vsemi naslednjimi, 

bogato obrodilo in pridobilo pomembno 

veljavo v svetu. 

Razstavo, ki se je odvijala v več-

namenskem centru Metro Toronto 

Convention Center v središču mesta, je 

pripravilo Kraljevo kanadsko filatelistično 

društvo (RCPS). Nanjo se je prijavilo več 

kot 400 enovitrinskih eksponatov iz 39 

držav z vseh kontinentov ter še 109

Velik uspeh naših mladincev filatelističnega krožka 1. OŠ Žalec, ki je v ponos tudi 

vsem osnovnošolskim krožkom po Sloveniji

Pogled na Toronto
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primerkov v razredu Literatura, med 

katerimi je bilo 26 digitalnih. Prisotni so bili 

vsi razstavni razredi s številom 

eksponatov: 102 v tradicionalni filateliji, 

137 v poštni zgodovini, 19 v poštnih 

celinah, 30 v aerofilateliji, 1 v astrofilateliji, 

46 v tematiki, 2 v maksifiliji, 14 v fiskalni 

filateliji, 19 v razglednicah, 17 v odprti 

filateliji, 11 v mladinskem razredu ter 9 v 

ne-FIP razredih. Ker se nekatere države 

na koncu zaradi Covid predpisov niso 

odzvale oz. je bil en komisar v ZDA 

zavrnjen, ker je bil pri testiranju pozitiven 

na Covid, je končno število enovitrinskih 

eksponatov bilo točno 400. 

Ker je bila razstava pod priznanjem 

svetovne filatelistične organizacije FIP, 

enovitrinskim eksponatom niso pode-

ljevali medalj, ampak le točke. Vsekakor 

je organizator poskrbel za spominsko

medaljo vsem razstavljavcem. Slovenci 

smo se izvrstno izkazali, saj smo imeli 

tako v mladinskem kot v maksifiliji 

najboljši eksponat  Prvič (Best in class).

je bil slovenski mladinski eksponat, Vrbje 

Pond (Ribnik Vrbje), ki so ga pripravili na 

1. Osnovni šoli Žalec, ocenjen z 91 

točkami. Kot posebno nagrado je 

eksponat prejel srebrno medaljo 

Ustanove za filatelistično raziskovanje pri 

RPSC (Royal Philatelic Society Canada), 

ki jo podeljujejo najboljšim mladinskim 

eksponatom v spomin na Rolanda 

Michenerja, nekdanjega generalnega 

guvernerja Kanade (1990-1991). 

Čestitke za veliki uspeh prav vsem 

mladincem in mentorjem, ki so pomagali 

pri pripravi tega eksponata!

Eksponat „Ribnik Vrbje“ na razstavi v Torontu

Razstavni center

Panjska končnica – darilo FZS
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Nekateri naši že uveljavljeni eksponati pa 

so bile slabše ocenjeni kot po navadi, ker 

so jih sodniki ocenili kot neprimerne za 

enovitrinski prikaz. Pod »neprimerne« 

sodijo tisti eksponati, za katere 

razstavljavci lahko zberejo bistveno več 

gradiva (za 5 vitrin oz. 80 listov). Takim 

eksponatom so sodniki na koncu odvzeli 

od 3 do 5 točk.

Čestitke gredo seveda tudi Boštjanu 

Petauerju, ki je s svojim odličnim 

eksponatom From Postcards to Early 

Pictorials (Zgodovina maksimum kart) 

dosegel 87 točk in bil najboljši v svojem 

razredu. Sedem slovenskih eksponatov 

je bilo prvič prikazanih na svetovni 

razstavi in večina od njih se je res dobro 

odrezala. Na razstavi sem sodeloval tudi kot sodnik 
tematske filatelije in maksimafilije. 
Doletela pa me je tudi čast, da sem bil 
nominiran v predsedništvo žirije kot 
podpredsednik za Evropo. Imel sem tudi 
seminar ob vodenem ogledu tematskih 
eksponatov. Razstavi je Zveza FZS 
namenila tudi posebno nagrado, panjsko 
končnico. 

Veliko nagrado razstave pa je s 95 
točkami odnesel eksponat aerofilatelije 
Damiana Lägeja The Pidgeon Mail of 
Great Barrier Island  stage setting for the –
first airmail stamps of the world (Golobja 
pošta otoka Great Barrier – scenska 
postavitev za prve letalske znamke na 
svetu).

MEDNARODNA ENOOKENSKA RAZSTAVA
TORONTO, KANADA, 9.-12. junij 2022

razstavljavec razstavni razred naslov eksponata točke

Katja Kramar

Kristjan Maver

Ines Ropoša

Alojz Tomc

Veni Ferant

Boštjan Petauer

Igor Pirc

Bojan Bračič

Jože Ropoša

1. OŠ Žalec

Boštjan Petauer

Matjaž Metaj

mladinska filatelija (A)

razglednice

razglednice

poštna zgodovina

tematska filatelija

maksimafilija

poštne celine

poštna zgodovina

razglednice

mladinska filatelija (A)

tradicionalna filatelija

razglednice

The Horse

Anton Jerkič - Photographer and Postcard Publisher

„La Poste“ Series

The Italian Military Post Office No. 59 During World War II

An Everlasting Tree - Olive

From Postcards to Early Pictorials

Correspondenz-Karte / Listnica 1871-1875

Postmarks of the Post Office Pettau-Ptuj 1818-1945

Sveta Gora - The Pre-War Sanctuary of Four Nations
(On Colour Picture Postcards)

Vrbje Pond

First issues of Spanish and French Andorra

Airport Ljubljana

80

78

79

87

78

87

80

80

82

91

82

61
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Veni Ferant, Igor Pirc

Razstava v Sarajevu
Na povabilo sarajevskih filatelistov (Udruženje filatelista i numizmatičara Kantona 

Sarajevo) smo pripravili skupno razstavo ob slovenskem prazniku – dnevu državnosti.

veni.ferant@gmail.com, ipirc711@gmail.com

Na razstavi smo prikazali tri eksponate: 

Prve slovenske poštne znamke Verigarji 
1991-21 ter Poštna znamka Parlament 
1991 (avtor Bojan Bračič) ter Dopisnice 
SHS – Verigarji 1919-21 (avtor Igor Pirc). 

Domači filatelisti pa so predstavili del 

njihovih prvih poštnih znamk ter zanimivo 
zbirko bosanskih pomožnih vojaških pošt. 

Razstava je bila v avli tamkajšnje nove in 

lepe Gazi Husrev-begove knjižnice na 

Baščaršiji. Razstavo smo skupaj postavili 
v petek, odprtje razstave pa je bilo v 
soboto, 25. junija 2022. Ob odprju 

razstave je Igor Pirc podelil tudi nekaj 

spominskih map z znamkami Pošte 

Slovenije, ki so jih prejeli predstavnik 

Sarajevski oblikovalec in filatelist Bernard 

Pavlinović je oblikoval osnovne panoje, 
na kateri smo predstavili po 4 liste 
filatelističnih eksponatov. 

Kemal Taljanović, predsednik domače Zveze, 
je Igorju Pircu, podpredsedniku FZS, 

izročil spominsko darilo.

Ob odprtju sarajevske razstave (Foto: V. Ferant)

Za obiskovalce razstave smo pripravili tudi nekaj 
brezplačnih izvodov Nove filatelije ter Biltene 

Pošte Slovenije, ki so kmalu pošli.

Kot običajno je v Banja Luki sledil 

sestanek s predstavnikom Filatelis-
tičnega društva Banja Luka Borisom 
Vlajnićem, ki je predstavil njihovo delo-

vanje in nama predal zbrane filatelistične 

vestnike, midva pa sva mu predstavila 

najin obisk v Sarajevu ter tudi poglede na 
potencia le možnost i  nastopanja 
bosansko hercegovskih filatelistov na 

regionalnih razstavah DS Balkanfile. 

tamkajšnje Zveze, predstavnica sloven-
skega društva v Sarajevu in predstavnica 

slovenske ambasade.
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Veselko Guštin

Sodniški zapis SAVPEX 2022
V mesecu juniju 2022 smo vsi trije slovenski FIP sodniki (Veselko Guštin za poštno 

zgodovino, Igor Pirc za poštne celine in Peter Suhadolc za tematsko filatelijo) 
opravljali sojenje za filatelistično razstavo SAVPEX 2022 (South African Virtual 

Philatelic Exhibition, Južno-afriška virtualna filatelistična razstava), ki je potekala 
 za eksponate v enem oknu v 13 razstavnih razredih po internetu.

V moji skupini (bil sem , vodja team leader
skupine) sta bila poleg Igorja Pirca še 
Michael Smith in Teddy Suarez. Morali 
smo oceniti 5 eksponatov (PH – poštna 
zgodovina) od skupno 20. Skupina Petra 
Suhadolca (tudi ) je morala team leader
oceniti 8 eksponatov od 15. Smo pa vsi 
sodelovali tudi v drugih skupinah kot 
člani. Rezultati so bili dokončni in oddati 
jih je bilo treba do 30. junija 2022. 

Moram reči, da je sojenje potekalo 
korektno, prijateljsko in zelo preprosto. 
Glavni komisar razstave Emil Minnaar 
nam je po elektronski pošti poslal v 
zgoščeni (zip) datoteki vse tekmovalne 
eksponate vseh razredov, podatke 
sodniških skupin ter vse elektronske 
naslove 23 sodnikov in komisarjev (tudi 
sicer sodnikov), ki so sicer na listi 
sodnikov in komisarjev za svetovno 
filatelistično razstavo Johanesbourg 
2022. Naloga vsakega vodje sodniške 
skupine  je bila, da pošlje (team leaderja)
svoji skupini kratek program dela in 
dostop do datotek. Vsak eksponat je bil 
predstavljen kot okno (s 4 x 4 listi), zatem 
pa še list za listom, vse skupaj v eni pdf 
datoteki. Sam sem datoteke prenesel na 
svoj lokalni disk, kjer so mi bile vedno pri 
roki. Ne vem, kakšen program so

Kako je potekalo ocenjevanje? Najprej 
sem poslal ocene in pripombe za vseh pet 
eksponatov. Ostali so mi odgovorili s svo-
jimi ocenami in pripombami. Ko sem dobil 
vse ocene (razlika med največjim in naj-
manjšim seštevkom je bila nekje med 7 in 
10), sem vsem poslal osnutek končnih 
ocen. Nihče ni imel pripomb in zato so se 
vsi strinjali, da sestanek po zoomu ni po-
treben. Osnutek končnih ocen in pripomb 
sem poslal še glavnemu komisarju. 
Njegova pripomba je bila na oceni dveh 
eksponatov, obeh iz Macaua, ki sta na 
domačem tekmovanju dobila po 90 točk, 
naše ocene pa so bile nekoliko manjše 
(»Lesson learned, postal history of Ma-
cau bisected stamps«, Macau 85 točk, 
official envelope from Canton 1833-1930, 
73 točk). Vsekakor je bil eksponat, oce-
njen s 85 točkami, najboljši, ki smo ga 
ocenjevali. Prvo stran lahko vidite tudi na 
Sl. 1. Gre za uporabo rezanih znamk. 
Glavna pripomba je bila, da je v tem

uporabili, a gledanje je bilo zelo 
preprosto. Premikanje in povečevanje 
slik je šlo zelo hitro in enostavno. 

Kot zanimivost povejmo, da so bili najbolj 
zastopani razredi TR (tradicionalna), PH 
(poštna zgodovina), TH (tematika) itd. Po 
en eksponat smo imeli v MX (maksi 
filateliji), REV (kolkih) in PS (poštnih 
celinah), medtem ko v razredu astro in 
moderne filatelije ni bilo eksponatov. 
Vseh eksponatov je bilo 79. 
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veselko.gustin@gmail.com

eksponatu precej »filatelistično nav-

dahnjenih« pisem. Druga pripomba je 

bila, da je avtor pokazal tudi primer 

nežigosane (nerezane) znamke. Kot 

vemo, v PH nežigosanih primerkov ne 

sme biti. Motila so tudi pisma, poslana na 

isti naslov in vsa v glavnem v Hong Kong. 

Porajal se je tudi dvom, ali zbirka morda 

ne sodi v TR? Ker ne gre za zgodbo o 

znamki, ampak samo o posebni uporabi 

le-te, smo jo zadržali kar v PH. 

Slika 1: Prva stan eksponata »Lesson learned«

Poleg teh eksponatov 

sem ocenjeval kot 

član še štiri druge. Tu 

je bil vodja iz Južne 

Afrike. Na njegovo 

željo smo se dobili 

tudi na zoomu. Pred-

vsem zato, ker smo 

en eksponat ocenili 

zelo različno. Dva 

člana sva ga ocenila s 

70 oziroma 68, vodja 

skupine pa je predla-

gal oceno 44.

Drugega, razen pohvale na račun dobro 
pripravljene virtualne predstavitve, 
seveda ne morem napisati, saj ni bilo 
običajnega odprtja, slavnostnih večerij in 
podelitve diplom. Je pa bila to vsekakor 
dobrodošla izkušnja in eden od načinov 
razstavljanja.

Drugi eksponat je vseboval »službena 

pisma« iz Macaua. Iz uvoda in plana, ki ju 

ni bilo, ni bilo jasno, ali gre za celine ali za 

navadne ovojnice. 

Ker smo sklepali, da 

so to privatne ovoj-

nice, smo lahko oce-

njevali samo to, kar je 

eksponat pokazal: 

ovojnice, a brez opisa 

t a r i f ,  ž i gov  i pd .  

Vedimo, da so bili vsi 

napis na ovojnicah v 

kitajskih pismenkah, 

pod vsako je bil samo 

tekst, kdo je komu 

pošiljal (kar je za PH 

nepomembno). 

Res, da je bil eksponat »brez repa in 
glave«. A namen sodniške ocene je 
predvsem usmeriti razstavljalca v 
izboljšanje eksponata. Kaj popraviti, 
dopolniti ali spremeniti, da bo ocena 
boljša. Skupaj smo se uskladili za 66 točk. 
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Marjan Krenčan

Verigarji, moja velika ljubezen
Pred približno dvema letoma sem si obljubil, da bom v letu, ko bom dopolnil

Uspelo mi je in ves letošnji maj je bila razstava na ogled v Knjižnici Velenje.
sedemdeset let, pripravil razstavo o Verigarjih, prvih slovenskih znamkah.

S filatelijo sem se prvič srečal marca 

2019, ko sem šel s prijateljem v Kamnik 

na ogled filatelistične razstave SLOVE-

NIJA 2019. Bil sem očaran nad raz-

stavljenim gradivom, še posebej nad Veri-

garji, ki jim je bila razstava posvečena.  

Prijatelju se je kmalu mudilo domov, jaz 

pa sem si jih hotel natančneje ogledati in 

sem ostal na razstavi. Potem sem zvečer 

šest ur štopal do Velenja, a mi ni bilo žal. 

Čeprav so se mi zdele znamke tako 

podobne druga drugi, so v meni vseeno 

zbudile željo, da jih pobliže spoznam. 

Poln vtisov sem takrat sklenil, da bom 

začel zbirati Verigarje. 

Podarili pa so mi tudi znanje. Predvsem 

se moram zahvaliti Alojzu Tomcu, ki je 

februarja lani v Velenje pripeljal in mi 

podaril skoraj poln prtljažnik filatelistične 

literature, ki jo z velikim veseljem prebi-

ram, večkrat tudi pozno v noč. Redno se 

slišiva po telefonu, večkrat letno pa se 

dobiva v Ljubljani, kjer mi moj “oddaljeni 

Seveda ni šlo tako hitro, kot sem si želel, 

saj sem bil popoln laik in brez osnovnih 

znanj o filateliji. Nimam računalnika in ne 

kupujem na svetovnem spletu ali na 

dražbah, zato sem sprva zelo počasi 

napredoval. Sčasoma mi je uspelo na-

vezati nekaj stikov s filatelisti po Sloveniji. 

Nekaj malega Verigarjev sem tudi kupil 

(večinoma cenene posamezne primer-

ke), večino materiala pa so mi prijazni 

filatelisti iz Brežic, Ljubljane, Makol, 

Maribora in Novega mesta podarili.

mentor” vedno pove kaj novega in mi kaj 

prinese.

Verigarji so me čisto prevzeli in sklenil 
sem poiskati somišljenike v kakšnem 
filatelističnem društvu. V Velenju ga ni 
več, zato sem leta 2020 postal član FD 
Žalec. Žal tam nisem našel ustreznega 
sogovornika in leta 2021 sem se pridružil 
FND Celje, kjer so me lepo sprejeli. 

Marjan Krenčan in Veselko Guštin
med pogovorom na razstavi v Knjižnici
Velenje, 20. maja 2022 (foto: A. Tomc).
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V dogovoru s Knjižnico Velenje sem za 
letošnji maj pripravil manjšo propagan-
dno razstavo o Verigarjih. Z ženo sva 
prinesla kup materiala, a sva ga morala 
polovico nesti domov, saj so mi v knjižnici 
dodelili le štiri vitrine in dve mizi, ker ob 
tako imenovani Sončni steni, kjer so 
običajno manjše razstave, žal ni bilo več 
prostora.

V vitrinah sem tako razstavil le osnovno 
zbirko Verigarjev (čisto in žigosano) s 
pojasnili razlik med kamnotiskom in 
knjigotiskom in nekaj četvercev, na mize 
pa sem postavil nekaj knjig in fotokopij 
člankov o Verigarjih, plastificirane liste 
petnajstmesečnega koledarja FZS in 
nekaj zbornikov, katalogov razstav in 

Tudi v Celju nihče resno ne zbira Verigar-
jev, je pa društvo organiziralo predavanje 
o Verigarjih, ki sem se ga z veseljem 
udeležil in tam kupil nekaj zbornikov FD 
Ljubljana. Kasneje sem za zbiranje 
Verigarjev uspel navdušiti še dva filate-
lista, enega iz Celja in enega iz Velenja.

Obisk razstave je bil presenetljivo dober, 
obiskovalci pa so bili nad videnim 
navdušeni. To potrjujejo tudi zelo pozitivni 
zapisi v knjigi vtisov. Med drugim je nekdo 
zapisal, da bi morali ta del slovenske 
zgodovine predstaviti tudi otrokom v 
šolah. O razstavi (in meni kot ljubiteljskem 
zbiralcu) je poročal tudi Radio Velenje, 
19. maja pa tudi lokalni časopis Naš čas.

biltenov Pošte Slovenije, kjer so bili na 
naslovnicah prikazani Verigarji. Za 
obiskovalce, ki so na razstavi morda prvič 
videli Verigarje, popolnoma dovolj. 

V veliko čast si štejem, da so si razstavo 
ogledali tudi nekateri znani slovenski 
filatelisti, predvsem pa Bojan Kranjc, ki ga 
imam za največjega poznavalca in 
zbiralca Verigarjev ta hip pri nas. Vtisi 
obiskovalcev mi potrjujejo, da sem v sla-
bih dveh letih uspel zbrati nekaj materiala 
vrednega ogleda, obenem pa mi dajejo 
spodbudo, da še naprej raziskujem in 
zbiram tovrstne zgodovinske dragoce-
nosti.

Utrinki z razstave v Sarajevu (več na strani 43).




