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p.p. 1584, 1001 Ljubljana. 

Bojan Bračič, Veselko Guštin, Igor Pirc, Peter Suhadolc, 
Alojz Tomc.

Člani FZS prejemajo glasilo brezplačno.

Na avgustovskem kongresu svetovne filatelistične zveze 

FIP je bilo izvoljeno tudi novo 7-člansko vodstvo, v katerem 

je prvič tudi Slovenec. To je naš član Peter Suhadolc. Več si 

preberite na strani 4.

Fotografija na ovitku: 

Ponatis člankov z navedbo avtorja je dovoljen samo s 
pisnim soglasjem uredništva.

Oblikovanje in priprava za tisk: Veni Ferant.

Naslov uredništva: Filatelistična zveza Slovenije, 
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Collecta,	ki	so	jo	po	več	odpovedih	in	prestavljanjih	

končno	izpeljali,	je	za	nami.	Res	je	bila	v	precej	

jesen	se	je	začela,	za	razliko	od	pomladi	in	poletja,	

precej	mokro.	To	seveda	ne	vpliva	na	naše	aktivnosti	

in	računam,	da	smo	si	čez	poletje	nabrali	dovolj	

moči,	da	bomo	zmogli	vse,	kar	nas	čaka.	

Drage	kolegice	in	kolegi,

Priprave	tečejo	že	dobro	leto,	smo	pa	pred	dnevi	postali	precej	zaskrbljeni.	

Ugotovili	smo	namreč,	da	je	stanje	razstavnih	vitrin,	ki	jih	imamo	v	Sloveniji,	

porazno.	Resnici	na	ljubo,	vse	vitrine	niso	najvišje	kakovosti	in	tudi	poštarji	

zanje	ne	skrbijo	najlepše.	Toda	...	

okrnjeni	podobi,	toda	organizatorji	obljubljajo,	da	bo	prihodnje	leto	spet	

takšna,	kot	smo	je	bili	vajeni	v	letih	pred	korono.	Po	uspešnem	sodelovanju	na	

razstavah	v	Luganu,	Torontu,	Jakarti	in	Gmundnu	nas	čakata	še	Liberec	in	

Cape	Town.	V	Jakarti	je	ob	razstavi	potekal	kongres	Svetovne	filatelistične	

zveze	(FIP),	na	katerem	so	izvolili	nekaj	novih	članov	uprave	te	organizacije.	

Novi	predsednik	je	postal	Tajec	Prakob	Chirakiti,	naš	kolega	in	

podpredsednik	Zveze	Peter	Suhadolc	pa	je	bil	prepričljivo	izvoljen	za	

direktorja,	ki	v	tej	upravi	zastopa	Evropo.	Iskrene	čestitke!	

Omenil	sem,	da	nas	čaka	do	konca	leta	še	dosti	dela.	Omenjeni	razstavi	sta	le	

manjši	del,	čeprav	bo	v	Libercu	ob	razstavi	potekal	kongres	FEPA.	Večji	del	

predstavljajo	priprave	na	prihodnje	leto,	predvsem	na	Multilateralo,	ki	bo	od	

7.	do	10.	septembra	2023	v	Kopru.	

Pošta	nam	je	z	nakupom	vitrin	(večina	je	njihovih)	omogočila	razvejano	

razstavno	dejavnost	in	organizacijo	mnogih	filatelističnih	razstav.	Vitrine	

nam		posoja	brez	zadržka	in	tudi	pripelje	jih	na	željene	naslove.	In	ne	

poškodujejo	se	zaradi	stanja	v	skladišču,	ampak	zaradi	uporabe	in	

uporabljamo	jih	filatelisti.	O	tem	pa	bi	se	dalo	marsikaj	napisati.	Smo	vedno	

vsi	dovolj	skrbni	pri	ravnanju	z	njimi?	Kdo	vse	je	»pozabil«	vrniti	ključe	od	

vitrin?	Zakaj	mnogi	ne	upoštevajo	navodil	za	racionalno	uporabo	nosilcev	

listov,	ki	je	bilo	objavljeno	v	NF?	Nekateri	jih	imajo	nekaj	doma	»za	vsak	

slučaj«,	potem	pa	jih	seveda	zmanjkuje.	Če	bomo	še	naprej	tako	ravnali	z	

njimi,	ne	bomo	več	dolgo	pripravljali	razstav.	Še	prej	pa	bo	treba	pokvarjene	

in	potolčene	popraviti	in	to	bo	tokrat	naloga	FZS.	Razmislite,	kako	lahko	pri	

tem	pomagate.	
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Uredništvo Nove filatelije

76. Kongres FIP v Džakarti, Indonezija

Peter Suhadolc je bil izvoljen za evropskega direktorja v upravi FIP, Igor Pirc in 
Boštjan Petauer pa v upravi komisij za poštne celine in maksifilijo.

V indonezijski prestolnici Džakarti se je 9. avgusta letos odvijal 76. kongres svetovne 

filatelistične organizacije  (FIP). Kongres bi Fédération Internationale de Philatélie

morali prirediti že pred dvema letoma, pa je pandemija covida to preprečila. Kongresa 

se je udeležilo z delegatom ali preko pooblastila  75 federacij članic. Delegat (proxy)

Zveze FZS na kongresu je bil podpredsednik FZS Peter Suhadolc.

Na koncu je bilo na vrsti glasovanje o novih članih uprave FIP. Upravni svet je sestavljen 

iz sedmih članov: poleg predsednika sta v upravi še po dva člana za področje Evrope, 

Azije in Amerike.

Za predsednika sta kandidirala dosedanji predsednik Bernie Beston (Avstralija) in 

dosedanji podpredsednik za Azijo Prakob Chirakiti (Tajska). Prepričljivo (55 proti 20) je 

bil izvoljen Chirakiti. Za mesti za Azijo sta se potegovala le dva kandidata: Abdulla 

Khoory (Združeni arabski emirati) za direktorja in Richard Tan (Singapur) za 

podpredsednika ter bila seveda izvoljena (prvi 64, drugi 68 glasov). Prav tako sta se za 

podpredsedniško mesto za Ameriko in za Evropo potegovala le Reinaldo Macedo 

(Brazilija) in Yigal Nathaniel (Izrael) in bila oba izvoljena (prvi 69, drugi 64 glasov). Po 

dva kandidata pa sta bila za direktorsko mesto za Ameriko in za Evropo. Za ameriškega 

direktorja sta kandidirala Charles Verge (Kanada) in Aldo Samame y Samame (Peru), 

za evropskega direktorja pa Spas Pančev (Bolgarija) in Peter Suhadolc (Slovenija). V 

prvi tekmi je prevladal Perujec (45 proti 30), v drugi pa je prepričljivo zmagal Slovenec 

(48 proti 27).

V prvem delu je dosedanja uprava podala obračun svojega dela in finančno poročilo. 

Ker so gradivo poslali vnaprej vsem federacijam, članicam FIP, je ta del potekal dokaj 

hitro. Sledile so obrazložitve ter glasovanja o predlogih nekaterih članic. Tako so uspeli 

predlogi o o uvedbi razreda razglednic, o ukinitvi desetletnega obdobja razstavljanja 

eksponatov z velikimi zlatimi medaljami ter o omejitvi v sodnih zborih na tri predstavnike 

iz uprave FIP. Zavrnjen pa je bil predlog o ukinitvi omejitve podeljevanja posebnih 

nagrad za eksponate, ki so na razstavi dosegli 85, 90 ali 95 točk. Žal so zaradi 

večletnega neplačevanja članarine iz FIP izključili štiri dosedanje članice: Albanijo, 

Armenijo, Kongo in Nigerijo. Indonezijo pa so začasno suspendirali. Izključitev grozi še 

nekaj državam.

Verjetno je Suhadolčevi zmagi botrovalo dejstvo, da je bil naš podpredsednik FZS 

dolga leta v upravi in nato predsednik FIP komisije za tematsko filatelijo ter priznani 

vodja sodnikov tematske filatelije. V tej vlogi se je udeležil cele vrste svetovnih razstav 

na vseh treh FIP kontinentalnih območjih, kjer je tudi predaval ter tako spoznal kopico 

filatelistov iz vseh federacij.
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Peter Suhadolc pa ni bil edini izvoljeni 

Slovenec v širši FIP organizaciji. Za člana 

Komisije za poštne celine je bil izvoljen 

podpredsednik Zveze FZS Igor Pirc (slika 

levo), za člana  pa je Komisije za maksifilijo

bil izvoljen predsednik nadzornega odbora 

Zveze FZS Boštjan Petauer (slika desno), 

ki bo opravljal v komisiji tudi delo tajnika.

Novoizvoljeno vodstvo FIP: Abdulla Khoory, Peter Suhadolc, Aldo Samamé y Samamé, 
Prakob Chirakiti (predsednik FIP), Reinaldo Macedo, Richard Tan Eng Chuan in Yigal Nathaniel.

Peter Suhadolc bo soodgovoren za sodniško akademijo, z ostalimi direktorji za izbiro 

sodniških pripravnikov, soodgovoren za sodniške seminarje, za glasilo  in FIP Flash

spletno stran ter za stike s FEPA in evropskimi federacijami.

FIP se ukvarja predvsem s pravili organiziranja razstav in splošnimi sodniškimi pravili. 

Potrjuje tudi tiste posebne, ki jih predlagajo komisije. Potrjuje sodniške pripravnike, 

vodje sodnikov ter izbiro sodnikov na vsaki razstavi, ki ima pokroviteljstvo ali priznanje 

FIP. Prireja sodniško akademijo za izprašane sodnike in ne nazadnje, zadnja leta tudi 

podpira manjše regionalne razstave.

v prid svetovne filatelije.

Ponosni smo, da smo Slovenci dosegli ta prestižen položaj v svetovni filateliji, 

za kar kolegom Petru Suhadolcu, Igorju Pircu in Boštjanu Petauerju 

iskreno čestitamo ter jim želimo tudi v bodoče dobro delo in obilo uspehov 
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Boštjan Petauer FRPSL

Zgodovina avstrijske pošte do leta 1850
Knjižnica FZS je bogatejša za novo knjigo z izvirnim naslovom The Story of the 

Austrian Post up to 1850. Izdala jo je Avstrijska Filatelistična Zveza v Veliki Britaniji 
(The Austrian Philatelic Society). Knjiga formata A4 je izšla letos na 380 straneh, pri 

pisanju pa so združili moči trije poznavalci tega obdobja – Keith Brandon, Roger 
Morrell in Andy Waters, ki ga slovenski zbiralci Verigarjev poznamo tudi kot 

poznavalca tega področja.

Naslovna stran knjige. Na njej je prikazana 
zgodnja uporaba žiga na pismu, von Trieste 

ki ga je prenašala poštna služba Thurn & Taxis 
v Herrnhut na Saškem leta 1722.

Knjiga obravnava v glavnem obdobje od 
leta 1722, ko je cesar Karel VI. (oče 
cesarice Marije Terezije – vladal 1711-
1740) podržavil pošto v Avstriji. Od tega 
dogodka poteka letos točno 300 let. 
Poštno službo je v Avstriji sicer ustanovil 
leta 1490 že cesar Svetega nemškega 
cesarstva Maximilian I. (vladal je med 
1486 in 1519), dovoljenje za opravljanje 

V 50 letih, kar spremljam in kupujem 
filatelistično literaturo, še nisem naletel na 
tako podrobno obdelavo avstrijske 
poštne zgodovine. Sam se z njo sicer ne 
ukvarjam, sem pa knjigo z veseljem 
prebral in zvedel marsikaj novega. Zato jo 
priporočam zlasti tistim, ki se ukvarjajo s 
tem področjem, katerega del je tudi 
slovenska poštna zgodovina.

poštne službe pa je podelil najprej rodbini 
Thurn in Taxis Parr, nato pa še rodbini . 
Med njima je glede opravljanja poštne 
službe prihajalo do sporov, kar je bil eden 
od vzrokov za podržavljenje, drugi, še 
pomembnejši pa je dejstvo, da je obseg 
dohodkov od poštne službe rasel in je 
cesar ta denar potreboval za potrebe 
cesarstva in seveda tudi svoje.

Knjiga je pisana zelo zgoščeno in 
obravnava tako splošno kot poštno 
zgodovino; brez poznavanja prve je 
marsikdaj težko razumeti drugo. Na 
koncu vsakega poglavja, pa tudi 
podpoglavja, je naveden spisek 
uporabljene literature, ki bravca napotuje 
na dodatne informacije. Precej je tudi 
slikovnega materiala, zlasti pisem in 
drugih poštnih dokumentov. Nekaj jih 
prikazujemo v tem prispevku; moram 
priznati, da je bil izbor vse prej kot lahek, 
na koncu pa sem dal prednost tistemu, 
kar izvira iz področja današnje Slovenije.
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Knjiga je razdeljena na štiri dele:

V prvem delu  so opisani začetki in razvoj 
poštne službe, dostopne vsakomur. 
Opisane so ozemeljske spremembe kot 
rezultat mednarodnih pogodb (Campo 
Formio iz leta 1797, Bratislava 1805, 
Schonbrunn 1809 in Dunaj 1815), pa tudi 
spremembe po tem letu. Nadalje so 
opisane poštno zgodovinske spremembe 
med 1722 in 1850, ki vključujejo poštne 
reforme in organizacijo poštne službe.

(blizu Schweigerna v Badnu – Nemčija). 
Ni nikakršnih poštnih oznak.

Lepo okrašeno uradno (ex officio) pismo iz avgusta 
1722 iz dvorne vojne pisarne na Dunaju, 
naslovljeno na trdnjavo pri Philipburgu 

Pismo, poslano iz Trsta 11. februarja 1816 
v Neapelj. Dezinficirano v Ferrari, potem ko je že 

prispelo v Papeško državo, z nalepko Ferrara 
/Netto fuori e dentro – očiščeno znotraj in zunaj/ 
Označeno z 10 grani, ki jih mora plačati prejemnik.

Vrednostno pismo, poslano iz Maribora v Celovec 
z lepim žigom v pismu je bilo Marburg/in Steyer: 
600 krajcarjev, poštnina je znašala 43 krajcarjev, 

kot je označeno desno spodaj.

V drugem delu so opisane podrobnosti 
poštne službe, namenjene javnosti za 
plačilo. V tem delu so zelo podrobno 
opisane tarife po različnih obdobjih; teh je 
med 1722 in 1849 kar 21. Zelo podrobno  
so obravnavane tudi vrste pošte: splošna 
pošta, mestna pošta, poštne agencije, 
priporočena pošta, pošta s kočijami, 
poštni žigi, dezinficirana pošta, ladijska 
pošta in še marsikaj.

V tretjem delu je opisana zgodovina, 
tako splošna kot poštna provinc  
cesarstva v relativno stabilnem obdobju 
med dunajskim kongresom in izdajo 
poštnih znamk leta 1850 (obdobje se tu 
zaključi 31. maja 1850, dan pred izdajo 
prvih avstrijskih poštnih znamk 1. junija 
1850, o čemer smo v naši reviji že pisali). 
To je prikazano zelo podrobno, kjer se 
poštna zgodovina razlikuje od pred-
stavljenega v prejšnjem poglavju. V tem 
delu so prikazana tudi ozemlja, ki jih je 
avstrijsko cesarstvo izgubilo pred ali kot 
posledico Napoleonovih vojn. Vseh 
področij je navedenih in bolj ali manj 
podrobno opisanih 24 (tudi razlike v 
poštnih tarifah, kjer obstajajo), med njimi 
tudi Kranjska. Vključena sta tako 
Nizozemska, ki je bila pod avstrijsko 
oblastjo do konca 18. stoletja in pa 
Liechtenstein, ki sicer ni bil nikoli 
avstrijska posest, je pa Avstrija več kot 
stoletje (do leta 1920) opravljala zanj 
poštno službo.

V četrtem delu je prikazano obdobje do 

izdaje prvih avstrijskih znamk, dodatki in 

obsežen indeks. Prvič je v angleščino 

prevedenih nekaj najpomembnejših 

poštnih odlokov, ki so sedaj dostopni širši 
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Zadnja slika v knjigi predstavlja kuverto prvega dne 
z dvokrožnim žigom . Pismo TRIEST 1 JUN 1850

vsebuje zvito fakturo, poslano v Mantovo. Pravilno 
frankirano z 9 krajcarji za razdaljo nad 150 km.

Vnaprej neplačano priporočeno komercialno 
pismo, poslano iz Ljubljane januarja 1785 

Verjetno je to najzgodnejše pismo iz Ljubljane 
in tudi iz vse vojvodine Kranjske. 

od tega 4 poštnina in 8 priporočnina. 

v Budimpešto in žigosano z žigom v Laybach 
(desno zgoraj); označeno za plačilo 12 kr,  

bostjan.petauer@siol.net 

javnosti; v originalu namreč niso pisani 

samo v nekoliko težje razumljivi stari 

nemščini, ampak tudi v gotici. Sicer pa je v 

tem delu v telegrafskem stilu narejen 

pregled evropske zgodovine od leta 1156 

(ustanovitev vojvodine Avstrije) do leta 

1850 (izdaja prvih avstrijskih znamk), s 

poudarkom na delovanju pošte v Svetem 

rimskem cesarstvu.

Sedaj je čas!
Večkrat smo v naši reviji objavili prispevek o tem, kako pomembno 
je za Zvezo FZS, da pridobi nekaj sredstev tudi iz dohodnine, ki jih 
lahko prispevamo, ko se odločimo, da bomo 1 % od dohodnine 
namenili tistim, ki jih izberemo mi. Naj ponovim, da s tem dejanjem 
nismo nič izgubili, prejemniku teh sredstev pa vsak cent pride prav.

Če pred koncem leta pravočasno oddamo takšen izpolnjen obrazec 
za namenitev dela dohodnine, bo Zveza FZS že prihodnje leto 
upravičena do prejema teh sredstev.

Večina naših upokojencev sicer ne podleže temu zakonu, zato 
iščemo v družini takšne, ki imajo službo in redne dohodke in 
izpolnjujeo pogoje za dohodnino. Njihov podpis na takšnem 
obrazcu lahko pomaga Zvezi FZS pri njenem delu, darovalec pa pri 
tem ni prav nič oškodovan. Bo pa imel dober občutek, saj je s tem na 
svoj način pomagal delovanju Filatelistične zveze Slovenije.
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Veselko Guštin

– pregled literature
Slovensko primorje in Istra 

Upravičeno lahko rečemo, da je knjig, ki obravnavajo Slovensko primorje in Istro ali 
Julijsko krajino (it. Venezia Giulia, nem: Julisch – Venitien, angl. Julian Venetia), 

kar precej. Pregledali bomo le nekatere, morda nam najbolj poznane.

1. Dr. Fran Juriševič: S POŠTO SKOZI 

PRETEKLOST SLOVENSKEGA PRI-

MORJA IN ISTRE (1981) je zagotovo 

med najstarejšimi in najbolj poznanimi. 

Gospoda Juriševiča sem tudi osebno 

poznal, saj je bil, prav tako kot jaz, član FK 

Koper. Moram reči, da takrat kot 

pubertetnik še nisem dojel, kaj je želel 

pokazati z zbiranjem žigov, pisem, 

dopisnic in znamk, ki so meni v glavnem 

bile popolnoma nezanimive in dolgo-

časne. Knjiga, ki vsebuje 230 strani, je 

doživela dva ponatisa.

Na precej poljuden 

način je podana 

z g o d o v i n a  o d  

rimskih časov do 

leta 1980. Dolgo 

obdobje. Njegov 

poudarek je bil 

predvsem na žigih, 

kjer se je poleg 

i t a l i j a n š č i n e  

oziroma nemščine 

po jav l j a l a  t ud i  

slovenščina. Nekaj 

v  k n j i g i  t u d i  

manjka, marsikaj pa le izvemo. Je pa to 

prva knjiga, ki sem jo bral, ko sem začel 

zbirati poštno zgodovino Primorske.

2. Triest und Julisch – Venetien zur Zeit 
der Allierten Besetzungen 1945-1954 
(Trst in Julijska krajina v času zavezniške 

zasedbe 1945-1954) je po vsebini 
podobna Juriševičevi knjigi. Natančno so 
opisane znamke (nominala, naklada, 
datum izida in datum prenehanja 
veljavnosti), ki so se uporabljale na tem 
območju. Brošura, ki jo imam, obsega  90 
strani formata A4. 

3 .  5 0 A N N I V E R S A R I O  D E I  O  

FRANCOBOLLI  A .M.G.  –  V.G. ,  

Manifestazione rievocativa Trieste 21. -

24. Settembre 1995 (OBLETNICA 

ZNAMK A.M.G – V.G., Priložnostni 

dogodek, Trst 21.–24. september 1995). 

To je zbornik, ki je spremljal praznovanje 

50. obletnice anglo-ameriške zasedbe 

cone A in znamk A.M.G. – V.G. Knjižica 

ima 98 strani, manjšega formata od A4. 

Zanimiva je, ker nam prikaže vse žige, ki 

so se uporabljali na poštah v coni A 

Julijske krajine pod Zavezniško vojaško 

upravo. Pa še nekaj: tu sem prvič zasledil 

pojem »Odred JA za Trst, Istro in 

Slovensko primorje«. Odred je bil namreč 

nameščen v coni A pod zavezniško 

vojaško upravo. V italijanskih zemljevidih 

cone A bomo običajno našli vrisano 

»enklavo« Odreda. To me je tudi 

spodbudilo, da sem začel iskati 

dokumente s tega območja.  

4. Franco Filanci, TRIESTE FRA ALLEATI 

E  PRETENDENTI  (TRST MED 

ZAVEZNIKI  IN INTERESENTI  /  

PRETENDENTI) 1995 je zbornik, ki ga je
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f i n a n c i r a l a  
italijanska pošta in 
j e  p r e c e j  
t e n d e n c i o z n o  
napisan. Prinaša 
tudi seznam pošt in 
njihovo »usodo«, ki 
j e  n a p i s a n  
dvojezično. Večina 
italijanskih tekstov 
prinaša ime kraja 
s a m o  v  
italijanščini, kar je 
v č a s i h  t e ž k o  
slediti, kje je kaj?!  
Knjiga ima 176 

Zelo tendenciozno 
napisana knjiga

strani A4 formata s – tako kot vse doslej – 
črno-belimi ilustracijami. 

6. Damir Novaković, Stamps and Postal 
History of Trieste, Pola, Fiume, Istria and

5. Veselko Guštin, Branko Morenčič, 
POŠTNA ZGODOVINA IN FILATELIJA 
NA PRIMORSKEM, izdano ob 50-letnici 
priključitve Primorske Sloveniji 1947-
1997 (1997). Knjižica formata B5 ima 200 
strani. Ko sva jo z Brankom pisala, 
zagotovo še nismo vedeli ničesar o 
osnutkih Miroslava Oražma za prvo redno 
serijo poštnih znamk v coni B. Je pa v 
knjigi kompleten seznam pošt z njihovo 
poznejšo usodo, kam so bile dodeljene. 
Na koncu knjige je katalog, kjer so jasno 
prikazane vse izdaje znamk na tem 
območju, tudi znamke italijanske 
zasedbe 1918-19. Žal znamk s pretiskom 
»Venezia Giulia« ni bilo nikoli v nobenem 
jugoslovanskem katalogu. 

Škoda tudi, da k imenom slovenskih 
krajev v zamejstvu nismo dodali tudi tistih 
v Beneški Sloveniji, Kanalski dolini in 
Reziji. Pa še nekaj! Takrat še nismo vedeli 
za 17 dvojezičnih italijanskih žigov po letu 
1918! Pa na strani 114 in 116 sta 
zamenjani sliki 2. in 1. provizorija ISTRA.

Slovene Littoral under Yugoslav Military 

Administration 1945-47 (Znamke in 

poštna zgodovina Trsta, Pulja, Reke, Istre 

i n  S l o v e n s k e g a  p r i m o r j a  p o d  

jugoslovansko vojaško upravo  1945-

1947), 2009. Knjiga ima 890 strani 

manjšega formata od A4. Avtor se je 

dobro zavedal, da bo s pisanjem v 

angleščini uspel tako v slovenskem, 

srbskem, hrvaškem, italijanskem in 

seveda angleškem prostoru. Nikakor pa 

se ne moremo strinjati, da je vsebinsko 

brezhibna. Veliko smo pisali o Oražmovi 

dediščini v NF 3/2019, 1/2020, 2/2020 in 

3/2020. Nepoznana dejstva nam je odkril 

dopis Poštne direkcije v Ljubljani z dne 7. 

junija 1945 Miroslavu (avtor ga imenuje 

Mirko) Oražmu  »PROGRAM za natisk 

5,000.000 komadov poštnih znamk za 

Slovensko Primorje«. Iz dopisa in 

Oražmovih zaznamkov je razvidno, da 

znamka za 1 liro v dveh barvah Sv. Just 

(avtor jo vselej imenuje San Giusto) v 

Trstu ni bila mišljena kot samostojna 

znamka »Tržaške pokrajine«, ampak kot 

sestavni del serije 10 znamk! Moti tudi to, 

da avtor obravnava italijanske pokrajine 

še po 12. juniju. Kot  vemo, je JA 

(Jugoslovanska armada) imela svojo 

organizacijo. Omenjena so tudi imena 

slovenskih krajev na pisemskih ovojnicah 

in dopisnicah, ampak samo tistih, ki so 

danes v Sloveniji. Zamejskih slovenskih 

imen avtor ne uporablja, pač pa samo 

italijanska. To je skoraj tako, kot če bi mi 

kraje v hrvaški Istri poimenovali z 

italijanskimi ali celo nemškimi imeni. 

V nadaljevanju je skoraj 300 strani 

posvečenih takim in drugačnim napakam 

in napakicam, slučajnim in tipičnim. 

Priznam, da sem ta del kar izpustil in se 

raje držal kakega (italijanskega ali 

specialnega) kataloga znamk. Sem pa 

mimogrede opazil, da imam tudi sam 

nekaj »napak«, ki jih avtor ne omenja.

Nova filatelija – Letnik XXXVIII10
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V knjigi je objavljenih veliko slik 
pomembnih in za nas uporabnih 
dokumentov poštne zgodovine. Moram 
pa pohvaliti poglavje »Postal History and 
Tarifs«, kjer so res natančno obdelane 
vse tarife, ki so na Primorskem veljale od 
1. 5. 1945 do 15. 9. 1947.

Poleg omenjenih knjig seveda obstajajo 
še druge ter nekateri katalogi. Najboljši 
pregled znamk zagotovo najdemo v 
knjigi:

7. SPECIALNI KA-
TALOG MARAKA 
F.N.R. JUGOSLA-
VIJE II. IZDANJE 
1948, ki ga je izdal 
Filatelistički savez 
Hrvatske 1948. To 
je knjižica formata 
B5. Na straneh od 
182 do 272 so 
opisani vsi izidi 
znamk za cono A in 
B .  R e s  d o b e r  
katalog znamk, z 
vsemi t ip ičnimi 
posebnostmi in 
napakami.  

Izredno izčrpen in 
natančen opis znamk 

Julijske Krajine.

8 .  A n t o n i o  
B o r n s t e i n ,  
T E R G E S T E ,  
C A T A L O G O  
SPECIALE, dei 
francobolli, interi 
postali e annuli di 
TRIESTE-FIUME 
e   V E N E Z I A  
GIULIA, 1949-50, 
1  e d i z i o n e ,  a

( T E R G E S T E ,  
P O S E B N I  
KATALOG znamk, 
dopisnic in žigov 
T r s t a - R e k e  i n  

in natančnih katalogov 
TERGESTE.

Prva izdaja dobrih 

Julijske krajine, 1949-50, 1. izdaja). Do 
leta 1954 je izšlo več izdaj teh katalogov.

Lahko omenim še kopije ISTRA ZONA B 
JEDNO POGLAVJE HRVATSKE 
FILATELIJE Predraga Zrinjščka, 1999  
(80 strani, A4 formata), pa ISTRA 
Filatelija i poštanska povijest žal 
preminulega Darja Filjarja (470 strani, A4 
formata). Zanimive so tudi kopije 
(razstavne) zbirke dokumentov poštne 
zgodovine cone A  Renza Pinellija: 
STORIA POSTALE DELLA ZONA »A« 
D E L L A  V E N E Z I A  G I U L I A  
AMMINISTRATA DAL GOVERNO 
MILITARE ALLEATO (1945-1947) / 
POŠTNA ZGODOVINA OBMOČJA 
CONE "A" JULIJSKE KRAJINE, KI JO JE 
UPRAVLJALA ZAVEZNIŠKA VOJAŠKA 
VLADA (1945-1947), 1995. Zbirka 
obsega preko 300 strani A4 formata. 

Zagotovo ima kdo od bralcev doma na 
polici še kakšno knjigo (ali njeno kopijo), 
ki opisuje filatelijo na Primorskem. Izbral 
sem le tiste, ki jih imam in kjer sem iz njih 
izvedel vselej kaj novega. Vedimo pač, da 
je zbiranje Julijske krajine, posebno po 
letu 1945 pa tja do 1954, predmet zbiranja 
mnogih filatelistov, tako v Italiji kot 
nekdanji Jugoslaviji in drugje po svetu. 
Seveda niso redki, ki zbirajo tudi obdobje 
italijanske zasedbe Primorske 1918-
1923.

veselko.gustin@gmail.com
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Ali ste uspeli
v vaše društvo 

ali klub
pridobiti kakšnega 

novega člana?
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6. februarja 1952 je umrl kralj Jurij VI. (vladal 1936-1952). Nasledila ga je njegova 
najstarejša hči Elizabeta, ki je postala kraljica Elizabeta II. Njena predhodnica, 

kraljica Elizabeta I. (1533–1603), je vladala 44 let.

Vest o očetovi smrti je Elizbeto dohitela na 

uradnem obisku v Keniji in z možem, 

princem Filipom (ta je umrl lani), sta se 

takoj vrnila v London.

70 let je ena od najdaljših dokumentiranih 

obdobij vladanja v zgodovini. Pred njo je 

angleški rekord držala kraljica Viktorija, ki 

je vladala od leta 1837 do leta 1901, se 

pravi 64 let. Avstrijski cesar Franc Jožef je 

vladal med leti 1848 in 1916, torej 68 let. 

Toliko kot Elizabeta II. sta doslej 

dokazljivo vladala le dva monarha, 

Johann II. (Liechtenstein – dobrih 70 let) 

in Bhumibol (Tajska – prav tako dobrih 70 

let). Rekorder med njimi je francoski kralj 

Ludvik XIV. (dobrih 72 let, ampak on je 

prestol zasedel že pri štirih letih). 

O njenem življenju in vladanju je bilo 

napisanega že veliko in tega ne bomo 

ponavljali, ampak se bomo osredotočili 

na filatelistični vidik tega obdobja, 

natančneje na prve znamke z njenim 

portretom, kronanjem in izdajo ob 70-

letnici vladanja.

Kmalu po začetku vladanja, še leta 1952, 

so izšle prve znamke z njenim portretom, 

ki so poznane pod imenom Wilding, po 

fotografinji Dortohy Wilding (1893-1976), 

ki je posnela njen portret. Več o tej 

zanimivi izdaji v eni od prihodnjih številk 

našega glasila.

Kuverta prvega dne s prvimi vrednotami znamk
s portretom kraljice Elizabete II.

kraljice Elizabete II.
Znamke, ki so izšle leta 1953 ob kronanju 

Za kronanje, ki je bilo 2. junija 1953, je 
izšla serija štirih znamk. Same znamke 
niso nobena redkost, pa tudi kuvert 
prvega dne ni težko dobiti. 

Ob 70-letnici vladanja kraljice 
Elizabete II. (1926-2022)
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Komplet maksimum kart z motivi kronanja

Drugače pa je z maksimum kartami, saj sem doslej videl le en komplet.

Ob 70-letnici vladanja je britanska pošta izdala serijo znamk, ki je prikazana na  sliki.

Kompletna serija znamk, izdanih ob 70. letnici vladanja kraljice Elizabete II. Prikazani so portreti iz 
celotnega obdobja njenega življenja in vladanja.

Na robnem polju vidimo znak FSC – Forest Stewardship Council. Papir, izdelan iz 
certificiranih vlaken in označen z logotipom FSC, je zagotovilo, da izvira iz 

odgovorno upravljanih in trajnostnih gozdov, ki ohranjajo najvišje okoljske in 
družbene standarde.

bostjan.petauer@siol.net 
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Josip Broz Tito – portret z Dedinja

Titovih znamk je bilo v Jugoslaviji in tudi v tujini izdanih kar nekaj. A zagotovo je bilo 
največkrat uporabljeno delo slikarja Božidarja Jakca. Slikar je izdelal več portretov 
Tita. Obravnavali bomo le tistega iz Beograd z Dedinja iz januarja 1947. Prikazuje 

Tita v maršalski uniformi, v profilu, obrnjenega v levo.

Božidar Jakac je po prvi svetovni vojni študiral v Pragi. Postal je eden izmed nosilcev 
novomeške pomladi, naprednega književno-likovnega gibanja. Delal je kot ilustrator in 
profesor risanja, kasneje pa je postal samostojni umetnik. Veliko je potoval. Med drugo 
svetovno vojno je v partizanih deloval kot kulturnik in dogodke ohranil v številnih 

grafikah. Kot odposlanec se je jeseni 1943 udeležil Zbora odposlancev slovenskega 

naroda v Kočevju in AVNOJ-a v Jajcu. Na ljubljanski akademiji upodabljajočih 
umetnosti (AUU) je kot njen (so)ustanovitelj in redni profesor med leti 1945 in 1961 
poučeval grafiko. Bil je prvi, vsega skupaj pa kar trikrat rektor akademije. Leta 1949 so 
ga sprejeli v Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU). Zapustil je ogromen 

opus del. Božidarja Jakca v njegovi zgodnji dobi uvrščamo med slovenske 

ekspresioniste. Pozneje se je njegov mladostni zagon umiril v mojstrskem liričnem 
realizmu. Leta 1947 je za svoje delo prejel Prešernovo nagrado. (Vir: wikipedia.org).

a. b. c.

Slika a. Jakčeva originalna jedkanica Tita iz leta 1947 z Dedinja (moj ponatis), b. zrcalno obrnjena 
jedkanica in c. risba – osnutek za znamko (platnice NF št 4/ leto IV, 1952).

Jakac je pripovedoval: »To visoko jedkanico predsednika Tita sem delal od decembra 
1946 do januarja 1947. Takrat nas je bilo povabljenih osem slikarjev iz vse Jugoslavije, 
da Tita skupaj portretiramo. Delali smo ga med drugim devetdesetletni Paja Jovanović, 
prof. Vladimir Becić, Pjer Križanić, prof. Gabriel Stupica, jaz, v veliki hali v Belem dvoru 
na Dedinju. Prof. Vladimir Becić je kljub svoji usodni bolezni zelo energično slikal in 
večkrat sunkoma dvigal obe roki in šklepetal s čopiči. Pjer Križanić je bil v pogovoru 
prijetno šegav. Ismet  Mujezinović, suh, kot je, razmršenih las, je groteskno imitiral lene 
pogovore starih muslimanov. Prof. Marin Tartaglia pa se je resno mučil s svojim 
problemom slikanja portreta in venomer spreminjal sliko. V pogovoru je bil vedno 
prijeten, topel in duhovit. Mladi (Zlatko) Prica, živahno razgiban, je prvi končal portret. 
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Prav ugoden ta način skupnega portretiranja ni bil, ker zahteva portret osebno 
povezavo s portretirancem, namestitev portretiranca in osvetlitev obraza, kot želi avtor. 
Tako na žalost rezultat v glavnem ni bil tak, kot smo si ga želeli. Pa še zadnjo seanso so 
nam pokvarili filmarji, ker so z reflektorji onemogočili vsako nadaljnje delo, pa še s 
filmom ni bilo nič. Začel sem sliko v olju, vendar so mi medtem rekli, da bi risal. To risbo 
sem naredil in končno še tisto na cinkovi plošči v visoki jedkanici, ki je priključena 
pričujoči zbirki. Risba pa je bila uporabljena na mojih znamkah, ki so bile tiskane v Švici 
1952. leta.«

Gabrijel Stupica se je resno mučil z delom, v pavzah pa z natančnostjo ogledoval 
obešene stare slike Claude de Loraina. Da je bolje videl detajle, je celo splezal na mizo. 
Jaz sem prišel zadnji in našel prostor le v profilu. Začel sem olje. Ko je Tito v pavzi 
ogledoval slike, je pri meni začudeno dejal: „Dali sam več toliko sjeđ?“ / „Ali sem res že 
tako siv?“ Na željo sem prešel na sepia risbo, obenem pa sem naredil še visoko 
jedkanico, ki sem jo edino res dokončal.

Slika d. priložnostna znamka 1952; e. redna serija 1974; f. in g. izdani ob smrti 1980. Znamke d., e. in 
f. so nastale iz slike / jedkanice na Dedinju leta 1947, znamka g. pa na Brionih leta 1966.

d. e. f. g.

Slika in/ali jedkanica nista bili uporabljeni samo za priložnostno znamko 25. maja 1952, 
ampak še pozneje za redno serijo štirih znamk 26. marca 1974, pa 4. maja 1980 za 
znamko za 4,90 din. Za znamko za 2,50 din je bila osnovna risba narisana leta 1966 na 
Brionih. Ista risba z Brionov je bila uporabljena tudi za priložnostne znamke, izdane 25. 
maja 1967 ter za redne znamke, izdane v letih 1967 in 1968. 

Boštjan Petauer, Veselko Guštin, Lado Zajc, Robert Jordan, Lilijana in Cveto 

Jančič, T-graf (Edi Golob), Cvetka Škoflek, Ivan Ribič, Boris Dolničar, 
Thomas Artel, Zorko Budin, Peter Suhadolc, Majda Jeras, Igor Topole, Vojko Rejc, 

Rok Kukolj, Mitja Avsec, Maja Vedenik, Marjan Perkman, Bojan Himmelreich, 
Drago Klepac, Izidor Jamnik in koroški filatelisti KFD Ravne, Krašovec Jadran, 

Tomaž Puc, Zlatko Prislan, Roman Posedel, Tone Petek, Toni Četina in Boris Gril. 

vse ostale pa za razstavo, ki jo bomo pripravili prihodnje leto. Darovalci so:

V imenu mladih filatelistov krožka na 1. OŠ Žalec sporočamo, da še vedno 

zbiramo razglednice prav vseh krajev ob Savinji. Do sedaj nam je 29 darovalcev 

podarilo skupno 323 razglednic, ki jih bomo nekaj uporabili za naš eksponat, 

Darovalci razglednic krajev, ki ležijo ob reki Savinji
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Prefrankirana pošiljka

in tujino. K temu me je spodbudilo pismo, ki ga vidite na spodnji sliki. 
Krepko prefankirano pismo za 2,01 evra. A ni škoda denarja?

Pred časom sem poslal po svoji e-poštni listi na več kot 250 naslovov navodilo, kako 
naj se enostavno frankira pismo (do 20 gr) z novoletno čestitko za domači promet 

Preveč frankirano pismo iz Ljutomera

Dimenzije standardnega pisma (www.posta.si)

Pismo je bilo kot navadno (do 20 gr) 

poslano iz Ljutomera v Ljubljano. Za 

standarno pismo zadošča znamka 

nazivne vrednosti A (62 cent), za 

nestandarno pa znamka nazivne 

vrednosti B (79 cent). Najprej razčistimo, 

kaj je standarno pismo. Standardno  

pismo (predpis Pošte Slovenije) je lahko   

težko do 20 g in ima natančno določeno 

velikost in obliko ter prostor za nas-

Posebne zahteve glede vsebine, 

velikosti, ovojnine, naslova, so 

potrebne zaradi  s t ro jnega 

usmerjanja pošiljk, zato je 

poštnina za standardno pismo nižja, kot 

poštnina za navadno pismo enake 

velikosti.

Naslovnikov naslov mora biti napisan v 

desnem delu naslovne strani pošiljke, 

vzporedno z njeno daljšo stranico, znotraj 

pravokotnega prostora. Pošiljateljev 

naslov naj bo napisan ali označen v 

zgornjem levem delu naslovne strani ali 

na hrbtni strani pošiljke. Podatki so vzeti s 

strani www.posta.si.

Če standardno pismo pošiljate v tujino, 

priporočamo, da izberete storitev 

»prednostno«. V standardnem pismu je 

dovoljeno pošiljati le dokumente.

Standardno pismo ne sme 

vsebovati izbočenih in trdih 

predmetov in ga ni dovoljeno 

zapirati s spenjalnikom ali drugimi 

sredstvi, ki bi lahko poškodovala 

druge pošiljke in naprave.

lovnika. Pošljete ga v pravokotni, 

neprosojni ovojnici, ki ima lahko 

tudi prosojno okence, skozi 

katerega se vidi naslov.

Naslovnikov naslov napišemo v štirih 

vrstah: priimek in ime, ulica ali cesta ter 

hišna številka, sledi prazna vrstica, nato 

pa še poštna številka in ime kraja.
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Bojim se, da nas malo pozna 
tovrstna navodila, zato sem 
privzel inačico, ki  je najbolj 
preprosta. V vsaki trgovini ali 
kiosku boste lahko kupili znamke 
B (88 cent.), ali D (1,67 € = 
približno 2 x B), morda za 
standardna pisma celo A (69 
cent.) in C (1,50 € = približno 2 x 
A + 12 cent.). Da si ne delamo 
težav, bodi torej preprosta 
inačica samo z uporabo znamk B 
(navadno pismo) in D (približno 2 
x B za navadno pismo).
Upošteval sem trenutno veljavni 
cenik Pošte Slovenije, ki velja od 
1. 9. 2022 dalje.

od min. 140 do max. 235 mm
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In dočakali smo „Collecto“!

Veni Ferant

Kar nekajkrat smo v naši reviji napovedali tradicionalni sejem zbirateljstva „Collecta“ 
v Ljubljani, ki se je med zbiralci dobro „prijel“. Pa nas je potem kovidna situacija 

demantirala. Tokrat pa je organizatorjem vseeno uspelo.

Tokrat je bila „Collecta“ del tridnevnih 
dogajanj v okviru 21. festivala za tretje 
življenjsko obdobje. Cankarjev dom v 
Ljubljani je gostil to prireditev, ki je bila 
brez vstopnine, kar je bilo za marsikoga 
dobrodošla novost, poleg tega pa so si 

„Sejem bil je živ ...“ Foto: urednik NF.

obiskovalci lahko izbrali tudi še katerega 
od mnogih dogodkov. Bilo je sicer nekaj 
manj ponudnikov, pa vendar smo odšli 
domov dobre volje, saj je večina 
obiskovalcev našla nekaj tudi zase. 
Morda pa bo drugo leto še boljše?
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R. R. *

Čisto na kratko, kako je s to filatelijo?

Eden od dvomov, ki pogosto preganjajo filatelistične trgovce, zbiratelje in vse, ki bi to 
radi postali, je: ali filatelija še živi, ali se res splača zbirati oziroma obdržati znamke? 
Na vprašanja je zelo težko odgovoriti, še posebej, če nimate pri sebi čarobne krogle.

Pravzaprav so nekateri znani prodajalci 
znamk desetletja povečevali vrednosti 
(cene) zbirk ali posamezih znamk. V 
mnogih primerih tako, da so kupcu 
obljubili, da mu bo v primeru nadaljnje 
prodaje, povrnjen enak znesek, kot

– je v mestih, kjer je filatelistično okence, 
razširjenost zbiranja znamk večja. V Italiji 
jih je poleg Verone še devet. [V Sloveniji je 
filatelistično okence v Ljubljani in še na 
nekaj večjih poštah.]

– državne pošte so bile preplavljene s 
kupci novejših znamk, ne samo s strani 
starejših zbirateljev, ampak tudi z 
mlajšimi;

Kar nove zbiratelje odvrača od filatelije in 
ne spodbuja k vztrajanju tistih, ki so že 
začeli, je pomanjkanje jasnosti in znanja o 
filateliji. Za starejše je to razočaranje 
zaradi številnih neizpolnjenih obljub in 
zaradi pogostih “izigravanj” filatelističnih 
(tudi zelo znanih) trgovin v preteklosti. 

– večina ljudi bolj spremlja filatelistične 
novosti, kot pa poštno zgodovino, tudi 
najbrž zaradi cen;

– se je obisk številčno nemalo povečal;

Med tavanjem po hodnikih zadnjega 
Veronafila so opazili, da:

*(Prevod “Ma insomma, questa Filatelia 
come sta?, objavljeno v “La Voce 
Scaligera, 134. Veronafil 2022”. Prevod 
Veselko Guštin, opombe so dodane 
[tako].)

porabljen za nakup. To se skoraj nikoli ni 

zgodilo. [Samo pomislimo na znamke 

SFR Jugoslavije.]

Nato so katalogi z vrednotenjem, ki se 

nikoli ni skladalo z resnično vrednostjo 

znamke in s cenami, ki so precej nad 

realnostjo, vzbudili močan občutek 

''NEZUPANJA''.

Tako so se najzvestejši zbiratelji znašli z 

zbirkami, tudi v četvorčkih ali celih (malih) 

polah, popolnoma razvrednotenimi, v 

komaj povprečni kvaliteti, žalostno 

spravljenimi na dnu predala ali škatle, 

morda v kaki kleti, kjer se jih je je lahko 

lotila tudi plesen.

Ena od vel ikih napak trgovcev, 

strokovnjakov ali velikih filatelističnih 

mislecev (vsekakor pa ne vseh) je bila, da 

so jim ljudje verjeli, da kopičijo zaklade; 

nekaj, kar bi se v nekaterih redkih 

primerih lahko zgodilo, v velikem odstotku 

pa se je izkazalo, kot pravijo na 

Primorskem, da so to “monade”!

Kot slavni  ki je v nekaj "Gronchi Rosa",

letih doživela 60-odstotno znižanje cene. 

In v mnogih drugih primerih se je zgodilo 

enako. [Slovenci smo imeli podoben 

primer s polo znamk “Olimpijske igre 

1996”, ko zastava na spodnem robu ni 

bila v barvah Slovenije . (Sl. 1)  

A je PS zagato rešila tako, da je natisnila 

novo naklado z zastavo v pravih barvah. 

Zagotovo je najbolj znana špekulacija z
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znamkama  in  iz “Okolje” “Meteorologija”
leta 2000 ter  2002. Domači in tuji “Evropa”
trgovci so skoraj v celoti pokupili nakado 
70.000 oziroma 100.000 kosov v malih 
polah. Danes so te naklade že med 
30.000 in 50.000, pa se nihče več ne loti 
tovrstnega podviga. Na Sl. 2. vidimo 
neuradni PO z malo polo. Kolikšna je 
vrednost? Po katalogu  naj bi Slovenika
bila 270 €. Po  se prodaja 1 ebay.com
znamka za kakih 9 €. Na dražbah pa malo 
polo dobite že za 50-60 €.]

Slika 1.a. Serija iz prve naklade. Slika 1.b. Serija iz druge naklade.

Slika 2. PO z malo polo Meteorologija 2000.

Prepričati tiste, ki so doživeli zgoraj 
navedeno, da začnejo znova zbirati, je 
kakor prepričati Italijane [ali Slovence], da 
je politika v naši ljubi domovini jasna, 
bistra in čista stvar.

Potem je vse izgubljeno? Zbirke vrzimo v 
smeti? Izpraznimo predale in škatle, grozi 
nam grenak občutek cmoka v ustih? 
Zagotovo ne, strast in ljubezen do 
zbiranja in shranjevanja teh majhnih 
koščkov papirja (t.j. znamk) ostaja, kljub 
zmanjšani uporabi pisem kartic ali 
dopisnic zaradi interneta in drugih 
sistemov za prenos sporočil. Le da 
moramo vse skupaj videti in pretehtati na 
drugačen in preprostejši ter jasnejši način 
kot nekoč.

Na poštno znamko ne smemo gledati kot 
na sredstvo za naložbo ali zaslužek za 
vsako ceno. Nekaj znamk, nekaj kuvert 
res ohrani svojo izjemno vrednost zaradi 
redkosti. V splošnem je zbiranje poštnih 
znamk treba razumeti kot razvedrilo, kot 
užitek tvoriti tematske zbirke, skrbeti 
zanje ter uporabljati znanje – veliko zanja 
– in časa. [ Še na en vidik filatelije ne 
smemo pozabiti: izobraževalni. Od 
znamk, predvsem pa poštne zgodovine, 
se marsičesa lahko naučimo, dostikrat 
več kot v šoli.]

Tako kot potovanje po svetu prinaša 
prijetne izkušnje in užitek, ne prinaša pa 
oprijemljivih koristi, je treba poštno 
znamko obravnavati kot razvedrilo in 
prijetno preživljanje prostega časa in 
študija.
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Veliki nakupi, ki so se zgodili (in to ni nič 
novega) na poštah Italije, San Marina in 
Vatikana v zadnjem Veronafilu, kažejo, da 
ljubezen zbirateljev za "zobčan kos 
papirja" ostaja. Le da je treba odpraviti 
misel na vrednost: filatelija je zabava in 
iskanje nečesa lepega. Filatelistični 
trgovci morajo verjeti zbiratelju, kot je bilo 
mogoče prebrati na tablah nekaterih 
trgovcev: »ODKUP ZNAMK« [ ]. A katerih?
To je način zaupanja v prihodnost 
zbirateljstva, brez avantur, brez velikih 
napovedi, brez špekulacij. Hvala torej 
redkim tovrstnim trgovcem, ki verjamejo 
tudi v našo  zbiranja. “strast”

Trgovci in strokovnjaki s področja filatelije 
se bodo morali bolj posvetiti malemu, veselko.gustin@gmail.com 

skromnemu, preprostemu zbiralstvu, ki 
bo zahtevalo večjo zavzetost in s tem 
povezane težave, a jim bo uspelo 
pritegniti večje število zbiralcev.

ŽIVELA FILATELIJA in vsi tisti, ki se z njo 
ukvarjate na pravilen in aktiven način 
preživljanja prostega časa, brez kakršnih 
koli špekulacij in sanj o  “neprecenljivih”
vrednostih in zakladih. In kdor tega ne 
počne, kot rečemo “Naj ga vrag vzame”!

Pošta pa mora omejiti svoje izdaje 
znamk, pri čemer naj pazi, da daje 
prednost lepoti “sličic” in zanimivi vsebini, 
oziroma razlogom, ki so pripomogli k 
izdaji le-teh znamk.

Collecta
2022Foto: Veni
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Poštna zgodovina

Veselko Guštin

Zgodba o pismu – 19, ki to ni!

Kar nekajkrat se mi je že zgodilo, da so mi v roke prišle več ali manj uspešne replike 
ali kopije sicer dragocenih pisem ali znamk. Pred leti sem bil komisar na WIPA 2008, 

kjer je bila na ogled originalna ovojnica, poznana pod imenom »Bordeaux letter«. 
To je pismo, ki je bilo 4. oktobra 1874 poslano iz Port Luisa, Mauritius, v Bordeaux, 
Francija. Frankirano je z znamkama za en peni (rdeča) in 2 penija (modra), ki jih je 

izdala angleška pošta za svojo kolonijo Mauritius.

Original je ocenjen na 4 milijone €. Rep-
liko so obiskovalcem prodajali za 10 €. 
Seveda je nisem kupil in mi zato ni prav 
nič žal, prihranil sem 10 €. Kaj početi s 
tako repliko? Lahko jo imate kot spomi-
nek/souvenir. Obesite jo na zid kot kopijo 
slike kakega znanega avtorja Picassa ali 
Moneta. Jo občudujete in vsak dan gleda-
te. Njena vrednost pa je žal 0 €. Tako je 
tudi v filateliji. Tako pismo, dopisnico (kar-
tico) ali znamko je sicer ocenil prodajalec, 
a filatelistična vrednost je 0 (nič) €.

Slika 1. Saar, »pomoč pri poplavah«, 1948, 
blok je izšel v nakladi 30.053 kosov, faksimile.

Vnuku sem dal katalog »Michel, Deut-
schland-Spezial« in mu rekel, naj pogle-
da, koliko stane ovojnica s Sl. 1. Ko je blok 
našel, sem mu razložil, da je prva številka 
v katalogu ocena za »nežigosan« blok, 
druga za »žigosan« in tretja za blok »na 

potovani ovojnici«. Ko je videl ceno, se 
mu je kar zabliskalo pred očmi! Ocena je 
bila 5000 €. Za tem sem mu predlagal, naj 
le malo natančneje pogleda ovojnico. 
Kmalu je ugotovil, da žigi niso pravi, saj se 
vidi, da so krogi izrisani z računalnikom. 
Tudi za znamke je ugotovil, da niso prave, 
saj so »slabo« tiskane z navadnim barv-
nim tiskalnikom. Skratka – dvojnik, faksi-
mile, kopija. Filatelistična vrednost 0 €. Tu 
sicer težko govorimo o ponaredku, saj se 
že »na daleč« vidi, da je to kopija 
originala. Opozoril sem ga, da pač »ni vse 
zlato, kar se sveti« in moraš  biti pri 
nakupu »dragocenih« stvari zelo zelo 
previden, oziroma izvedenec, da ločiš 
»seme od plevela«. 

Slika 2. Lepo izdelan faksimile pisma iz Ženeve, 
Švica, iz leta 1852 z dvema navpično rezanima 
znamkama za 5 Rapnov, kjer je vsaka vredna 

nekaj tisoč €.

Sam sem se spraševal, zakaj to sploh 
nekateri počnejo? Kaj je namen tega? Ali 
lahko tako »kopijo« uporabimo v  



razstavni  zbirki? Edini odgovor na prvi 
dve vprašanji je, da je to »promocija« 
filatelije oziroma »spominek«, brez 
filatelistične vrednosti. Kako pa je z 
razstavljanjem? Načelno bi tak primerek 
lahko pokazali, če bi imeli original in tako 
opozorili na ponaredke. Če tega nimamo, 
potlej takih produktov ne razstavljamo! 
Na  je kar precejšnja ponudba ebay.com
tovrstnega materiala! A pozor: cene se 
gibljejo v dveh razponih od 400 do 1100 € 
pa od 1,50 do 170 €. Kaj je tu seme in kaj 
plevel?! Da dobim za 1,5 € kopijo, sem 
prepričan. A dobim za 400 € original? Tu 
pa je že potrebno mnenje kakega 
dobrega poznavalca teh znamk! 

Saj veste, tržišče je neusmiljeno in ponuja 
vse: znamke, dopisnice, ovojnice s 
ponarejenimi znamkami, žigi ter na 
nepravem papirju. Imel sem tudi 
primerek, ko je bilo vse skupaj originalno: 
žig, znamke in ovojnica! Pa se je 
pokazalo, da gre le za dober ponaredek: s 
prave potovane ovojnice so bile 
odstranjene znamke in nalepljene druge, 
sicer originalne in dragocenejše ter 
žigosane prav tako s pravim žigom, ki pa v 
tistem obdobju ni bil v poštni uporabi! Zato 
velja vselej biti pozoren, ko kupujete 
»dragocenosti« zelo poceni! Pred časom 
je na  nekdo iz Romunije ebay.com
ponujal znamko za 10K s pretiskom 
»Venezia Giulia« za 50 €. Tudi na 
srečanjih FD Ljubljana se je kdo 
kda j  po jav i l  s  podobno 
ponudbo. Vemo, da je znamka 
izredno redka (samo 37 kosov 
je bilo ročno pretiskanih) in 
cena je  Niso »astronomska«.
ponarejevalci samo nemški 
trgovci, najdemo jih po celem svetu! Tudi 
pri nas v Sloveniji. Zato vselej pozor! 
Spletne nabave so še posebno zelo 
tvegane: vidite samo kopijo, trgovca ne 
poznate ...

Slika  2.  Die Bismarck, žig ima datum 17. 4. 
1945, toda pozor: znamki sta izšli 20. 4. 1945!?

Na  vidimo kartico z dvema paroma Sl. 2.

znamk z doplačilom za 12+38 Pf. 

Nemškega rajha (Grossdeutschland 

Reich). Prav gotovo gre za ponaredek. 

Kako ugotoviti? Najbolj zanesljiva je 

primerjava z originalom. Če ga nimate, je 

zelo dobro obiskati  in poiskati ebay.com

želene znamke in z natančnim  pogledom  

bomo takoj ugotovili razlike med 

originalom (z visoko prodajno ceno) in 

kopijo (nizka cena), ali ponaredkom. 

Cena take kartice? Filatelistične vrednost 

je 0 €, koliko boste odšteli zanjo, ne vem? 

Posamezne kopije znamk dobite že od 

1,5 € naprej, originalni par  pa od 50 € 

naprej. Sem pa zasledil tudi žigosan 

primerek za 379 €. Znamka je namreč 

prišla v promet nekaj dni pred koncem 

vojne!  

Slika 3. Serija umetnikov pošte Nemčije, Berlin, 
29. julij 1949.

Serija treh originalnih znamk Deutsche 
Post (Nemške pošte), Berlin, s  se na Sl. 3.
ebay.com prodaja od 50-150 €. Kupite 
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Podobno  je tudi s »obiranje filatelistov«
spominskimi  zavitki znamk, ki (souvenir)
jih prodajajo v turističnih krajih in jih z 
veseljem kupimo za spomin! Ne delajte 
tega veselja trgovcem! Znamke, ki so tam 

lahko cenejše ponaredke, ki so prav tako 
v prodaji za nekaj €. Ovojnice z 
originalnimi znamkami so dražje.  

veselko.gustin@gmail.com 

notri, so vredne teoretično nekaj €, 
praktično pa nič. Če že morate kupiti 
znamke za spomin, pojdite raje na lokalno 
pošto in kupite serijo ali mapo z 
znamkami ali pa kak (s)podoben filate-
listični izdelek. 

23Številka 3/2022

Poštna zgodovina

in poučno
Delo z mladino je lepo, koristno 

Ludvik Divjak

Filatelistični krožek na OŠ Bizeljsko je deloval v šolskem letu 2021/22  že deseto 
leto. Letos je bilo vanj vključenih 28 učencev, ki so bili razdeljeni v štiri skupine in so 

člani FD Verigar Brežice.

Za novo šolsko leto smo z ravnateljico dogovorjeni, da nadaljujemo s krožkom. Za 
spodbudo  učencem bomo pripravili razstavo pod naslovom Domače živali.

Za srečanja in naše delovanje uporabljamo šolske učilnice. Vsako leto pripravljamo tudi 
razstave, na katerih se predstavijo učenci s svojimi zbirkami.

Ker nam je bilo delovanje krožka v lanskem letu v šolskih prostorih oteženo zaradi 
COVID-a  in  smo delovali bolj internetno, smo pripravili razstavo na strokovnem 
oddelku Knjižnice Brežice. Poimenovali smo jo DEL ZBIRKE FRANCOSKIH ZNAMK Z 
IMENOM  MARIANNE. 

Ta zbirka nastaja že vrsto let in jo redno dopolnjujemo. V tem letu smo ob zbiranju in 
urejanju filatelističnega materiala imeli tudi likovni del, kjer so učenci na likovni način 
prikazali svojo najljubšo znamko. Tako smo pripravili dve razstavi v avli domače 
osnovne šole. Štirje učenci so razstavili tudi svoje zbirke: Rastline, Dinozavri, Ladje ter 
Avtomobili in motorna kolesa.

ludvik.divjak@gmail.com
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Marjan Merkač

Kontrolni žigi v času Avstro-Ogrske

V prispevku želim opisati nekaj podatkov o posebnih žigih »Okrajnih pečatih«, ki so 
bili v uporabi na naših poštnih uradih v času  Avstro-Ogrske monarhije, kakor tudi še 

takoj po njenem razpadu.

Na denarnih nakaznicah so poleg 
podatkov, koliko se pošilja denarja in 
komu, ki so jih zapisali pošiljatelji, bila še 
polja z drugimi zaznamki: Sprejemna 
številka, Sprejeto dne, Okrajni pečat, 
Uradnikov podpis. Poleg rednega 
poštnega žiga (običajno tudi v polju za 
datum) so odtisnjeni tudi okrajni pečati v 
obliki ulomka.

Posebno polje na denarni nakaznici

V knjižnici naše Filatelistične zveze je pod 
številko 322 shranjeno nekaj Monografij 
češkoslovaških znamk. V knjigi številka 
14 ing. Emil Votoček piše na strani 
567/662 o teh kontrolnih žigih za časa 
Avstro-Ogrske. Prvi so se pojavili že leta 
1893 z enojno ali dvojno obkroženimi 
rimskimi številkami. Novo obliko žigov 
zasledimo v naslednjem obdobju. 
Uporaba novih kvadratnih žigov je bila v 
uporabi od leta 1902 do razpada 
monarhije 1918. Novost pri poslovanju 
pošte je bila uvedba poštnih denarnih 
nakaznic leta 1867. Poleg denarnega 
prometa so pri poštah začeli leta 1883 
uvajati tudi hranilno službo. Najbrž so ta 
dejstva (tudi obsežne finančne reforme) 
zahtevala tudi boljšo finančno kontrolo. V 
naslednji tabeli so rimske številke, ki so 
bile dodeljene pokrajinam. 

Dunaj / Niederöstereich (Spodnja Avstrija)
Linz / Oberöster. in Salzb. (Gor. Avstrija, Solnograško). 
Innsbruck / Tirol u.Vorarlberg (Tirolska in Predarlsko)  

Graz (Gradec) / Štajerska, (do leta 1914 Kranjska in 
Koroška)
Trst / Küstenland (Avstrijsko primorje) Goriška,Trst, Istra  

in Kranjska  do 1918
Zara (Zadar)/Dalmacija do 1918/Wien Burgenland od 1921
Prag (Praga) / Češka do 1918
Brün (Brno) / Moravsko in del Šlezije do 1911 in del do 1918 
Lemberg (Lvov) / Galicija do 1918

 

Cernowitz / Bukovina do 1918
Tropau (Opawa) / Šlezija od okt. 1911 in do 1918

 

Celovec (Klagenfurt) / Koroška od 1. 1. 1914  

I
II
III 

IV 

V 

VI
VII
VIII
IX

 

X
XI

 

XII
 

Nov sistem kvadratnih žigov je bil uveden 

leta 1902 za uporabo pri denarnih 

nakazilih. Ti kvadratni ročni žigi velikosti 

13 do 14 mm z rimskimi številkami na 

vrhu, ki označujejo pokrajino (vzeto iz 

zgornjega seznama, npr. XII za Koroško), 

in spodaj arabske številke, določene 

poštnim uradom. Uvedba je bila narejena 

zaradi poenostavitve kontrole in 

preglednosti pri rokovanju s poštnimi 

nakaznicami. Napis  na »Okrajni pečat«

nakaznicah napeljuje na misel, da so pri 

kontroli finančnega prometa imela svoje 

pr is to jnost i  morda tud i  okra jna 

glavarstva. Vsako okrajno glavarstvo je 

imelo namreč posebnega finančnega 

uradnika ali davčnega referenta, 

finančnega komisarja. Tuji viri navajajo, 

da so to kontrolni žigi. Kje natančno in 

kako je potekala kontrola, pa ostaja še 

neznanka.
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Žigi IV, V in XII na slovenskih poštnih uradih
Sv. Miklavž pri Ormožu, Kamnik in Kotlje.

Šestnajstega januarja 1921 so bile izdane 
prve znamke za celotno Kraljevino Srbov, 
Hrvatov in Slovencev. Vse pokrajinske 
izdaje znamk so imele frankaturno 
veljavo še do 15. 4. 1921. Kdaj točno so 

Prava sreča za slovenske zbiralce je bilo 
ravnanje Pošte, to je prodaja t.i. škarta iz 
svojih arhivov. Na licitacijah je prodajala 
uporabljene čekovne nakaznice, paketne 
spremnice, poštne denarne nakaznice. 
Denarnim nakaznicam so vedno odrezali 
del, kjer je bil zapisan prejemnik denarja. 
Ostal je desni del, na katerem so bile 
nalepljene znamke (Verigarji), kot dokaz 
plačila porto pristojbine. V primerih, ko je 
bilo nalepljenih znamk več, so odrezali 
malo širši del in na spodnjem polju je ostal 
viden še žig pod napisom »Okrajni pe-
čat«. Iz ohranjenih odrezkov je dokumen-
tirana večina tukaj objavljenih seznamov 
za naše poštne urade po letu 1918.

Narodna vlada SHS v Ljubljani je 
prevzela avstrijsko organizacijo okrajnih 
glavarstev ter jih z razglasom z dne 31. 
oktobra 1918 uzakonila. Vse bivše c. kr. 
oblasti, posebno okrajna glavarstva, 
davčni uradi, pošta itd. so bili dolžni začeti 
ponovno poslovati. Kot uradni jezik je bila 
predpisana slovenščina. Razmere v tem 
prevratnem času so bile v  že Novi filateliji
vel ikokrat opisane. Pri  poštnem 
poslovanju se to odraža v uporabljanju 
zaloge starih znamk, formularjev, žigov. 
Tudi tukaj opisani okrajni pečati so ostali v 
uporabi še naprej enako kot v avstro-
ogrski monarhiji. Najdemo ji na poštnih 
denarnih nakaznicah in povzetnih 
nakaznicah (plačilo po povzetju).

prenehali z uporabo opisanih žigov, pa še 
nimam podatka.

V tabelah so zapisane številke slovenskih 
poštnih uradov. Podatki izvirajo iz 
obsežne zbirke žigov gospoda Bojana 
Kranjca iz Ljubljane. 
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BLANCA b.- Lichtenwald

DOL PRI Hrastniku-Dol b. H.

CELJE-CILLI

MARIBOR 1-Marburg 1

MARIBOR 2-Marburg 2

RADGONA-Radkersburg

ZIDANI MOST-Steinbrück

SLATINA Radenci-B.Radein

PTUJ-PETTAU

JURŠINCI-JURSCHINZEN

S. ANTON-Cerkvenjak

JARENINA-JAHRING

ŠENTILJ-EGYDDI-TUNEL

MUTA-HOHENMAUTHEN

HRASTNIK-HRASTNIGG

IVANJCI-ISWANZEN

VOJNIK-HOCHENEG

VEL. NEDELJA-G.Sonntag

IVANJKOVCI-IVANKOFZEN

LOČE-HEILIGENGEIST

BISTRICA ob D.-Feistritz

GOMILSKO-GOMILSKO

BREZNO-FRESEN

PODSREDA-HÖRBERG

KOZJE-DRACHENBURG

BUČE-FAUTSCH

VRANSKO-FRANZ Stm.

ORMOŽ-FRIDAU

FRAM-FRAUHEIM

KONJICE-GONOBITZ

GRIŽE pri CELJU-GREIS

POLZELA-HALENSTEIN

SVETA Trojica-H. Reiffal.

BRASLOVČE-FRASSLAU

IV/26

IV/31

IV/25

IV/46

IV/71

IV/81

IV/82

IV/63

IV/69

IV/79

IV/102

IV/107

IV/114

IV/28

IV/123

IV/77

IV/126

IV/101

IV/76

IV/18

IV/58

IV/43

IV/55

IV/29

IV/135

IV/161

IV/140

IV/147

IV/137

IV/133

IV/134

IV/127

IV/141

IV/143
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LOKA pri ŽUSMU-LAAK.

MARNBERG-RADLJE-..

LAŠKO-MARKT TÜFFER

MAKOLE-MAXAU

MISLINJA-MISSLING

LJUBNO-Laufen in Stm.

MEŽA-MIESS a.d. Drau

RAČE-KRANICHSFELD

KRIŽOVCI-KREIZDORF

LOKA pri Zidanem Mostu

HOČE-KÖTSCH

LAPORJE-LAPORJE

LUČE-LEUTSCH

PODLEHNIK-Lichtenegg

SEVNICA-LICHTENWALD

LJUTOMER-LUTTENBERG

RUŠE-MARIA RAST

M. NEDELJA-Klein Sonntag

REČICA ob Savinji-Riez-Stm.

POLJČANE-PÖLTSCHACH

DOBRNA-NEUHAUS

ZG. KUNGOTA-Kunigund

PILŠTANJ-PEILENSTEIN

GORNJI GRAD-Oberburg

PLANINA pri SEVNICI-..

RAJHENBURG-Reichenburg

MOZIRJE-PRASSBERG

REČICA na PAKI-Rietzdorf

RIMSKE TOPLICE-Römerbad

SREDIŠČE ob Dr.-Polstrau

MOŠKANJCI-Moschgan..

PONIKVA-PONIGL

PRISTAVA-PRISTOVA

BREŽICE-RANN

PIŠECE-PISCHÄTZ

OPLOTNICA-OPLOTNITZ

PRAGERSKO-PRAGERHOF

RIBNICA v Sav. dol.-Riez ..

Ribnica na Poh.-Reifnig Stm.

PODPLAT-P.b.Poltschach

PESNICA-PÖSSNITHOFEN

ROGATEC-Rohitsch

DESTRNIK-St. Urban Pettau 

SV. BARB.- CIRKULANE-..

BENEDIKT v Sl. Goricah-..

 VIDEM PRI PTUJU

Sv. BOLFENK (Kog)-..

TRNOVSKA VAS-St. Wolfg.

SVETI JURIJ ob Taboru-..

ŠMARJE pri JELŠAH-..

RADMIRJE-St.Xsaver Sth.

ŠEMPETER-St.P.im Saanth.

JAKOBSKI DOL-St. Jakob

VITOMARCI-St. Andrä..

SV. ANA V Sl. goricah-..

ZGORNJI LESKOVEC-..

SV.BARBARA-St.Barb.Mb.

LENART-ST. Leonard Stm

LOVRENC-St Lorenzen Mb.

Sv. JURIJ ob Šč.-St. Georg..

VUZENICA-Saldenhofen

Sv. JURIJ ob j.ž.-St.Georgen

ROG. SLATINA-Sauerbrun

ŠMARTNO ob Dreti-..

SV. MIKLAVŽ pri Ormožu-

PREBOLD-St. Paul b. Prag.

Polhov Gradec-Bilichgratz

ŽALEC- SACHSENFELD

BISTRICA ob SOTLI-..

SV. TOMAŽ pri Ormožu

ŠOŠTANJ-SCHONSTEIN

Sl. BISTRICA-W. FEISTRIZ

Podčetrtek-W.Landsberg

TRBOVLJE-TRIFAIL

VITANJE-WEITENSTEIN

Slov. Gradec-Windishgratz

SOLČAVA-SULZBACH

ŠTORE-STORE

VIDEM -VIDEM in Stm.

DRAMLJE-TRENNENBERG

ŽETALE-Schiltern in Stm.

GORICA PRI SLIVNICI-..
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IV/250

IV/257

IV/245

IV/258

IV/271

IV/278

IV/260

VI/280

IV/217

IV/252

IV/270

IV/261

IV/231

IV/215

IV/239

IV/273

IV/210

IV/274

IV/255

IV/264

VI/279

IV/225

IV/209

IV/180
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IV/186

IV/189

IV/196

IV/164

IV/166
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IV/169

IV/171

IV/175

IV/188

IV/197

IV/205

IV/207

VI/174

IV/352

IV/320

IV/354

IV/286

IV/290

IV/298

IV/295

IV/301

IV/292

IV/294

IV/315

IV/285

IV/317

IV/318

IV/351

IV/343

IV/353

IV/358

IV/362

IV/330

IV/334

IV/282

IV/326

IV/340

IV/281

IV/360

IV/349

VI/288

IV/299

IV/293

IV/305

IV/338

IV/410

IV/398

IV/431

VI/434

IV/396

IV/389

IV/423

VI/432

IV/380
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IV/435

IV/442

IV/443

IV/440

IV/436

IV/453

IV/456

IV/474

IV/463

IV/482

IV/489

IV/468

IV/459

IV/465

IV/476

SELNICA ob D.-ZELLNITZ

TRBOVLJE 2-TRIFAIL 2

BIZELJSKO-WISELL

VELENJE-VÖLLAN

DOBOVA-BRÜCKEL

STERNTHAL -Kriegs spital

GROBELNO-GROBELNO

SLIVNICA p.Mb-Schleinitz

VURMBERK-WURMBERG

SV. MARJETA-St. M.

STUDENCI PRI MB.

ARTIČE-Artisch b. Rann

CVEN-ZWEN

VUHRED-WUCHERN

CIRKOVCE-ZIRKOVETZ

KRANJSKA Številka

V/318

V/306

V/310

V/311

V/307

V/312

V/320

V/301

V/313

V/324

V/325

V/326

V/327

V/328

V/322

V/330

V/334

V/315

V/314

V/339

V/336

V/338

V/335

V/340

GORENJA VAS-Ob.dorf

GRADAC-GRADATZ

VELIKA LOKA-Großlack

BOROVNICA-Franzdorf

VEL. LAŠČE-Großlaschitz

DOBRNIČ-DÖBERNIK

DOBROVA pri Ljubljani

KOČEVJE-GOTTSCHE

ŽELEZNIKI-EISNERN

GROSUPLJE-Gro luppß

DOMŽALE-Domžale

DOB-AICH bei Laibach

RAKA-ARCH KRAIN

LJUBLJANA-LAIBACH

STARI TRG ob Kolpi

JESENICE-ASSLING

TRŽIČ-NEUMARKTL

STARI TRG pri Ložu-..

POLHOV GRADEC-Billi..

ŠKOFJA LOKA-Bischofslack

RUDOLFOVO-Rudolfswerth

STARI LOG-ALTLAG

STUDENEC pri Ljub.-IG-..

KOMENDA-COMMENDA

STARA CERKEV-Mitterdorf

METLIKA-MÖTTLING

MOTNIK-MÖTTNIG

MORAVČE-MORÄUTSCH

DVOR-HOF IN KRAIN

MIRNA PEČ-Hönigstein

KRANJ-KRAINBURG

SREDNJA VAS-Mittendorf

KOSTANJEVICA-Landstr.

LESCE-LEES

MOJSTRANA-Mojstrana

KRŠKA VAS-Munkendorf

Kranjska gora-Kronau

MOKRONOG-Massenfuss

DOVJE-LEGENFELD

LESKOVEC pri Krškem

LITIJA-LITTAI

LUKOVICA-LUKOWITZ

KOPRIVNIK-NESSELTHAL

MIRNA-Neudegg in Krain

SV. KRIŽ PODBOČJE

NOVA vas-Neud.b.Rakek

KRŠKO-GURKFELD

HORJUL-HORJUL

JESENICE na Dol.-

ŠENTJANŽ-Johhanesthal

LOŽ-LAAS

DOL pri Ljubljani-Lusttal

MENGEŠ-MANNSBURG

OSILNICA-OSSILNITZ

POLJANE nad Šk.Loko

RADOVLJICA-Radmansd.

KRKA-OBERGURK

ZGOR. Gorje-Ober Göriach

MOZELJ-OBERMÖSEL

PODNART-PODNART

PRESERJE-PRESSER

VRHNIKA-OBERLAIBACH

RADNA-Bei Lichtenwald

DOLENJA VAS pri Ribnici

ORTNEK-ORTENEGG

V/397

V/356

V/360

V/343

V/362

V/364

V/365

V/367

V/342

V/353

V/358

V/368

V/341

V/345

V/346

V/363

V/354

V/366

V/347

V/378

V/384

V/371

V/372

V/387

V/380

V/374

V/377

V/388

V/390

V/396

V/375

V/379

V/394

V/386

V/391

V/373

V/370

V/376

V/382

V/381

V/383
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VINICA-Weinitz

STIČNA-SITTICH

SODRAŽICA-Sodershich

ČRNOMELJ-Tschernem.

Višnja gora-Weixelberg

CERKLJE-ZIRKLACH

TREBELNO-TREBELNO

TROJANE-TROJANA

KAMNIK-STEIN in Krain

TREBNJE-TREFFEN

VODICE-VODITZ in Krain

NEMŠKA LOKA-..

DRAGA-SUCHEN

CERKNICA-ZIRKNITZ

STRAŽA-STRASHA

BOH. BISTRICA-..

DOL. TOPLICE-Töplitz b..

SEMIČ-SEMITSCH

LOŠKI POTOK-Laserbach

BLED 1-VELDES 1

VAČE-WATSCH b.Littai

VIDEM Dobrepolje-..

SAVA-SAVA

RADOMLJE-RADOMLJE

ŠENTVID pri STIČNI

Šentrupert-St.Ruprecht

ŽIROVNICA-Scheraunitz

ŽUŽEMBERG-Seisenberg

ŠMARTNO pri Litiji

ZAGORJE OB SAVI-Sagor

ŠENTJERNEJ-St. Barth.

RADEČE-RATSCACH

SELCA nad Šk.L.-Selzach

KOČEVSKA REKA-RIEG

ŠMARJE-SAP-St.Marein

ŠKOCJAN-ST. KANZIAN

ŠMARJEŠKE TOPLICE

RIBNICA na Dolenjskem

ŽIRI-SARIACH

LJUBLJ. ŠENTVID-ST.Veit

NAKLO-NAKLAS

V/409

V/414

V/415

V/417

V/402

V/398

V/419

V/421

V/424

V/418

V/425

V/422

V/426

V/428

V/400

V/430

V/403

V/401

V/406

V/408

V/413

V/412

V/437

V/455

V/456

V/439

V/438

V/433

V/440

V/450

V/451

V/446

V/441

V/434

V/431

V/443

V/458

V/460

V/461

V/463

V/464

MEDVODE-Zwischenwässern

KRMELJ-KARMEL

LJUBLJANA-6-LAIBACH 6

BLED 2-VELDES 2

STRAŽIŠČE-Straschische

SUHOR-SUCHOR

DRAGATUŠ-Dragatusch

BREZJE-BRESIACH

FUŽINE-Assling hütte

FARA-FARA in Krain

BOH. BELA-Wo.Wellach

BELA CERKEV-Weisskch.

PLIBERK-BLEIBURG

DOBRLA VAS-Eberndorf

EBERSTEIN

LOČE ob B.-LATSCHAH

BISTRICA V ROŽU-Feistritz

LEDENICE-LEDENITZEN

JEZERSKO-Oberseeland

PREVALJE-PRÄVALI

St.Jakob v Rožu-St.Jakob

MAUTHEN

GREBINJ-GRIFFEN

GALICIJA-GALIZIEN

MEŽICA-Miess Karnten

ZGORNJE Trušnje-OberT.

ŽEL. KAPLA-Eisenkappel

KOTLJE-KÖTTELACH

GRABŠTAJN-Grafenstein

GUŠTANJ-GUTENSTEIN

SINČA VAS-KÜHNSDORF

PODGORJE -Maria Elend

ŽIHPOLJE-MARIA RAIN

MIKLAVČEVO-Miklautzh.

RIBNICA OB Vr. Jezeru..

GLOBASNICA-Globasnitz

BOROVLJE-FERLACH

ŠMIHEL pri PLIBERKU-.. 

ST. PAUL- in Lavanth.

V/467

V/466

V/471

V/472

V/473

V/480

V/486

V/487

V/488

V/481

V/490

V/485
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XII/31a
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XII/43

XII/64

XII/93

XII/97

XII/111

XII/118

XII/131

XII/112

XII/167

XII/150

XII/39

XII/59

XII/85

XII/130

XII/140

XII/50

XII/119

XII/115

XII/172

XII/94

XII/61

XII/173

KOROŠKA Številka
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ČRNA-Schwarzenbach

VELIKOVEC-Völkermarkt

PODGORA-Unterbergen

DRAVOGRAD-Unter.d.b

VETRINJ-VIKTRING

LOGA VES-AUGSDORF

ROGAŠOVCI-ROGASOCZ

VELIKI DOLENCI-DOLANY

LENDAVA-ALSO LENDVA

DOBROVNIK-DOBROVNAK

M. SOBOTA-Muraszombat

XII/206

XII/183

XII/211a

XII/230

XII/210

XII/207

5318

5006

7064

7678

7465

Še ene povsem drugačne žige v obliki 
večmestne številke zasledimo na plačil-
nih nakaznicah.

Žig – številka Lendave 

Uporabljali so jih v ogrskem delu 
monarhije. Habsburška dvojna monarhija 
je nastala 1867 in je trajala do razpada 

PREKMURJE Številka

marjan.merkac@siol.net 

novembra 1918. Od leta 1867 dalje je 
Prekmurje pripadalo ogrskemu delu 
Avstro-Ogrske, kakor tudi ozemlje 
Hrvaške brez Dalmacije. Naši kraji v 
Ogrski so se politično, gospodarsko in 
kulturno razvijali ločeno od ostalih 
slovenskih. Znamke, žigi in poštni 
dokumenti so bili v madžarskem jeziku, 
uradni jezik je bila madžarščina.

Imate morda tudi vi kakšno razglednico krajev ob Savinji, 
ki bi jo želeli podariti mladim filatelistom v Žalcu?

Lahko jo pošljete na naslov: FD Žalec, P.P. 58, 3310 ŽALEC

Že vnaprej se vam najlepše zahvaljujemo!
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Veni Ferant

Francoski izdelovalci in založniki 
razglednic – 3

V prvih dveh delih sem predstavil nekaj francoskih fotografov in založnikov 
razglednic popularnega Mont Saint-Michela. Tokrat vam predstavljam nekaj slikarjev, 

ki so ta biser ob atlantski obali ovekovečili na svoj značilni način.

Ob pojavu prvih razglednic so predvsem 

pri litografijah imeli razni likovni umetniki 

velik vpliv. Kot grafičar se še danes čudim 
vsem tem prednikom, ki so s takratnimi 
tehnikami uspeli narediti izdelke, ki se jim 

klanjamo še danes, pa je od takrat minilo 

več kot 130 let. Pričakoval sem, da bom 

pri zbiranju razglednic naletel na veliko 
več litografskih, pa je teh začuda malo. 
Najbrž je bil vzrok ta, da so imeli Francozi 

zelo razvito fotografijo in z njo povezane 

tehnike tiska, kot je npr. svetlotisk. Tudi 

knjigotisk je bil dovolj razvit. Litografske 
razglednice Mont Saint-Michela pa, zani-
mivo, večinoma izhajajo iz drugih držav. 

Žal dostikrat ne najdemo podatkov o 
tistih, ki so sodelovali z likovno predlogo, 
da je po njej lahko nastala razglednica. To 

velja tudi za večino litografskih razglednic 
iz naših krajev. Včasih je naveden 

Mont Saint-Michel – ena starejših razglednic tega 
bisera, poslana 15. julija 1896. Tehnika tiska: 

enobarvni knjigotisk. Avtor risbe (še) ni poznan.

Še ena od takih, kjer avtor risbe (še) ni poznan.

Razglednica je bila poslana aprila 1898. Tehnika 
tiska: enobarvni svetlotisk. Avtor risbe (še) ni poznan, 

se je pa podpisal (spodaj levo) na zanimiv način.

založnik, tu in tam tudi tiskar, slikarji pa so 

ostali v ozadju. Včasih je kak umetnik 

pustil na risbi svoj zaščitni znak ali 
inicialke, kot v spodnjem primeru. 

Zakaj sploh pišem ta članek in se lotevam 

tudi slikarjev? Ker je v razstavnem razre-

du razglednic zelo zaželjeno, če pod 
razglednico napišemo tudi kaj o avtorjih.
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Nekateri so bili prepoznavni s svojim sti-

lom, pa s(m)o jih lahko določili. Že vrsto 

let se ukvarjam s proučevanjem razgled-
nic in nikoli se ne zadovoljim samo s pre-
pisovanjem kratic, ki so zapisane na raz-
glednicah. Zanima me, kdo se skriva za 

tem in pa kakšna je njegova zgodovina. 

Prodajalci razglednic na spletu podatke z 
razglednic večinomasamo prepišejo in jih 
ne zanimajo podrobnosti avtorjev. V zad-

njih letih sem kontaktiral tudi nekaj fran-

coskih zbiralcev in največji zbiralec raz-
glednic Mont Saint-Michela mi je potrdil, 
da jih on zbira po motivih in da jih ne ločuje 

po avtorjih. Izjema je ločevanje po večjih 

založnikih, ki imajo obširen opus izdaj.

Nekaj časa sem potreboval, da sem 
ugotovil, kdo se skriva za kratico H.V., ki 
sem jo našel na več razglednicah. Gre za 

francoskega slikarja Henrija Voisina, ki 

je avtor več razglednic Mt. St.-Michela in 

je, kot kaže, večino izdal v samozaložbi.

Pri nekaterih razglednicah pa je naveden 
založnik ali tiskar. Predvsem nemški in 
avstrijski založniki so imeli to navado,  pri 

francoskih pa le pri večjih založnikih.

Serija razglednic (oštevilčene od 1 do 42) različnih 
francoskih krajev je še danes iskan predmet 
zbiralcev. Potovane razglednice nosijo datume 
med leti 1901 in 1905. Večina razglednic je imela 
tudi reklamno sporočilo sponzorja. Reklam je bilo 
7, vsaka pa je bila natisnjena na vse številke (1-42, 
336 kombinacij). Avtor ilustracije mi (še) ni poznan.

Mont Saint-Michel – Podoba mesta pred letom 
1897, ko so potem nadzidali (povišali) zvonik 
cerkve. Založnik: Künzli Freres, Zürich, Švica. Leto 
izdaje: 1898, poslana 6. 9. 1900. Tehnika tiska: 
večbarvna litografija. Avtor risbe mi (še) ni poznan.

Henri Léon Voisin se je rodil 8. 8. 1861 v 

St.-Mandéju (vzhodnem predmestju 

Pariza) in se po študiju na pariški šoli lepih 
umetnosti posvetil gravuri in jedkanici. 
Graver, ilustrator, slikar in kipar je svoja 
dela razstavljal v približno petdesetih 

salonih v Franciji in tujini. Leta 1885 je 

prvič obiskal Mont Saint-Michel in se vanj 
zaljubil. Na Mont St.-Michelu je najel hišo, 
da je lahko narisal vse zanimive kotičke 
tega kraja. „Čudežu“ je tako posvetil kar 

300 grafičnih del. Poleg tega je napisal 

več knjig in brošur ter številne druge tudi

Avtor risbe: slikar Henri Léon Auguste Voisin. 
Založnik ni naveden na nobeni od njegovih 
razglednic. Najbrž gre za samozaložbo. Leto 
izdaje: potovala julija 1899. Tehnika tiska: 

2enobarvni knjigotisk, raster 54 pik na cm .
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ilustriral. Bil je ustanovitelj in častni pred-
sednik umetniškega društva Société 
artistique de la baie du Mont-Saint-Michel 

et de l'Avranchin.

Avtor risbe: slikar Henri Voisin, ki je najbrž tudi pisal 
in poslal to razglednico. Poslana je bila 1. januarja 
1908 z novoletnim voščilom, izšla pa pred 1904. 

2Vrsta tiska: knjigotisk, raster 54 pik na cm .

Ob vsej intenzivni umetniški dejavnosti je 
Henri Voisin, ki si je prizadeval za ohra-
nitev „Gore“, 27. 12. 1911 s pomočjo bo-

dočega predsednika francoske republike 

Paula Deschanela ustanovil združenje 

Avtor risbe je Henri Voisin. Založnik ni naveden na 
nobeni od njegovih razglednic. Leto izdaje: pred 
letom 1904 (stran za naslovnika je še nedeljena).

S številnimi objavami in članki, konferen-

cami ter s pravilnim pristopom do uradni-

kov je bil eden najzaslužnejših, da je Mt. 

Saint-Michel bil večkrat saniran in je s tem 

ohranil videz in značaj srednjeveškega 

mesta, kar ostaja na srečo tudi še danes.

"Prijatelji Mont-Saint-Michela", katerega 
generalni sekretar je bil do leta 1938, nato 
pa ustanovni predsednik. Med leti 1912 in 

1938 je vsako leto izdelal in podaril gra-

fiko vsakemu članu združenja in tako 

ustvaril odlično zbirko 27 različnih grafik. 
Leta 1938 je za vsa dejanja v korist Mt. 
Saint-Michela prejel visoko državno 

odlikovanje – viteški križ legije časti.

Naslednji od slikarjev, ki je rad upodabljal 

zgodbe, povezane z Mt. Saint-Michelom, 

je bil Edouard de Bergevin. Rodil se je 

18. 7. 1861 v mestu Couhé-Vérac v 

zahodni Franciji, umrl pa 6. 12. 1925 v 

Rouenu, kjer je pokopan skupaj s svojo 

sestro, znano pisateljico Colette Yver. 

Mont Saint-Michel – pogled z jugozahoda. Avtor 
risbe Edouard De Bergevin. Založnik: Muzej Mont 
Saint-Michel pred letom 1904 (zadnja stran še ni 
deljena na polovico). Tisk: enobarvni kamnotisk. 

Razglednica je bila poslana 17. 9. 1902 v Švico. 
Gre za likovno delo Edouarda De Bergevina.
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Oče Edouarda De Bergevina je bil državni 

uslužbenec, zato se je družina pogosto 

selila. Ko je študiral na slikarski akademiji 

v Rouenu (Académie de Peinture et de 

Dessin) sočasno s Frenchonom, Angran-

dom in Josephom Delattrejem, je šolanje 

nadaljeval v Parizu v Géromeovem ate-

ljeju. Jean-Léon Gérome ga je imel za 

enega svojih najboljših učencev. 

Kot vidite, ni lahko priti do vseh podatkov 

o ustvarjalcih takratnih razglednic, ki bi 

nam prišli prav pri naših eksponatih. Je pa 

tako raziskovanje zanimivo in ob tem 

naletite še na kup podatkov. Poizkusite! veni.ferant@gmail.com

Prvi dve razglednici Edouarda De Bergevina je izdal Muzej na Mt. St.-Michelu in sodita v serijo zgodb 
o tem kraju. Nastale so po letu 1904, natisnjene so v knjigotisku. Desna pa je litografska iz leta 1901.

Ernest Lessieux, francoski slikar, je avtor razglednic 
iz serije založbe Lecoq & Mathorel.

Leto 1902. Znan je založnik, slikar pa žal (še) ne.

Mario Pinetti, avtor te razglednice, je leta 1912 
v Parizu prejel 1. nagrado na slikarskem tekmovanju.
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Alojz Tomc

Ali je s to znamko kaj narobe?

Ob pogledu na znamko Zaira na sliki spodaj izurjeno oko filatelista takoj opazi, 
da je riba sredi slike obrnjena na glavo. Gre morda za novo svetovno redkost, 

podobno znamki ZDA za 24 centov iz leta 1918, znani kot Inverted Jenny 
(obrnjena Jenny), ko so dvokrilno letalo  v delu naklade pomotoma Curtiss JN-4H

natisnili obrnjeno za 180° in je znamka danes zelo redka in draga? 
Žal, ne. Z znamko je vse v redu, le riba je nekaj posebnega.

V času izdaje znamke se je Demokratična 

republika Kongo imenovala Zaire (med 

27. oktobrom 1971 in 17. majem 1997), 

kar je zapisano tudi na znamki. Mlajše 

filateliste bo to morda zmedlo, saj danes 

država s tem imenom ne obstaja več.

Današnji Vzhodni Kongo, od osamo-

svojitve 30. junija 1960 uradno Demo-

kratična republika Kongo, je bivša 

belgijska kolonija, ki leži v Srednji Afriki in 

ima izhod na morje Južnega Atlantskega 

Oceana. Po glavnem mestu Kinshasa je 

država znana tudi pod imenom Kongo 

Kinshasa in je ne smemo zamešati s 

sosednjim Zahodnim Kongom, ki je, prav 

tako po glavnem mestu, znan kot Kongo 

Brazzaville. Glavni mesti obeh Kongov 

ležita na nasprotnih bregovih reke Kongo, 

kar je edini primer na svetu, da se večji 

prestolnici nahajata tako blizu skupaj (z 

izjemo Vatikana, ki leži znotraj Rima).

Znamka je izšla 23. januarja 1978 kot 

sedma v seriji devetih znamk in bloka, na 

katerih so prikazane lokalne ribje vrste 

Konga in so prve znamke, ki nosijo le ime 

Zaire. Pred tem je na znamkah Zaira 

pisalo Republique du Zaire (Republika 

Zaire). Na znamki opazimo nominalno 

vrednost 40 K. Uradna valuta je takrat bil 

Zaïre (1 Zaïre = 100 Makuta (K) = 10000 

Sengi (S)). 

Motiv na znamki predstavlja sladkovodno 

ribo, vrsto soma iz družine Mochokidae, ki 

jo sestavlja 181 vrst afriških somov, z 

latinskim imenom Synodontis nigriventris 

(David, 1936), ki domuje v porečju reke 

Kongo (in v njenih pritokih Kasai in 

Ubangi) v Kamerunu, Demokratični 

republiki Kongo in Republiki Kongo.

na znamki Zaira iz leta 1978.
(Synodontis nigriventris)

Afriški na glavo obrnjeni som

Ribice začno življenje kot ostale ribe in 

plavajo s trebuhom navzdol, a se po 

sedmih do desetih tednih obrnejo in 

potem večino svojega življenja plavajo s 

trebuhom navzgor. Običajno se prehra-

njujejo tik pod površjem reke, večinoma 

na območjih, ki so nad površino močno 

porasla, zato je bolj pomembno, da vidijo, 
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Ihtiologi, ki proučujejo življenje rib, so 

doslej o tej vrsti, ki preživi do 90 % 

svojega časa v obrnjenem položaju, 

izvedli več znanstvenih študij. Ugo-

tovljeno je bilo, da niti mehanika 

plavalnega mehurja niti notranjega ušesa 

nista drugačni kot pri drugih ribah. 

kaj se dogaja tik pod površino kot spodaj 

in so zato razvile svojevrstno tehniko 

hrbtnega plavanja. 

Ima pa ta vrsta rib edinstveno in samore-

gulacijsko sposobnost, da se razmerje 

med centralnim živčnim sistemom in 

organom notranjega ušesa, ki se upo-

rablja za ravnotežje, v bistvu “ponastavi”, 

kadar se riba nagne za več kot 22°, kar 

omogoča, da ribe ostanejo stabilne.

Ribica je dobro znana tudi med akvaristi 

in je primerna tudi za začetnike. Tempe-

ratura vode v akvariju, ki naj meri najmanj 

80 cm, naj bo med 22 °C in 26 °C, njen ph 

pa med 6 in 8. Ribice zrastejo do največ 

9,6 cm v dolžino. Odrasle samice so bolj 

polne in svetlejše kot samci. Synodontis 

nigriventris je zelo mirna in družabna 

vrsta rib, zato jih je potrebno gojiti v 

skupinah po pet ali več skupaj.

Znanstveno ime nigriventris izhaja iz 

dejstva, da je trebuh teh rib temnejši od 

hrbtnega dela, torej ravno obratno kot pri 

drugih vrstah rib. To je oblika kamuflaže, 

zaradi katere jih plenilci, kot so plenilske 

ribe in ptice, težje opazijo. 

Knjižnica FZS

Igor Pirc

Novosti in nove pridobitve knjižnice 
dr. Antona Lavriča – jesen 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       

Novalija Kenan

VÖPh

Katalog poštanskih maraka - XIV. Olimpijske igre Sarajevo 1984

100 Jahre VÖPh - 100 Streflichter durch die Welt der Philatelie

2020

2022

bosanski

nemški
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Peter Kramar

Gmunden 2022
25. Alpe Jadran Filatelija

Letošnja petindvajseta razstava Alpe Jadran Filatelije AJF 2022 je potekala v sklopu 
dogodka »phila«-Toscana22 od 26. do 28. avgusta v Gmundnu. 

Vzporedno je potekala še filatelistična razstava Birdpex9, razstava tematskih 
eksponatov na temo ptic.

Razstavili so 26 eksponatov razstavljal-

cev iz osmih držav: Avstrije, Avstralije, 

Belgije, Indije, Nemčije, Nizozemske, 

Portugalske in Švice. Organizatorji so 

pripravili tudi sejem filatelističnih izdelkov 

in avkcijo s 27 trgovci. 

Kljub temu, da je organizator razstavo 

Alpe Jadran Filatelije postavil nekoliko na 

stranski tir in je bilo v pripravi kar nekaj 

komunikacijskih šumov, se je na razstavo 

uvrstilo 5 držav, sodelujočih v AJF. S 

skupno 75 eksponati so sodelovale Ba-

varska Nemčija, Italija, Avstrija, Slovenija 

in Madžarska, manjkala pa je Hrvaška. Iz 

Bavarske je bilo 12 eksponatov, 5 iz Italije, 

31 iz Avstrije in 8 iz Madžarske. Slovenci 

smo bili na razstavi številčno dobro 

Pogled na prizorišče razstave, kjer so 
organizatorji uporabili 12-listne vitrine.

zastopani, saj smo sodelovali s 16 

eksponati, ki so se zelo dobro odrezali, 

saj smo v povprečju dosegli 82 točk. 

Še posebej velja izpostaviti mladinske 

eksponate, ki so jih sodniki izredno 

pohvalili. Vsi prejeli veliko točk, krožek 

osnovne šole Žalec pa je za eksponat The 

learning trail around Hell Cave prejel tudi 

posebno nagrado. V odprtem razredu pa 

je nagrado za najboljši eksponat v 

odprtem razredu prejel Veni Ferant za 

eksponat . Katalog Lads, let's grab a pint

in palmares sta dostopna na spletni strani 

/gmunden-2022.html.

http://www.alpeadria.eu/exhibitions/2022
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Pa še nekaj podatkov o mestu, ki je 

gostilo omenjeno prireditev. Gmunden 

leži na severni obali ledeniškega jezera 

Traun. Od sredine 19. stoletja najprej se 

je razvil v prestižno stanovanjsko naselje, 

nato pa v poletno letovišče zgornje 

Avstrije. Dogodek »phila«-Toscana22 se 

je odvijal v kongresnem centru, ki ga je 

mesto Gmunden zgradilo po nakupu 

Nacionalni komisarji, ki so poskrbeli, da so vsi 
eksponati varno prispeli na razstavo in se potem s 
priznanji vrnili lastnikom. Z leve proti desni Horst 
Horin (AUT), Dénes Czirók (H), Gabriele Gastaldo 
(I), Rudolf Spieler (vodja razstave), Peter Kramar 
(SLO) in Thomas Bauer (D). Foto: Igor Pirc.

Seznam slovenskih eksponatov na razstavi 
AJF Gmunden 2022 ter doseženi rezultati.

Ob jezeru Traunsee

Pogled na grad Seeschloss Ort, eno od najbolj 
turistično obleganih predelov v Gmundnu.

posestva leta 1994. Vila je bila zgrajena 

med letoma 1870 in 1877 kot knežja 

rezidenca ovdovele velike vojvodinje 

Toskanske Maria Antonie s Kraljestva 

dveh Sicilij. Arhitekt je bil najmlajši od 

njunih desetih otrok, Johann Salvator. 

Vila je zasnovana v starogrškem slogu 

historicističnega postklasicizma. Danes 

ga uporablja Toscana Congress kot 

lokacijo za seminarje in druge dogodke.
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Igor Pirc

Letna konferenca predstavnikov dežel 
Alpe Jadran Filatelija v Gmundnu 

manjkala sta predstavnika Švice (Tičino) in Hrvaške.

V nedeljo, 28. avgusta, zadnji dan razstave Alpe Jadran 2022, je bilo v Gmundnu, 
mestecu ob izlivu Traunškega jezera, srečanje reprezentantov držav članic delovne 
skupine Alpe Jadran Filatelija (AJF). Prisotni smo bili predstavniki Italije (treh dežel), 

Bavarske, Madžarske (sedmih komitatov), Avstrije (treh dežel) in Slovenije, 

Ocena tekoče razstave v Gmundnu je bila slaba; očitki so leteli na organizacijo, 
pomanjkanje odgovorne osebe za stike s članicami – udeleženkami AJF, predvsem pa 
to, da niso pisno povabili članic AJF na razstavo in prijavo zbirk (to so objavili samo na 
spletni strani društva v Gmundnu!), posledica česar je bila, da hrvaški komisar sploh ni 
vedel za prijavni rok, podobno pa je odreagiral tudi predstavnik Ticina Jvo Bader. Poleg 
tega je bila velika razstava AJF ob mali specializirani razstavici na temo ptic (Birdpex).

Za pripravljavca razstave v letu 2023 bo dogovor sprejet na velikem trgovskem 
srečanju v Ulmu konec oktobra (kandidata sta Bavarska in Madžarska). 

Naši razstavljavci in razstavljavke so dosegli zelo dobre rezultate. In pomebno je tudi, 
da se bo, kljub nekaterim letošnjim težavam, serija vsakoletnih razstav sedmih članic 
AJF nadaljevala tudi v bodoče.

Sprejet je bil tudi dogovor za spremembo 7. člena Razstavnih pravil, ki določa višino 
prispevka za vitrine. Le-ta se bo prehodno spremenil za razstavo na Trbižu, po njej pa 
bo prispevek znašal 20 € za 12-listne vitrine in 26 € za 16-listne vitrine.

Aktualni predsednik Delovne skupine Sandro Agostosi je ugotovil, da je zaradi 
koronske epidemije odpadla razstava na Trbižu (leta 2020 in tudi 2021) ter da je po želji 
avstrijske Zveze letošnjo razstavo pripravila Avstrija.

V prehodnem obdobju so vse članice Delovne skupine AJF reševale dejavnost znotraj 
svojih meja, razen nekaj manjših razstav (DesetoOkno), ki so se prilagodile 
virtualnemu okolju.

Kar zadeva kadrovskih sprememb, ima avstrijsko društvo AJF Avstrija novega 
predsednika, Herberta Nesslerja, ki se je na sestanku na kratko predstavil. Prav tako 
zaradi bolezni je odstopil tudi bavarski predsednik filatelističnih društev. Nadomestil ga 
je Thomas Heckel, ki bo verjetno tudi bodoči predstavnik Bavarske v DS AJF.

Dobra novica je, da so Trbižani pripravljeni prihodnje leto pripraviti razstavo v imenu 
italijanskih dežel in sicer v drugi polovici septembra. Predstavnik organizatorja Gabriele 
Gastaldo je predstavil osnutek programa in povabil vse dežele članice, da se razstave 
tudi udeležijo. Za koordinatorja razstave je bil (ponovno) imenovan Igor Pirc.

Vsebinske točke srečanja so bile – Pregled delovanja v času od zadnje razstave (v 
Kamniku leta 2019), Kadrovske spremembe v deželah članicah, Rezime tekoče 
razstave v Gmundnu ter Pogled na razstave v bodoče.

ipirc711@gmail.com
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Filatelija in domoznanstvo

Veni Ferant

s pomočjo filatelije
Odkrivanje lokalne zgodovine

Že dalj časa zbiram vse vrste poštnih pošiljk, ki imajo odtisnjen poštni žig Žalca. 
Na začetku so me zanimali samo poštni žigi, pozneje pa sem ugotovil, da mi takšni 

potovani primerki lahko tudi pomagajo pri odkrivanju lokalne zgodovine.

Tako sem do sedaj našel že več kot sto 

primerkov v obliki pisem, dopisnic, 
razglednic in telegramov, ki nosijo poštni 
žig Žalca, kar ni tako majhno število, če 
upoštevamo, da je bil Žalec le trg, ki so ga 

šele leta 1964 proglasili za mesto. Zato 

sem toliko bolj vesel vsakega novoodkri-
tega primerka, ki sodi v mojo zbirko.

Priznam, da o tem Čremošniku še nikoli 

nisem slišal oziroma se tega priimka ne 

spomnim. Ampak splet ponuja celo vrsto 

zanimivih podatkov in kmalu sem ugo-

tovil, kdo je bil ta zelo učeni Žalčan.

Gregor Čremošnik se je rodil 24. februarja 

1890 v Ločici pri Polzeli, čeprav gre za 

hišo, ki je precej bližje Šempetru. 

Razglednica Žalca, poslana leta 1939.

prof. dr. Josipu Matasoviću v Zagreb.
Razglednica je bila namenjena 

Vpis rojstva Gregorja Čremošnika v krstno knjigo 
(vir: arhiv mariborske nadškofije).

Žalcu poznal znanega žalskega čevljarja 

s tem priimkom, pa me je to zavedlo.

Pred leti sem kupil razglednico Žalca, ki 

pa ni sprva ni kazala, da bo sodila v mojo 

domoznansko zgodbo, saj je bila oddana 
v Celju in je bila žigosana s tamkajšnjim 
žigom. Tudi pošiljatelja sprva nisem znal 
razvozlati. Potem pa sem v Domoznan-

skem oddelku žalske knjižnice dobil 

potrditev, da je pošiljatelj Čremošnik in ne 

Čremožnik, kakor 
sem jaz napačno 

prebral, saj sem v 
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Zakaj ga imamo tudi Žalčani za svojega? 
Morda zato, ker so po vojni vsi ti kraji po 
Savinjski dolini bili sestavni del Občine 

Žalec. Po drugi strani pa lahko iz 

besedila, ki ga je napisal na razglednici, 
razberemo, da je bil tudi Žalčan.

Plača je bila takrat slaba in težko se je z 

družino prebijal skozi življenje. Čeprav se 

je dobro vživel v tamkajšnje življenje, 

pridobil kar nekaj prijateljev in imel ugled 
med prebivalci, ga je vseskozi vleklo v 
Slovenijo, a premestitve ni bilo. 

Leta 1935 je pričel z akademsko kariero 
na Filozofski fakulteti v Skopju kot 
profesor srednjeveške zgodovine. Najbrž 

je v tem obdobju spoznal tudi dr. 

Matasovića iz Zagreba, ki mu je bila 

namenjena tale žalska razglednica. 

Po zbranih podatkih sem izvedel, da je bil 

Gregor Čremošnik bister fant, zato so ga 

dali v šole. Tako je slavistiko in zgodovino 
študiral na univerzi v Gradcu, kjer je leta 
1915 tudi uspešno promoviral. Nato se je 

dodatno izobraževal na Dunaju. V tistih 

časih ni bilo enostavno najti službe. Za 
krajše obdobje jo je dobil na gimnaziji v 
Trstu. Junija 1917 je sledila premestitev v 

Sarajevo. Bil je sekretar BiH inštituta za 

raziskovanje Balkana. Po vojni je bil ta 

inštitut ukinjen. V sarajevskem muzeju je 

dobil službo kustosa. Vodil je tudi 
muzejsko knjižnico in srednjeveški 

oddelek muzeja. Njegova specialnost je 

bila proučevanje zgodovine Dubrovnika.

Dr. Josip Matasović (1892-1962) je 

doktoriral leta 1915 na Dunaju. Po 

zaposlitvi v Zagrebu kot kustos muzeja je 
leta 1924 postal najprej docent za 
zgodovino novega veka, leta 1932 pa 

redni profesor na Filozofski fakulteti v 

Skopju. Tu se leta 1935 pridruži naš 

Gregor Čremošnik in združno sta 
suplirala predmet zgodovino starega 
veka (vsak polovico).

Sporočilo naslovniku te razglednice

Prepis sporočila z razglednice

V besedilu tudi omenja, da na osnovi 
vojnega ministrstva dovolijo vsem 
profesorjem, da gredo z orožnih vaj nazaj 

v službo zaradi opravljanja študentskih 

izpitov. Glede na to, da je imel g. 
Čremošnik težave z zdravjem, dvomim, 

Zato sedaj bolje razumem, zakaj naj bi se 
Čremošnik na poti v Skopje spotoma v 
Zagrebu sploh dobil s kolegom Mata-

sovićem. In kaj mu še sporoča?

Vraćam se večeras u Skoplje, u 

Zagrebu na žalost u noći neću moći da 

se zaustavim, a uskoro ćete svakako i 

Vi u Skoplje, te ćemo još prije ispita 

imati mogućnosti za razgovor o svim 

pitanjima. Napuštajući moj lijepi, sada 

toliko mi omrznuti zavičaj Vas mnogo 

pozdravlja

Vaš Dr.G.Čremošnik

Konačno sam na osnovi odluke Min. 

vojnog, da se svi univerz. nastavnici 

puste kući do 1. nov. u svrhu 

održavanja ispita, oslobođen i ja moga 

očajnog ljenarenja tu u Žalcu. 

Mnogopoštovani gosp. profesore!

Žalec, 7. X. 39.
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veni.ferant@gmail.com

da je bil vpoklican na orožne vaje. Ker so 
bile tudi fakultete takrat zaprte, je bil 
najbrž ta čas doma, zato piše, da je 

končno oproščen obupnega lenarjenja v 

Žalcu in da se z vlakom vrača v Skopje in 
da žal ne bo imel časa, da se ponoči 
ustavi še v Zagrebu, kjer je živel 

prejemnik te razglednice. 

Potem pa sem nekega večera na spletnih 

trgovinah iskal telegrame, ki bi mi morda 

prišli prav pri mojih filatelističnih zbirkah. 
Bilo jih je nekaj vek kot tisoč. Pogled se mi 
je zaustavil ne enem, poslanem iz 

Beograda leta 1935. Kar nisem mogel 

verjeti. Telegram je bil naslovljen v Skopje 

za prof. Matasovića. In kdo ga je poslal? 
Nihče drugi kot naš Gregor Čremošnik. 
Sporočilo je bilo kratko:

„dolazim cetvrtak uvece deset sati = 

cremosnik =“

V Domoznanskem oddelku žalske knjiž-
nice mi je kolegica Karmen Kreže ob 
najdbi Čremošnikove razglednice posodi-

la knjigo Pisma Gregorja Čremošnika, ki 

jo je napisal dr. Ignacij Voje (izšla 2016). V 
knjigi je predstavljena vsebina naključno 
najdenih pisem iz bogate korespondence 

Gregorja Čremošnika. Iz vsebine lahko 

razberemo delčke iz njegovega življenja.  

Med vojno je bil Čremošnik iz Sarajeva 
pregnan v Beograd. Šele leta 1946 se je 
vrnil v Ljubljano in dobil službo na 

Filozofski fakulteti kot redni profesor na 

katedri za zgodovino južnih Slovanov. 

Kljub temu, da je bil spet v Sloveniji, kar si 
je ves čas želel, pa mu ni bilo dano, ni 
našel tiste sreče, za katero je mislil, da ga 

bo čakala doma. In ko mu je ponagajalo 

še zdravje, je 12. novembra 1958 umrl. 

Dr. Ignacij Voje je bil tesno povezan z 

Gregorjem Čremošnikom, saj je bil po 
diplomi (1951) tudi njegov asistent, 
pozneje pa tudi redni profesor in je na ta 

način nadaljeval pot, ki jo je Čremošnik 

prezgodaj končal.

Sam telegram nima neke večje filatelis-
tične vrednosti, za domoznanskega zbi-
ralca in za lokalno zgodovino nekega 

kraja pa je seveda dragocen dokument, 

še posebej v primerih, ko o neki osebi ni 

ravno veliko razpoložljivega materiala. 
Če še pred meseci nisem nikoli slišal za 
Gregorja Čremošnika, pa sem sedaj kar 

naenkrat zbral dva zanimiva primerka.

Na rojstni hiši dr. Gregorja Čremošnika so leta 1980 

odkrili spominsko ploščo. Vir: Novi tednik, Celje.

Leta 2018 sem na domoznanskem 

večeru v Žalcu obiskovalcem predstavil 

znamenitega rojaka in njegovo pot. Brez 
najdenega filatelističnega materiala pa do 
te zgodbe nikoli ne bi prišel. Še en dokaz 
več, da s pomočjo filatelije lahko izvemo 

vedno kaj novega. Če je le volja!

dr. Matasoviću na fakulteto v Skopje.
Telegram, ki ga je Gregor Čremošnik poslal 
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Bojan Bračič 

Balonska pošta

24. Svetovno prvenstvo v poletih s toplozračnimi baloni. Ker organizirana filatelija 
v Pomurju že nekaj let ne deluje, smo se dogodku posvetili mariborski filatelisti.

Od 17. do 25. septembra 2022 je v Murski Soboti in okolici potekalo 

Začelo se je na enem naših rednih 
nedeljskih srečanj v Taborki, ko nas je 
kolega Milko Linec seznanil, da bo jeseni 
v Murski Soboti balonarsko prvenstvo. 
Drugi kolega, Jože Nemec, rojeni 
Prekmurec, je takoj zastrigel z ušesi in 
čez nekaj dni poslal Komisiji za izdajo 
poštnih vrednotnic predlog, da izredno 
uvrsti v program izdaj še znamko, ki bo 
posvečena omenjenemu prvenstvu. Kot 
član komisije sem člane komisije 
argumentirano prepričal, da je dogodek 
dovolj zanimiv za izdajo priložnostne 
znamke. 

Organizatorji, navdušeni, da bo njihovo 
prvenstvo zabeleženo tudi s poštno 
znamko, so takoj pristali na ponujeno 
sodelovanje. S Pošto so se dogovorili, da 
bo znamka izšla že 11. julija in jo bodo 
lahko uporabljali za pošiljanje različnih 
dopisov in vabil. Na Pošti so se odločili za 
znamko v bloku.  

Med tem smo že navezali stike z glavnim 
organizatorjem prireditve in se hitro 
dogovorili, da bomo pripravili ustrezno 
filatelistično razstavo in da bi bilo lepo, če 
bi lahko izpeljali tudi prenos poštnih 
pošiljk z balonom. 

v bloku

je izdala 
poštno 
znamko 

Pošta 
Slovenije 

Organizatorji prireditve so pripravili 
predstavitev znamke v Expanu ob 
Soboškem jezeru. Expano je paviljon, v 
katerem se je predstavljala Slovenija na 
svetovni razstavi leta 2015 v Milanu. Ker 
je šlo za montažni objekt, so ga po 

razstavi razstavili in spet sestavili ob je-
zeru, ki je nastalo iz nekdanje gramoz-
nice. Tam je zdaj športno rekreacijski 
center. Na predstavitvi, ki je bila zelo 
dobro medijsko pokrita, sva s kolegom 
Nemcem spregovorila nekaj o sami 
znamki in nekaj o znamkah in filateliji 
nasploh, filatelističnih društvih in Zvezi.    

Na predstavitvi poštne znamke od leve: Tina Bolcar 
Repovž, zadolžena za marketing, Matjaž Pavlinjek, 

predsednik organizacijskega odbora prvenstva, 
Bojan Bračič, Jože Nemec in Simona Koser Šavora, 

Pošta Slovenije.
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(Foto: Nina Lepoša).
Tako je znamka prvič poletela z balonom.

Predstavnica Pošte predaja pismo z novo znamko 
Nives Orešnik, nekdanji miss Slovenije 2012. 

Matjaž Pavlinjek s poštnimi pošiljkami 
in Radoš Švagelj, pilot balona (foto: Bojan Bračič).

Sam sem pripravil eksponat Baloni in 

balonarstvo na 60 razstavnih listih iz 

gradiva, katerega večino je zbral član 

FDM Branko Petan. Ko smo od 

organizatorjev izvedeli, s katerim 

balonom bodo prenesli pošto in kdo bo 

pilot, sem pripravil posebno kartico in 

priložnostni poštni žig. Žig nosi datum 19. 

september 2022, ko naj bi po odločitvi 

organizatorjev opravili let balona s 

poštnimi pošiljkami. Mariborski filatelisti 

smo bili pripravljeni in smo v Expanu  

postavili razstavo, še preden se je 

prvenstvo začelo. Na razstavišču smo 

namestili tudi poštni nabiralnik, v 

katerega so zainteresirani lahko oddali 

pošiljko, ki bo potovala z balonom. 

Prenos poštnih pošiljk z balonom pa je 

tekel takole. Z asistentko, to je z mojo 

drago soprogo, sem se kot pooblaščeni 

poštar v nedeljo, 18. septembra 2022, 

popoldan odpeljal do Expana in preden 

so ga zaprli, izpraznil nabiralnik. Dosti 

pošiljk ni bilo notri, nekaj pa le. Ker smo 

pričakovali polet v ponedeljek zgodaj 

zjutraj, sva si uredila prenočišče na 

Kukeču (Goričko). V ponedeljek sva 

vstala ob 5.45. Čez 15 minut je prišel od 

pilota balona SMS: »Danes je verjetnost,

V torek sva vstala ob 5.30. Ob 6.00 sem 
dobil sporočilo: »Mi moramo odleteti pred 
7. uro pred hangarjem na letališču«. Sva 
se takoj odpravila in malo sem moral 
»pohoditi plin«; pri balonu sva bila ob 
6.55. Žal je bil balon že poln, ker se je za 
let odločil g. Pavlinjek. Tako sem mu 
predal pripravljene pošiljke za prenos in 
balon je odletel.

da  bomo leteli, majhna«. Čez dobrih 
deset minut pa še: »Naš polet je 
odpovedan. Se slišiva jutri.« Ko sva se 
peljala domov v Maribor, sva v zraku sicer 
videla množico tekmovalnih balonov, toda 
… . Doma sem dobil ob 20. uri sporočilo. 
»Jutranji sestanek prestavili na 5.45. 
Vzleteli ne bomo pred 7. uro. Okoli 6.00 
vam pošljem SMS«. 
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(foto: Mirijana Bračič).
Balon S5-ORO se dviga in oddaljuje 

Z asistentko sva se vrnila k avtu in se z 
ekipo, ki pomaga pri dvigu in pristanku ter 
pospravljanju balona, dogovorila, da jim 
sledimo, ker bodo dobivali navodila, kam 
naj pridejo čakat balon. V tem pa sem 

Pogled z balona na množico tekmovalnih balonov, 
ki se dvigujejo z letališča.

Pogled z balona na križ, ki se mu morajo 

čim bližje sredini križa.
balonarji približati in iz košare vreči marker 

dobil sporočilo, da so našli zame prostor 
na balonu PUNTIGAM, ki je tam blizu in 
bo kmalu vzletel. Tako hiter že dolgo 
nisem bil. Balon je imel precej večjo 
košaro (za 12 ljudi), ampak je bil že skoraj 
poln; no, zame je še bil prostor. Vzleteli 
smo deset minut za »poštnim balonom«. 

Ker je let balonov odvisen od vetra, smo 
vsi leteli v isto smer. Mi smo leteli nekoliko 
višje (okoli 800 m nad morjem, kar je tam 
okoli 400 m nad tlemi), tako da sem imel 
balon s pošto ves čas pod kontrolo. Ker so 
prej vzleteli, so tudi prej pristali, pristali pa 
smo na robu vasi Lipa. 

Asistentka je bila prisotna pri pristanku 
balona S5-ORO in je od g. Pavlinjeka 
takoj po pristanku prejela poštne pošiljke, 
ki so jih z balonom prepeljali.
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Asistentka prevzema poštne pošiljke, 
ki so potovale z balonom.

Potem je pobrala še mene in odpeljala 
sva se do najbližje pošte, to je pošta 
Beltinci. Tam sem najprej vse pošiljke, ki 
so lete le,  opremi l  s  štampi l jko 
POTOVALO Z BALONOM in vse izročil 
prijazni poštni delavki. 

Tako se je balonska pošta zaključila in 
upam, da so poštarji prenesli balonske 
pošiljke na vse naslove v dobrem stanju.

v odličnem stanju.
Tudi urednik NF je prejel balonsko pošiljko 

bojan.bracic@triera.net 

V spomin Vladu Kučanu (1952-2022)

V petek, 26. avgusta 2022, smo se na pokopališču v Rogaški 
Slatini poslovili od Vlada Kučana, skrbnega očeta, velikega 
prijatelja, predsednika Zbirateljskega društva Rogaška 

Slatina (ZDRS), modrega in predvsem sočutnega človeka, 

vedno pripravljenega pomagati. V rojstni Rogaški Slatini, ki jo 

je imel zelo rad, je nedvomno pustil svoj pečat. V mladosti je 
igral nogomet, pozneje pa rekreativno tenis. Bil je 
soustanovitelj lokalnega časopisa Rogaške novice. Bil je tudi 

Dragi naš prijatelj Vlado, zelo te pogrešamo, vendar obljubljamo, da bomo nadaljevali 
vse društvene dejavnosti, ki smo jih načrtovali tudi s tabo. Počivaj v miru!

Nani Poljanec, član ZDRS

filatelist in na njegovo pobudo je bilo leta 2015 ustanovljeno Zbirateljsko društvo 
Rogaška Slatina. Aktivno je sodeloval pri izdajah znamk iz lokalnega območja (110 let 

mineralne vode Donat, 100 let od rojstva Ele Peroci) ter spodbujal organizacijo razstav, 

posvečenih Rogaški Slatini. Znal je k sodelovanju pritegniti širši krog ustvarjalcev. Ena 

največjih njegovih želja, Knjiga razglednic Rogaške Slatine, ki je začela nastajati lani v 
sodelovanju s Knjižnico Rogaška Slatina, pa bo izdana v letu 2023. Žal je Vlado ne bo 
dočakal, bo pa vsekakor posvečena tudi njemu.
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Veni Ferant

Septembra Žalec praznuje
V Žalcu imamo v septembru kar dva pomembna praznika, zato smo se v FD Žalec 

tokrat odločili, da bi v praznovanje zajeli kar oba praznika.

Občina Žalec ima svoj praznik 6. 
septembra v spomin na dan, ko se je leta 
1868 v Žalcu zbralo okoli 15.000 
zavednih domoljubov, ki so se udeležili II. 

slovenskega tabora. 

Mestna skupnost Žalec pa praznuje 29. 
septembra. Leta 1964 so namreč na ta 
dan takratni trg Žalec razglasili za mesto.

V dogovoru z upravnico žalske pošte pa 

smo poskrbeli tudi za žigosanje vseh 
poštnih pošiljk, ki so jih poslali zbiralci.

Maksikarta ob dvojnem žalskem prazniku

Ob naši mizi na žalski Pošti je ob takšnih 
dogodkih vedno zanimivo in zabavno.

Žigosanje z rednim dnevnim poštnim žigom 
pa že mnogo let zaupamo Toniju Četini, 
Maja Vedenik pa je skrbela za kontrolo. 

Ker z obema jubilantoma naše društvo 

odlično sodeluje, ni bilo nobenih težav pri 

realizaciji skupnega praznovanja. V 

društvu smo se odločili, da bomo izdali 

novo razglednico in s tem malce obudili 

čas pošiljanja razglednic. Hkrati z izdajo 

osebne znamke ter s priložnostnim 

poštnim žigom pa je bila to priložnost, da 

pripravimo tudi maksikarto, kar se je v 

društvu med 46. izdajami zgodilo drugič. 

Kot večino prejšnjih v 25 letih je tudi to 

izdajo oblikoval predsednik društva, ki je v 

nadaljevanju pripravil tudi razstavo 

razglednic Žalca in predavanje.
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Obiskovalcem je Veni Ferant pripravil 
zanimiv večer, katerega glavna nit so bile 

žalske razglednice. Iz bogate zbirke je 

predstavil tiste najzanimivejše. Predvsem 
takšne, ki so bile poslane iz Žalca in se da 
z njih razbrati, kdo jih je poslal in komu so 

bile namenjene. Na podoben način je 

predstavil marsikaterega Žalčana.

Istega dne pa smo v večernih urah 

pripravili še dogodek v okviru Domo-

znanskih večerov, ki jih pripravlja in gosti 
Medobčinska splošna knjižnica Žalec. 
Zahvaljujoč temu, da imajo v Knjižnici tudi 
Domoznanski oddelek, s katerim že vrsto 

let odlično sodelujemo, smo tudi tokrat 

pripravili zanimiv večer v čast septem-
brskima jubilantoma.

Ob koncu predavanja se je predavatelju v imenu obeh jubilantov zahvalil žalski podžupan Roman Virant.

veni.ferant@gmail.com
V vitrinah smo predstavili letošnje dosežke 

in uspehe FD Žalec.

Del letošnjih uspehov FD Žalec

Ob koncu večera pa je obiskovalcem ter 

medijem predstavil še letošnje uspehe 

FD Žalec, ki so ponekod postavili nove 
mejnike, predvsem na področju 
mladinske filatelije. Absolutni zmagovalci 
v Torontu ter na razstavi AJF Gmunden to 

samo še potrjujejo.

Načrtov za prihodnje je še kar nekaj. 

Veseli dejstvo, da bosta spet nadaljevala 
z delom oba šolska krožka pod men-
torstvom izkušenih filatelistov. V Preboldu 

bo mentor Marjan Plavčak, v Žalcu pa 

Veni Ferant. 

Fotografije so prispevali Tanja Pilih, 
Matevž Žugelj in pa avtor prispevka.




