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Sam	sicer	želi,	da	bi	dobil	za	objavo	več	predvsem	strokovnih	prispevkov,	je	pa	

treba	zapisati,	da	je	revija	namenjena	vsem	posameznim	članom	Filatelistične	

zveze	Slovenije	in	še	komu,	ki	sem	nam	do	sedaj	v	tej	organizaciji	ni	pridružil.	

Zato	je	dobro,	da	najdemo	v	vsebini	tudi	bolj	poljudne	članke,	da	se	seznanimo	z	

delom	v	posameznih	društvih	in	klubih,	zvemo	več	o	različnih	filatelističnih	

dogodkih	pa	tudi	o	tem,	kako	so	posamezniki	začeli	in	nadaljevali	z	našim	

konjičkom,	kako	ga	narediti	zanimivega	in	atraktivnega	za	čim	širši	krog	ter	o	

vsem	drugem,	kar	lahko	imenujemo	dobra	praksa	v	filateliji.	Kakorkoli,	

uredniku	želim	dobro	delo	še	naprej.		

Ko	pa	smo	pri	Novi	filateliji,	lahko	ugotovim	isto	kot	njen	urednik,	da	je	že	

okroglih	pet	let,	od	kar	je	prevzel	to	delo.	Hkrati	lahko	skupaj	ugotovimo,	da	to	

delo	odlično	opravlja	in	mu	od	srca	želimo,	da	ga	nadaljuje	še	vsaj	za	naslednje	

takšno	obdobje.	

Vsem	bralkam	in	bralcem	Nove	filatelije,	kakor	tudi	vsem	njihovim	domačim	in	

prijateljem,	pa	želim	vesele	in	prijetne	praznike	ter	srečno,	zadovoljno,	poslovno	

in	filatelistično	uspešno	leto,	ki	prihaja,	v	imenu	uprave	Filatelistične	zveze	

Slovenije	kot	tudi	v	svojem	osebnem.				

Leto,	ki	ga	počasi	zaključujemo,	je	bilo	po	daljšem	premoru	spet	polno	uspešnih	

filatelističnih	prireditev,	o	katerih	ste	več	ali	manj	že	prebrali	v	naši	reviji	in	

boste	še	v	pričujoči.	

			

Drage	kolegice	in	kolegi,	
ljubiteljice	in	ljubitelji	znamk		in	filatelije
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Peter Suhadolc

MULTILATERALA 2023 v Kopru

kar je seveda velik izziv za našo Zvezo.

V začetku septembra 2023 prireja Zveza FZS v Kopru filatelistično razstavo 
skupine Multilaterale. To bo prvič, da Slovenija gosti to razstavo, 

Zametki  (v nadaljevanju Multilaterale
ML) segajo v leto 1986, ko sta se Nemčija 
in Švica dvostransko sporazumeli za 
skupno delovanje na področju filate-
lističnega razstavljanja. Še isto leto se je 
skupini pridružila Avstrija in sporazumeli 
so se za razstavo , ki se je Trilaterale
odvijala leta 1988 v Salzburgu. 

Člani zvez rade volje razstavljajo v 
»nižjih« razredih (razstava ML je prvega 
ranga) tudi v tujini po skupnih FIP pravilih. 
Koristna je tudi izmenjava sodnikov, tako 
da je do sedaj bilo že 12 ML razstav. 
Poštne uprave so se od leta 2004 
pridružile ML, saj je brez njihove pomoči 

Prijateljsko vzdušje, sodelovanje zvez in 
skupni cilj širjenja filatelije ter seveda 
skupni jezik je privedlo do tega, da sta se 
skupini leta 1994 pridružili še Lihtenštajn 
in Nizozemska. Iz  je nastala Trilaterale
Multilaterala, ki je ohranila nemščino kot 
uradni jezik.

Priložnostna izdaja Trilaterale leta 1988

o r g a n i z i r a n j e  t a k i h  r a z s t a v  
problematično, pa tudi same so se med 
sabo začele pogovarjati in dogovarjati o 
svojih izkušnjah in skupnih pobudah. Z 
njimi imajo zveze skupni cilj, kako 
navdušiti ljudi za filatelijo in jih povezati 
med seboj.

Leta 2014 se je zgodila verjetno zadnja 
širitev članic ML, saj sta se ji v 
Haldenslebenu pridružila Luksemburg in 
Slovenija. Od tedaj se je triletni ciklus 
razstav skrajšal na dvoletnega. Že leta 
2019 je razstavo gostil Luksemburg v 
svojem glavnem mestu, leta 2021 Avstrija 
v Sankt Pöltnu, leta 2023 pa je na vrsti 
Slovenija, ki bo razstavo pripravila v 
Kopru. To pa ne bo naše prvo sodelovanje 
v organizacijskem smislu. V letu, ko ni 
razstave, se namreč delegati zvez in 
poštnih uprav sestanejo na skupnih sejah 
v eni od držav članic. Tako je Slovenija že 
leta 2018 gostila tovrstno srečanje v 
Ljubljani (slika spodaj).
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suhadolcpeter@gmail.com 

letos pa je to potekalo oktobra v 
Wiesbadnu (Nemčija). Podobne skupne 
seje pa so na sporedu tudi takoj po 
organizirani razstavi ML. 

Naša naslednja naloga v ML je torej 
organiziranje razstave leta 2023, ki bo v 
Kopru. Že dobro leto potekajo pogovori in 
priprave, ki se bodo še stopnjevale z 
bližanjem termina za razstavo. Koper 
smo  izbrali, da bi članice, ki so pretežno 
locirane v centralni Evropi, privabili na 
naš Jadran. Najprej je bilo seveda treba 
izbrati primeren prostor za razstavo. 
Verjetno edini primerno velik prostor je 
telovadnica OŠ Koper in zato smo se 
takoj dogovorili z ravnateljstvom za 
termin: od četrtka, 7. septembra, do 
nedelje, 10. septembra. Tudi za uradni 
hotel za vabljene goste smo se hitro 
odločili, saj je Grand Hotel Koper (bivši 
Triglav) oddaljen le slabih deset minut peš 
od telovadnice. Za večerno dobrodošlico 

Za uspešne grafične rešitve razstave je poskrbel 
oblikovalec Marko Prah.

smo se odločili za znano ekološko 
vinarstvo v bližnjih Truškah, za 
slavnostno večerjo z nagrajevanjem, 
Palmares, pa gostilno v Marezigah. Ena 
večerja za manjše število gostov pa bo 
kar v uradnem hotelu. 

Rezervirajte si termin in pridružite se nam 
na največji filatelistični razstavi doslej v 
Sloveniji!

Kritje vseh stroškov seveda ni možno 
brez sponzorjev in v ta namen smo že 
kontaktirali vrsto ustanov in podjetij. 
Organizacijsko pa seveda računamo na 
pomoč vseh našh članic, posebno tistih, 
ki so se že izkazale v preteklosti, med 
njimi tiste na Primorskem. Računamo na 
okoli 350 do 400 dvostranskih vitrin in na 
večje število obiskovalcev, trgovcev in 
poštih uprav.

Ker gre za organizacijo največjega 

filatelističnega dogodka v Sloveniji, 

bo potrebno združiti moči vseh fila-

telističnih društev in klubov, članov 

FZS, kot smo to že znali narediti.

V ta namen vas že sedaj prosimo, 
če si boste lahko vzeli čas in 
priskočili na pomoč organizatorjem 
pri postavitvi razstave, prav tako pa 
zadnji dan pri pospravljanju.

O tem bodo vsa društva še obveš-

čena.

Se vidimo septembra v Kopru!

7. 9. – 10. 9. 2023
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Alojz Tomc

Ali je bil žig CENZURIRANO
v uporabi v Ljubljanski pokrajini ali ne?

ki mi ga je pred leti podaril prijatelj na enem od naših filatelističnih sestankov. 
Spravil sem ga, a mu dolgo nisem posvečal pozornosti, dokler …

Že dolgo imam doma odrezek provizorične dopisnice, poslane iz Kočevja, 

Članek Matjaža Plevelja Cenzura pošt-
nega prometa v Ljubljanski pokrajini, 
objavljen v Novi filateliji št. 1/2017, me je 
takrat tako navdušil, da sem resneje začel 
zbirati cenzurirano pošto med italijansko 
(Provincia di Lubiana) in nemško (Provinz 
Laibach) okupacijo Ljubljanske pokrajine 
v letih 1941-1945.

Najprej sem seveda pregledal svojo 
zbirko gradiva iz tega obdobja, da bi 
ugotovil, koliko od v članku opisanega 
materiala že imam. Izločati sem začel 
gradivo s cenzurnimi oznakami in našel 
tudi omenjeni odrezek. Tokrat sem si ga 
natančneje ogledal in ugotovil, da je na 
njem odtis žiga CENZURIRANO dimenzij 
51 mm x 5,5 mm, ki ga do takrat še nisem 
videl. Ker ga tudi Plevelj v članku ni 
omenil, se mi je zdel kot malo odkritje, še 
posebej, ker je bila to zame nova 
cenzurna oznaka iz obdobja nemške 
okupacije Ljubljanske pokrajine.

Plevelj je v članku napisal: “Uradno ni 

znano, kdo je po ukinitvi straže opravljal 

cenzuro in kje je bil pisemski cenzurni 

oddelek. Vendar pa govori o cenzuri še 

odlok poštne direkcije z dne 16. maja 

1944, ki pravi, da je treba vsa zasebna 

pisma in dopisnice pošiljati v cenzurni 

pregled. Tudi več odlokov poštne direkcije

In ravno to obdobje je še najmanj 

raziskano, vsaj kar se cenzure tiče. Če 

odštejemo interno cenzurno službo v 

policijskih zaporih (z več lastnimi 

cenzurnimi žigi), ki je cenzurirala le pošto 

zapornikov in tamkaj zaposlenih, je 

splošno pisemsko cenzuro po kapitulaciji 

Italije opravljala Poštna straža slovenskih 

domobrancev (PSSD), ustanovljena 18. 

septembra 1943. Njen  sedež je bil v 

prostorih pošte Ljubljana 1, delovala pa je 

le do 17. marca 1944, ko je bila po nalogu 

domobranskega poveljstva razpuščena.

Odtis žiga 

z žigom 

 KOČEVJE

4. IV. 45.

dopisnice 

pretiskane

GOTTSCHE /

CENZURIRANO 

in datumom 

na odrezku 

italijanske
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iz tega časa govori o cenzuriranih  in celo 
o strogo cenzuriranih pošiljkah. Tako so 
morala pisma in dopisnice za kraje, ki so 
jih zasedli partizani, obvezno vedno 
najprej v cenzuro. Oblasti so namreč 
domnevale, da se med te pošiljke 
vtihotaplja partizanska pošta. Cenzuro so 
verjetno opravljale krajevne oblasti 
oziroma domobranska poveljstva.”

Da je pisemsko cenzuro res nekdo 
opravljal (vsaj v Ljubljani), dokazujejo 
odtisi enojezičnega slovenskega cen-
zurnega žiga DOSTAVITI, ki jih redkeje 
najdemo na pošiljkah. Plevelj ga je opisal, 
ni pa navedel obdobja njegove uporabe. 
Bojan Kranjc ima na svoji spletni strani 
www.postnizigi.si (pri pošti Ljubljana 1) 
pod sliko žiga zaenkrat zapisano, da je bil, 
glede na doslej najdene ali videne odtise, 
v uporabi od 17. 3. 1944 (dan ukinitve 
PSSD) do 15. 5. 1944.

Zanimivo je, da oba prikazujeta le en tip 
žiga, v bistvu pa sta obstajala dva zelo 
podobna in enakih dimenzij (32 mm x 6 
mm). Razliko med njima najhitreje 
opazimo, če primerjamo njuni črki A.

poslani 30. 3. 44 iz zaporov na Poljanskem

Odtis cenzurnega žiga DOSTAVITI - Tip II
na predhodno že cenzurirani italijanski 

nasipu na drug naslov v Ljubljani.

dopisnici (Policijski zapori in paraf cenzorja),

Pa se  v rn imo  k  od t i som ž iga  
CENZURIRANO, ki mi je vzbudil upanje, 
da  sem morda našel “manjkajoči člen”, ki 
bo zapolnil praznino v vedenju o pisemski 
cenzuri v zadnjem letu nemške okupacije 
Ljubljanske pokrajine.

O žigu sem pripovedoval Boštjanu 
Petauerju in spomnil se je, da ima na 
enem pismu njegov odtis. Poslal mi je 
sliko in res je bil tam, popolnoma enak 
mojemu.

Odtis žiga CENZURIRANO na ekspres 

(iz zbirke Boštjana Petauerja).

priporočenem pismu s povratnico, poslanem 
30. III 45 s pošte Ljubljana 5 v Italijo

Odtis cenzurnega žiga DOSTAVITI - Tip 1
na priporočenem pismu, poslanem 11. 4. 44

iz italijanskega Bolzana v Ljubljano.
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Z občasnim iskanjem po spletu sem sča-
soma našel še nekaj slik zelo podobnih 
pisem. Kljub različnemu naboru naleplje-
nih poštnih znamk (pretiskane italijanske 
redne, ekspresne in portovne ter redne iz 
Rupnikove serije) je na vsakem od njih 
seštevek nominalnih vrednosti znašal 6 lir 
(pismo + R + Ex + AR). Vsa so bila oddana 
na pošti Ljubljana 1, le Petauerjevo na 
pošti Ljubljana 5.

priporočenem pismu s povratnico, poslanem 
Odtis žiga CENZURIRANO na ekspres 

30. III. 45 iz pošte Ljubljana 1 v Italijo
(15. dražba Philadria d.o.o., april 2016).

Odtis žiga CENZURIRANO na ekspres 
priporočenem pismu s povratnico, poslanem 

27. IV. 45 iz pošte Ljubljana 1 v Italijo.

Za takrat obvezne podatke o pošiljatelju 
(ime, priimek, naslov in podatki o 
uradnem osebnem dokumentu s sliko, s 
katerim se je moral pošiljatelj identificirati 
ob oddaji pošiljke), je imel izdelano 
štampiljko, ki jo je običajno odtisnil na 
zgornji zavihek zadaj. Kot ugleden 
odvetnik je imel dovolj denarja in skoraj 
gotovo tudi zveze na pošti, da je takrat 
prišel do različnih znamk in posebnih 
uslug. Menda je skozi pošto spravil 
marsikaj, a je treba priznati, da so vsi 
njegovi filatelistični izdelki zanimivo, 
predvsem pa pravilno frankirani.

Nedavno sem na spletu zasledil še eno 
podobno pismo, oddano 20. marca 1945 
na pošti Ljubljana 1, na katerem pa je bil 
žig CENZURIRANO odtisnjen zadaj. Na 
zgornjem zavihku je odtis omenjene 
štampiljke, nižje spodaj pa slabo viden 
odt is pomožnega žiga OSEBNA 
IZKAZNICA ŠTEV. ___ / OBČINE 
_________________, kjer pa podatki 
niso izpolnjeni, saj so vidni že na 
štampiljki Vilko Franca. 

V potrditev preverbe osebnega doku-
menta je bil na pismo odtisnjen dnevni žig 
pošte Ljubljana 1, poleg katerega je paraf 
osebe, ki je kontrolo vršila. 

Več kot očitno je, da so bila vsa 
filatelistično navdahnjena in poslana na 
isti naslov v kraju Dumenza v Italiji. Njihov 
avtor je bil znani ljubljanski odvetnik in 
filatelist Vilko Franc, ki je med okupacijo 
pripravil še mnogo podobnih filatelističnih 
izdelkov. 

To so ugotovili tudi filatelistični trgovci in 
nekateri so pismom celo odtrgali zgornji 
zavihek zadaj ali pa izrezali del s podatki o 
pošiljatelju, da se ni vedelo kdo je bil avtor 
pisma. Nepoučenim kupcem naj bi tako 
pismo potem zgledalo manj filatelistično 
in trgovec bi zanj iztržil več. 
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Del hrbtne strani ekspres priporočenega
pisma Vilko Franca, s frankaturo delno 

CENZURIRANO (www.ebay.com).

plačano v gotovini, poslanega 20. III. 45 
s pošte Ljubljana 1, z odtisom žiga

Ker so se morala pod nemško okupacijo 
(od 15. novembra 1943 dalje) vsa pisma 
oddajati (v nabiralnike ali osebno na 
poštah) odprta, so poštni žig očitno 
odtisnili še pred zaprtjem pisma. Ko so ga 
zaprli, sta del odtisa žiga LJUBLJANA 1 in 
večji del parafa poleg ostala prekrita z 
zavihkom. Nato je bil čez odtisnjen še žig 
CENZURIRANO. Vprašanje je le ali takoj 
ali morda kasneje in kje.

Začetno veselje ob odkritju več odtisov 
“novega cenzurnega žiga” je kmalu 
splahnelo in pojavil se je dvom ali je žig 
sploh pristen. Kaj pa, če je to spet ena 
potegavščina in gre za kakšen jeseniški 
p o n a r e d e k ,  p o d o b e n  t i s t e m u  
fantazijskemu žigu CO. CI. / LUBIANA, o 
katerem sem pisal v Novi filateliji št. 
4/2020 in je bil odtisnjen na pisma 
kasneje? 

Za mnenje sem povprašal Bojana 
Kranjca, ki ima mnogo materiala in znanja 

in ga poleg poštnih žigov zanima tudi vse 
drugo, kar najde na pismih (razne 
oznake, zaznamki, odtisi pomožnih in 
cenzurnih žigov, pečatnikov itd.) ali se je 
uporabljalo v zvezi s poštnim prometom. 
O uporabi žiga CENZURIRANO med 
okupacijo ni vedel nič, mi je pa poslal sliko 
razglednice iz svoje zbirke, na kateri je 
odtis takega (tega?) žiga. 

Razglednica je bila 3. septembra 1945 
poslana iz Postojne v coni B v Ljubljano. 
Na mojo žalost je bil tudi on mnenja, da 
žig najbrž ni pristen in ga je imel na svoji 
spletni strani (v uvodnem besedilu o 
poštnih žigih) celo prikazanega kot 
jeseniški ponaredek. Predvsem se mu je 
zdela poblematična barva odtisa. Tu pa 
se zame, zaradi moje delne barvne 
slepote, debata konča, saj barve in 
odtenke vidim precej drugače kot ostali in 
imam zaradi tega težave, ne le v filateliji.

s poštnino, plačano v gotovini 
(ročna zapisa: “pl. L1” in “št. 215”), poslani 
3. IX. 45 iz Postojne v coni B v Ljubljano 

Odtis žiga CENZURIRANO na razglednici 

(iz zbirke Bojana Kranjca).

O avtentičnosti žiga CENZURIRANO 
sem govoril tudi z Vidom Žiberno, ki tudi 
zbira filatelistično gradivo iz časa 
okupacije Slovenije in se večkrat srečuje 
s ponaredki na spletu, o čemer je objavil 
že več čankov. Na mojo žalost so bili tudi 
Vidu njegovi odtisi na pismih Vilko Franca 
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Samo tako je možno (razen, če je žig 
ponaredek in so bili odtisi dodani 
kasneje), da je tudi na pošiljkah iz drugih 
pošt (Kočevje in Ljubljana 5) najti odtis 
tega cenzurnega žiga. Po odhodu 
Nemcev naj bi žig ostal na pošti in naj bi 
ga po osvoboditvi spet uporabljali pri 
cenzuri. Tako bi se lahko znašel na 
Bojanovi razglednici iz cone B, ko naj bi 
bila ta, po prispetju v Ljubljano, 
cenzurirana.

K sreči sem se kmalu umiril in šel raje 
p rever ja t  de js tva .  V  h rvaškem 
filatelističnem almanahu Acta philatelica 
nova 2018   sem našel članek z naslovom
Poštanske prilike u Sloveniji nakon 
drugog svjetskog rata, v katerem sta zdaj 
žal pokojni Dario Filjar in Bojan Bračič 
osvetlila razmere v poštnem prometu v 
Sloveniji po drugi svetovni vojni. Med 
drugim sta naštela nekaj cenzurnih žigov, 
ki so se v maju in juniju leta 1945 
uporabljali v Ljubljani, Mariboru, Novem 
mestu in Celju. Med njimi ni bilo omenjega 
žiga CENZURIRANO, a sta poudarila, da 
seznam gotovo ni popoln in moje upanje 
je še tlelo.

Civilni poštni promet je bil v Sloveniji 
vzpostavljen 6. junija 1945. Za službeno 
in vojaško privatno pošto, ki sta bili 
mogoči tudi pred tem datumom, so se 
uporabljali vojaški kanali, cenzura pa se 
je izvajala znotraj vojaških enot. 

sumljivi in preveč podobni jeseniškim 
ponaredkom.

Kljub slabim novicam, je moja domišljija 
pripravila scenarij, da naj bi bil žig 
CENZURIRANO v uporabi v Ljubljanski 
pokrajini in da je bila, po ukinitvi Poštne 
straže slovenskih domobrancev, na pošti 
Ljubljana 1, kamor se je stekala vsa pošta 
iz Ljubljanske pokrajine in so jo tam en del 
cenzurirali, ponovno vzpostavljena 
cenzura. 

Organizacija cenzurne službe je malo 
zamujala in cenzura privatne pošte v 
notranjem prometu se je dejansko 
izvajala le slabe štiri tedne, do 2. julija 
1945, ko je bila cenzura tovrstnih pošiljk 
ukinjena. Cenzura pošte, naslovljene v 
inozemstvo, se je obdržala do konca leta 
1945, a se ni izvajala v Sloveniji, pač pa 
izključno v tranzitu skozi Beograd.

Tako sem ugotovil, da uporaba tega žiga v 
Ljubljani (takoj po vojni) zaenkrat še ni 
poznana, ob prispetju razglednice iz 
Postojne (v septembru 1945) pa se 
cenzura sploh ni več izvajala, kar pomeni, 
da je bila cenzurirana prej, a kje?

Po nekaj dneh se mi je spet oglasil Bojan 
Kranjc in se mi opravičil. Očitno je raziskal 
zadevo in mi poslal še sliko razglednice iz 
knjige Damirja Novakovića Stamps and 
Postal History of Trieste, Pola, Fiume, 
Istria and Slovene Littoral under Yugoslav 
Military Administration 1945-1947, ki je na 
strani 822. 

Odtis žiga CENZURIRANO na razglednici, 
poslani 2. VI. 46 iz Postojne v coni B v Graz 

tamkajšnje civilne cenzure v britanski coni 
v Avstriji, kjer jo je cenzuriral cenzor št. 77 

(iz knjige Damirja Novakovića).

Razglednica je bila 2. junija 1946 poslana 
iz Postojne v Graz (Avstrija), na njej pa so 
trije odtisi cenzurnih žigov, dveh 
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Medtem, ko sem čakal na odgovor, sem 
pregledoval monografijo Ljudmile Bezlaj 
Krevel Pošta, telegraf in telefon 1918-
1950 in na strani 521 med drugim našel 
napisano: “Znotraj cone A zavezniška 
vojaška uprava ni uvedla cenzure in do 
septembra 1945 tudi ni bilo pisemske 
cenzure med conama, ko so jo uvedli 
zaradi poslabšanja odnosov med 
zavezniki in Jugoslavijo.”  “V coni B in še:
je bila takoj po vojni sicer uvedena tudi 
notranja cenzura, vendar je bila kmalu 

Hecno, ampak ravno dan pred tem sem 
na spletu naletel na filmček, posnet leta 
2018 v Preserju, na začetku katerega je 
bila posneta Veselkova razstava parti-
zanske pošte in na enem od razstavnih 
listov sem zagledal razglednico z odtisom 
žiga CENZURIRANO. Imel sem še razlog 
več, da ga pokličem. Razložil sem mu, kaj 
raziskujem in ga prosil za sliko 
razglednice, ki na posnetku ni bila 
najbolje vidna. 

avstrijskih in žiga CENZURIRANO. Bojan 
je očitno našel podatek, da je bila v 
Postojni cenzurna postaja in sta bili torej 
njegova in Novakovićeva razglednica 
cenzurirani v coni B. Žig je torej 
avtentičen in Bojan je napako na spletni 
strani hitro popravil. Slika odtisa žiga 
CENZURIRANO se zdaj nahaja med žigi 
pošte Postojna. 

Zaradi mojega očitnega nepoznavanja 
takratnih razmer v coni B, sem dodatne 
informacije najprej iskal v knjigi Frana 
Juriševića S pošto skozi preteklost 
Slovenskega Primorja in Istre, a kakšnih 
podatkov o delovanju cenzure v tem 
obdobju nisem našel. Knjigo Veselka 
Guština in Branka Morenčiča Poštna 
zgodovina in filatelija na Primorskem 
imam  obrnil direktno na , a sem se raje 
Veselka Guština, ki že desetletja zbira in 
proučuje poštno zgodovino Primorske.

ukinjena in je ostala le še cenzura za 
pošiljke v inozemstvo in v cono A. 
Cenzurne postaje so bile v Kopru, 
Postojni, Labinu, Reki in Pazinu.” 

je bila 15. IX. 45 poslana iz Vipave 
in cenzurirana v Postojni (oboje v coni B)

Razglednica s poštnino plačano v gotovini, 
(ročna zapisa: “št. 1705” in “L 1”) 

(iz zbirke Veselka Guština).

Besedilo na strani 523 je dalo moji 
domišljiji spet nov zagon: “Za vse pošte v 
coni B je bila pristojna edino poštna 
direkcija na Reki. Kljub temu pa je 
pošiljala poštam v slovenskem delu cone 
B okrožnice tudi ljubljanska poštna 
direkcija. Tako je 30. septembra 1945 na 
primer opozorila pošte, ki so še naprej 
uporabljale italijanske žige, da morajo 
uslužbenci vsako jutro preveriti, ali je na 
zadnjem koleščku žiga na mestu, kjer so 
imeli nekateri italijanski žigi rimske 
številke za označbo fašistične dobe, 
naravnana vodoravna črtica, ki to 
prekrije. Pa tudi sicer je direkcija v 
Ljubljani skrbela za pošte v Slovenskem 
primorju. Za pomoč pri organizaciji 
poštnega avtomobilskega prometa je 
poslala k reški direkciji dva svoja 
uslužbenca. Tako je reška direkcija 
ustanovila na ozemlju Slovenskega 
primorja dve avtogaraži: v Tolminu in 
Postojni. Prav tako je ljubljanska direkcija 
poskušala poskrbeti za opremo pošt. Z 
okrožnico 5. februarja 1946 je pozvala 
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Ravno ta zapis, o pomoči ljubljanske 
poštne direkcije reški, me je vzpodbudil k 
razmišljanju, da je pošta v Postojni leta 
1945 morda, za začetek delovanja 
cenzurne postaje v septembru, iz 
Ljubljane prejela pomoč v poštnem 
materialu in vmes bi lahko bil tudi žig 
CENZURIRANO, ki je domnevno ostal iz 
časa okupacije in je bil potem v Postojni 
odtisnjen na spodnjem pismu, katerega 
sliko mi je poslal Veselko. Morda so bili 
poleg tudi cenzurni trakovi (nalepke z 
napisom CENZURIRANO) in je bilo 
pismo po opravljeni cenzuri zaprto prav z 
enim od njih.  

vse pošte na svojem območju, da pošljejo 
ekonomatu direkcije pohištvo, ki so ga 
lahko pogrešile, za primorske pošte. Te 
so predvsem potrebovale pisalne mize in 
usmerjevalne omare.”

cenzorja številka 14.

zaprto s cenzurnim trakom CENZURIRANO
Ljubljana 1 odprto in pregledano, potem pa 
iz Pistoie v Italiji, je bilo po prihodu na pošto 

Ekspresno pismo, poslano 5. 1. 44 

 in žigosano s kvadratnim cenzurnim žigom 
P. S. / S. D. v okvirju in z okroglim žigom 

Pismo s poštnino plačano v gotovini, 

v Ljubljano, cenzurirano v Postojni 
(cenzurni žig in trak CENZURIRANO)

je bilo 24. IX. 45 poslano iz Ajdovščine 

(ex zbirka Veselko Guštin).

(ročni zapisi: “2234” , “L 2” in paraf) 

Cenzurni trak na pismu je na videz točno 
tak, kot ga je uporabljala Poštna straža 
slovenskih domobrancev na pošti 
Ljubljana 1 med nemško okupacijo. Za 
primerjavo sem dodal sliko pisma iz 
januarja 1944, na kateri je lepo viden 
identičen cenzurni trak. 

Oblika in velikost črk ter dolžina napisa 
CENZURIRANO se na obeh cenzurnih 
trakovih ujemajo. Razlika je le v tem, da je 
v Postojni uporabljen trak (na pismu iz 
cone B) krajši. To si razlagam s takratnim 
splošnim pomanjkanjem materiala in so 
na ta način varčevali.

Veselko mi je poslal še nekaj slik  
razstavnih listov iz zbirke, ki je nima več,   
in na enem je bil še en primer uporabe 
žiga CENZURIRANO v letu 1946. 
Zanimiv je predvsem zato, ker gre za 
pošiljko, ki je potovala med conama A in 
B. Dopisna kartica je bila 21. junija 1946 
poslana iz Trsta v coni A v San Giacomo di 
Colle (Štjak) v coni B in ni prispela do 
naslovnika. Preusmerjena je bila v Vipavo 
in čez čas vrnjena v Trst, kamor je 
prispela 19. julija 1946. Na poti iz cone A 
jo je cenzurirala Zavezniška vojaška 
uprava v Sežani, v povratku, 17. 7. 46, pa 
še cenzurna postaja cone B v Postojni.

Končno sem se lotil še analize odtisov 
žiga CENZURIRANO. Za resno analizo 
sem imel seveda premajhen vzorec, le po 
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pet primerov uporabe iz vsakega 
obdobja. Štartal sem z domnevo, da gre v 
vseh primerih za odtise le enega žiga in 
da bi bili med seboj lažje primerljivi, sem iz 
vsakega obdobja izbral le po tri najmlajše 
odtise iz leta 1945, ko je bil žig še bolje 
ohranjen. V spodnji tabeli sem jih (skeni-
rane v naravni velikosti) postavil v dva 
stolpca in razvrstil kronološko (po datu-
mih uporabe). Stolpec A predstavljajo 
odtisi, najdeni na pošiljkah, oddanih v 
marcu in aprilu 1945 v Ljubljanski 
pokrajini, na poštah Ljubljana 1, Ljubljana 

Če bi bil žig izdelan iz kovine, bi bili odtisi 

mnogo bolj podobni drug drugemu, ker pa 

je šlo za gumijat žig (štampiljko), je vsak 

odtis malo drugačen. Veliko je odvisno od 

osebe, ki žig uporablja in v katero smer je 

žig ob dotiku s podlago bolj ali manj 

nagnjen. 

Ob silovitejšem udarcu se žig temu 

primerno deformira in so potem nekatere 

črke lahko na videz drugačne (širše ali 

višje, celo “stojijo” lahko bolj postrani) kot 

na drugem odtisu, nastalem ob 

nežnejšem rokovanju z njim in človek 

dobi občutek, da gre za odtise več 

podobnih žigov.

Dvakrat cenzurirana priporočena dopisna 

CENZURIRANO pa spredaj) vrnjena

kartica, poslana 21. 6. 45  iz Trsta v coni A

v cono A (ex zbirka Veselko Guštin).

preusmerjena preko Postojne v Vipavo, 
od koder je bila preko Postojne (žig zadaj, 

v San Giacomo di Colle (Štjak) v coni B,

5 in Kočevje, v stolpcu B pa so odtisi žiga 
iz septembra 1945, na pošiljkah iz 
Postojne, Vrhnike in Ajdovščine v coni B.

Večkrat sem poskušal analizirati tudi 
posamezne črke in razmake med njimi, 
najprej izbrano črko na vsaki sliki v

V stolpcu B gre definitivno za odtise 
istega žiga, saj v Postojni niso imeli dveh 
enakih cenzurnih žigov. Kljub temu so 
med odtisi razlike, posebej v višini črke N. 
Pri drugem odtisu je videti, kot bi leva 
polovica žiga imela višje črke kot desna, 
pri tretjem pa sta začetni črki C in E ter O 
na koncu nižji od ostalih.



alojz_tomc1@t-2.net

Poštna zgodovina

14 Nova filatelija – Letnik XXXVIII

stolpcu A, nato še v stolpcu B, potem pa 

še navzkrižno. Kljub uporabi lupe in 

povečavam na ekranu, je bil rezultat na 

koncu vedno enak. Vsakič sem imel 

potem zelo razdražene in utrujene oči.

Najbolj tipična od vseh črk v žigu je bila 

črka E, pri kateri srednja vodoravna črtica 

ni bila na sredini ampak je ležala malo 

višje. Ko je bil pritisk na žig večji, se je črka 

E kar “razcvetela”. Zgornja črtica je 

običajno “silila” navzgor, spodnja pa 

navzdol. Premaknili sta se tudi sosednji 

črki N in Z. N se je običajno nagnil malo na 

levo, zgornja vodoravna črtica črke Z pa 

je “silila” navzgor. Lahko bi rekel, da je žig 

kar “dihal” in za sabo puščal različne 

odtise. Prav zato se je skoraj nemogoče 

opredeliti ali gre v vseh primerih za odtise 

istega žiga ali morda več njih. 

Tik pred oddajo članka sem ponovno 

preverjal nekatere podatke in prišel do 

ugotovitve, ki je zopet razburkala mojo 

domišljijo. Da je Plevelj, ki sem ga citiral 

na začetku, v svojem članku leta 2017 del 

besedila o izvajanju cenzure povzel po 

tipkopisu Milana Štamcarja Pošta v 

Ljubljanski pokrajini (1941-1945), sem 

vedel, a sem bil prepričan, da ni ničesar 

izpustil, zdaj pa sem opazil, da je izpustil 

stavek na strani 45: “V marcu 1945 je bilo 

treba vsa pisma in dopisnice za pošto 

Stara cerkev pri Kočevju in iz nje 

usmerjati najprej na pošto Kočevje, kjer 

so bile cenzurirane.” 

Pošta Stara cerkev pri Kočevju je posebej 

omenjena zato, ker ni delovala od 18. 

julija 1942 in je bila s 1. marcem 1945 

ponovno odprta. Bistven je drugi del 

stavka, ki omenja izvajanje cenzure v 

Kočevju, ki je bilo, po odbitem partizan-

skem napadu 9. decembra 1943, spre-

menjeno v eno najbolj utrjenih oporišč na 

Slovenskem med drugo svetovno vojno.

Prej si nekako nisem predstavljal, da bi po 

ukinitvi Poštne straže cenzuro izvajala 

lokalna domobranska poveljstva o čemer 

je pisal Štamcar, a omemba cenzure v 

marcu 1945 v Kočevju in žig Kočevja iz 4. 

aprila 1945 na cenzurirani dopisnici sta 

kar preveliko naključje, da bi ga 

spregledal.

Nemce civilna pošta v Ljubljanski 

pokrajini ni preveč zanimala, saj so jo 

takoj po zasedbi Ljubljane prepustili v 

upravljanje domobrancem. Na kakšen 

način so domobranska poveljstva izvajala 

pisemsko cenzuro in kako so to označila 

na pošiljkah zaenkrat ni znano. Kaj pa, če 

so imela (vsaj v večjih krajih) žige 

CENZURIRANO in je bil eden v Kočevju, 

pisma Vilko Franca pa so bila cenzurirana 

z drugim takim žigom v Ljubljani?

Na koncu bi se rad iskreno zahvalil vsem 

v članku omenjenim filatelistom za 

dosedanjo pomoč, vse pa vabim k 

sodelovanju v prihodnje.

Zgodbi ni videti konca, a nisem še obupal 

in nadaljujem z raziskovanjem pisemske 

cenzure v Ljubl janski  pokraj in i .  

Optimistično upam, da bo kmalu najdena 

kakšna nova korespondenca z odtisi tega 

ali takega žiga ali kakšen pisni dokaz o 

cenzuri v zadnjem letu nemške okupacije. 

Spomladi leta 1945 je postojanko 

Kočevje branilo okoli 100 bunkerjev.

Med italijansko okupacijo je bila cenzurna 

komisija za celo pokrajino v Ljubljani (na 

pošti Ljubljana 1) in za časa delovanja 

Poštne straže slovenskih domobrancev 

prav tako, zato sem sklepal, da je bila tudi 

dopisnica, katere odrezek z odtisom žiga 

CENZURIRANO imam (prva slika v 

članku), cenzurirana v Ljubljani. Kaj pa, 

če je bila cenzurirana v Kočevju?
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Boštjan Petauer FRPSL 

Žigi na avstrijskih poštnih znamkah 
prve izdaje leta 1850

o zgodovini avstrijske pošte od 1722 do 1850. Danes predstavljamo tretjo.

v preteklih dveh številkah naše revije – eno o žigih za priporočeno pošto in drugo 

Lani in letos je v Avstriji izšlo več knjig s področja poštne zgodovine v monarhiji, 

katere del je tudi slovenska poštna zgodovina. Dve od njih smo že predstavili 

Gre za knjigo v treh delih, napisano v 
nemškem jeziku, ki predstavlja zbirko 
pokojnega zbiralca Wilhelma Demutha 
(1936-2018) o žigih na prvih avstrijskih 
znamkah. O teh znamkah smo v naši 
reviji že pisali ob 170. obletnici njihovega 
izida. Knjigo so z dovoljenjem njegove 
družine pripravili njegovi sodelavci in 
prijatelji. Izdalo jo je filatelistično društvo 
Vindobona (ime izhaja iz latinskega 
izraza za Dunaj, Vindobonum), najsta-

Naslovnica prvega dela knjige

rejšega v Avstriji (ustanovljenega leta 
1880) in enega najstarejših na svetu.

Zbiranje žigov na znamkah prve izdaje je 
v Avstriji precej priljubljeno, Demuthova 
zbirka je bila največja med njimi. Danes 
zbirka v celoti namreč ne obstaja več, saj 
so se nekateri njeni deli zadnje čase 
pojavili na dražbi.

Redko pismo, žigosano z žigom prvega dne 
(1. junij 1850) iz Dubrovnika v Trst.

Knjigo sem kupil oktobra na simpoziju, ki 
ga vsako leto prireja Koroško poštno 
zgodovinsko društvo iz Celovca na 
kmečkem turizmu v hribih nad Sv. Pavlom 
(St. Paul) v Labotski dolini. Letos je bil 
simpozij jubilejni, že štirideseti po vrsti, 
vsakič pa se je na njem zvrstila cela vrsta 
zelo kvalitetnih predavanj s področja 
poštne zgodovine, običajno avstrijske, pa 
tudi od drugod.

Tam je bilo na razpolago kar nekaj razne 
filatelistične literature, ne ravno najce-



V zbirki je šest pisem z zelo redko, štiribarvno 
frankaturo; to je najlepše. O njegovi vrednosti 
dosti pove podatek, da je Demuth za njegov 

nakup moral vzeti kredit.

nejše, ki je do konca simpozija v glavnem 
pošla. To kaže na drugačen odnos do 
filatelistične literature pri njih kot pri nas. 
Tu je včasih težko prodati publikacijo za 
10 evrov, nekateri pa ne preberejo niti 
tistega, kar dobijo kot člani društev 
brezplačno.

Tri izmed šestih predavanj so delno ali 
celoti obravnavala vsebino knjige. Najprej 
je predstavnik izdajatelja predstavil 
sistematizacijo žigov po njihovih tipih in 
podtipih, nato pa je tesen Demuthov 
sodelavec predstavil nekaj najbolj 
zanimivih pisem iz knjige. Za konec je 
madžarski predavatelj predstavil svojo 
zbirko madžarskih žigov na avstrijskih 
znamkah, izdanih med leti 1850 in 1867, 
se pravi pred izidom prvih znamk za 
madžarski del monarhije (1871), za 
katero je na treh svetovnih razstavah 
dobil tri velike zlate medalje. 

Za štiri predavanja, ki so me posebej 
zanimala, sem predavatelje prosil za 
kopije njihovih predavanj. Vsi so brez 
problema ustregli mojim željam; nekatere 
slike v tem prispevku so z njihovim 
dovoljenjem od tam.

V treh knjigah formata A4, vezanih v trdo 
vezavo, ki skupaj obsegajo skoraj 1800

Precej žigov je na celih pismih, nekaj tudi 
na izrezkih. Žigi niso ocenjeni po 
vrednosti, niti točkovno. Avtorji za razlog 
navajajo dejstvo, da je vsako ocenjevanje 
lahko le subjektivno, poleg tega pa je 
vrednost redkih primerkov možno določiti 
le po cenah, plačanih na dražbah. In 
redkih žigov je v teh treh knjigah kar 
nekaj. Za točkovno oceno obstaja le 
publikacija Müllerja, o kateri smo v naši 
reviji tudi že pisali.

Vsebina posameznih delov je naslednja:

Kot zanimivost naj navedemo, da je 
Avstrija sicer šele enajsta država na 
svetu, ki je začela z izdajami znamk, 
ampak prva, ki je v žigih uporabljala 
datume.

Na začetku je v slikah in besedi najprej 
dovolj podrobno predstavljena Avstrija v 
obdobju 1848–1858, torej od revolucije 
do konca uporabe znamk prve izdaje.

Drugi del: Češka, Moravska, Šlezija, 
Galicija, Bukovina, Kranjska, Obala in 
Dalmacija.

strani, je prikazanih 8500 žigov iz več kot 
2400 poštnih uradov, kolikor jih je bilo na 
ozemlju monarhije ob izdaji prvih znamk, 
le 100 jih manjka. Pri tem je vprašljivo, če 
so ti uradi tedaj sploh imeli žige, pa tudi 
koliko časa so sploh obstajali (uradi so se 
ves čas tako odpirali kot tudi zapirali).

Prvi del: dežele, ki v celoti ali delno 
sestavljajo današnjo Avstrijo. To so 
Dunaj, Spodnja Avstrija, Štajerska, 
Koroška, Salzburg, Tirolska, Vorarlberg. 
V tem delu so vsebovani še posebni žigi: 
za priporočeno pošto, franko žigi, 
zakasnitveni žigi (pri pošiljkah, predanih 
potem, ko je bila pošta tisti dan že 
odpravljena), porto žigi, potujoči žigi, žigi 
ladijske pošte, žigi vojne pošte in žigi 
avstrijskih poštnih uradov v tujini.
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Del mariborskih žigov

Tretji del: Madžarska, Sedmograška, 
Vojvodina, Banat, Hrvaška in Slavonija 
ter obe Vojni krajini (hrvaško-slavonska in 
banatsko-srbska).

Vsaka od teh dežel je v sliki in besedi 
obširno predstavljena z naslednjih 
vidikov: zgodovinski oris, geografija, 
prebivalstvo, gospodarstvo, pošta 
(Kranjska je leta 1850 npr. imela 37 pošt, 
do leta 1858 še nadaljnjih 21, 6 pa jih je 
prenehalo s poslovanjem. Navedeno je 
število pisem – leta 1851 na Kranjskem 
skupaj 192.142, število je hitro raslo in 
doseglo 386.305 pošiljk – številke se od 
vira do vira nekoliko razlikujejo). 
Vojvodina Kranjska je spadala pod 
Poštno direkcijo za Kranjsko in Obalo s 
sedežem v Trstu.

Žig iz Laz (v Tuhinjski dolini) in del žigov Ljubljane

Nadalje je prikazan podroben zemljevid 
posamezne dežele ter veliko slik iz tistega 
časa.           

Za nas so zanimive Kranjska, deli 
Štajerske, Koroške, Obale in Madžarske.

Nato sledi pregled žigov. Tam, kjer jih je 
bilo več različnih, so navedeni vsi (ali 
skoraj vsi). Npr. pri Ljubljani jih je 11, pri 
Mariboru (ta je seveda v štajerskem delu, 
pa 10).

V publikaciji ni žigov Lombardije in 
Benečije, kjer so bile prve znamke izdane 
prav tako leta 1850 – 2 knjigi o tem je izdal 
že avtor leta 2016 in jih ni več v prosti 
prodaji. Se pa tudi ti žigi trenutno 
prodajajo na eni dražbi.

17Številka 4/2022
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Cena knjige znaša 240 evrov. Samo kakih 
deset izvodov je po izjavi predstavnika 
izdajatelja (od 150 naklade) v času, ko to 
pišem (oktobra letos), še na razpolago. To 
kaže na priljubljenost tega knjižnega dela.

bostjan.petauer@siol.net 

Žig Postojne in del žigov Jesenic
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V septembru nas 
je zapustil naš 
dolgoletni član, 

V spomin

Edward Pałka 

(1940 – 2022)

FD Novo mesto

farmacevt, predavatelj, kulturni 
delavec in filatelist, Poljak in 
Slovenec, Edward Pałka. Rojen je bil 
v Krakovu, šolo je obiskoval v Gdyni, 
farmacijo pa je študiral v Gdanjsku. V 
Slovenijo je prišel leta 1966 in se 
zaposlil v tovarni zdravil Krka, kjer je 
organiziral in vodil več oddelkov in 
služb. Dvakratni magister in doktor 
farmacije je tudi po upokojitvi ostal 
aktiven, predaval farmakologijo in 
delal na vikendu. Družina mu je 
pomenila veliko in dostikrat je omenjal 
družinska srečanja in vnuke.

Bil je reden obiskovalec društvenih 
sestankov, filatelističnih srečanj in 
sejmov. Od leta 2008 je bil član 
upravnega odbora FD Novo mesto in 
štiri leta član častnega razsodišča 
FZS (2012-2016). Leta 2016 je prejel 
bronasto odličje Lovrenc Košir, bil pa 
je prejemnik tudi več raziskovalnih 
nagrad, nagrade Mestne občine Novo 
mesto in poljskega priznanja Bene 
Merito za vzpostavljanje stikov med 
državama.

Rad se je posvečal filateliji in 
dopolnjeval svoje zbirke. Pripravil je 
več razstav o farmaciji in znanih Po-
ljakih (Curie, Kopernik, Sienkiewicz), 
in o njih pisal tudi v Novi filateliji. 
Zadnje desetletje je tudi uspešno 
tekmovalno razstavljal (predfilatelja 
Galicije in poštni žigi Torunja) in požel 
nekaj lepih uspehov doma in v tujini.
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V spomin

Miran Jereb 

(1953 – 2022)

V spomin

Mihael Šesek 

(1936 – 2022)

V ponedeljek, 
2 4 .  o k t o b r a  
2022, je po krajši 

Avgusta letos 
smo se škofje-
loški fi latelisti 

bolezni umrl Miran Jereb, član 
Filatelističnega društva Ivan Vavpotič 
Kamnik. Rojen je bil v Radomljah, za 
filatelijo pa se je začel zanimati že v 
osnovni šoli. Po selitvi v Kamnik se je 
v naše društvo včlanil leta 1987, leta 
2007 je postal društveni tajnik, leta 
2020 je bil izvoljen tudi v IO FZS. V 
društvu je bil ves čas aktiven pri 
organizaciji društvenih razstav, 
pripravi pri ložnostnih izdaj in 
priložnostnih žigov, skrbel je za redna 
srečanja filatelistov našega društva in 
krožno menjavo zvezkov FZS s 
filatelističnim gradivom. Zelo aktivno 
je kot vodja razstave sodeloval pri 
organizaciji razstave Alpe-Jadran leta 
2019 v Kamniku. V zadnjih letih je na 
društvenih razstavah prikazoval 
gradivo iz svojih zbirk (narodne noše 
in oblačilna dediščina, Jože Plečnik in 
njegova dela, s Kamnikom povezano 
filatelistično gradivo, Olimpijske igre). 
Kljub obilici obveznosti in dejavnosti 
je bil vedno nasmejan in poln energije, 
ni poznal besede nemogoče. 

Bil je tudi aktiven planinec in planinski 
vodnik, dolga leta je sodeloval pri 
organizaciji Dnevov narodnih noš in 
raznih športnih prireditev v Kamniku, 
ukvarjal se je tudi s čebelarstvom.

Dragi prijatelj Miran, pogrešamo te in 
ti obljubljamo, da bomo z delom v 
društvu nadaljevali in tudi s tem 
ohranjali spomin nate. Počivaj v miru!

poslovili od svojega najstarejšega in 
zaslužnega člana Mihaela Šeseka. 
Dolgoletna bolezen mu je prekinila 
njegovo predanost filateliji. Znamke je 
zbiral že kot devetletni fantič. Po 
končanem šolanju za kovinarja v 
Mariboru se je vrnil v Škofjo Loko, se 
kmalu poročil in ustvaril družino. 
Služboval je v Litostroju, nato do 
upokojitve v Loški tovarni hladilnikov. 
Leta 1972 se je vključil v delo 
domačega FD, od leta 1980 dalje, ko 
je bil izvoljen v izvršni odbor društva, 
pa je opravljal delo gospodarja in 
skrbel za krožno zamenjavo znamk in 
zvezkov FZS. Od leta 2001 do 2008 je 
pod njegovim mentorstvom deloval 
filatelistični krožek na OŠ Cvetka 
Golarja. Leta 2004 so se prvič 
predstavili skupaj s krožkarji OŠ 
Škofja Loka-Mesto na društveni 
pregledni fi latelistični razstavi 
Mladinska Lokafila. Sodeloval je na 
številnih domačih in mednarodnih 
razstavah, kjer je za svoje tematske 
eksponate (Reke in slapovi, Pošta, 
Mednarodno leto otroka) prejel vrsto 
odličij in priznanj.

Leta 2009 je prejel naziv častnega 
člana FD LK Škofja Loka, Filatelistič-
na zveza Slovenije pa mu je podelila 
Bronasto odličje Lovrenc Košir za nje-
gove dosežke na področju filatelije.

Miha, ohranili te bomo v lepem in 
hvaležnem spominu.

Slavko NovakSrečko Beričič
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Veselko Guštin

Zgodba o pismu 20 – poškodovano 
pismo

Redko se zgodi, da nam v roke pride poškodovana pošiljka. 

zakaj je do »napake« prišlo.

Vsekakor bi bilo lepo imeti v zbirki kako ožgano pismo iz gorečega Zeppelina v New 
Yorku daljnega leta 1937. Tako pismo lahko včasih vidimo na kaki svetovni razstavi. 
Do nas prispejo samo ovojnice z manjšimi ali večjimi »poškodbami«, nastalimi med 

transportom in tedaj dobimo pošiljko v posebni ovojnici s pojasnilom Pošte, 

Pri manjših poškodbah pa nam Pošta z 
rumeno nalepko samo sporoča, da je 
»pošiljka iz tujine prispela v poškodo-
vanem stanju«  (Sl. 1). To,  da je ovojnica 
zatrgana, strgana ali je že skoraj ni več, je 
tudi najbolj pogosta napaka. Samo 
pomislimo, kaj vse mora naša ovojnica 
pretrpeti, da končno pride do nas: najprej 
pobiranje iz poštnih nabiralnikov, 
transport do avtomatskega razvrščanja, 
zopet potovanja do končne naslovne 
pošte in raznašanje poštarja s kolesom, 
mopedom ali avtomobilom. Včasih pa je 
napaka skoraj neopazna in jo Pošta »ne 
opazi«. 

Slika 1. Ovojnica je večjega formata in je bila 
le rahlo zatrgana po sredi na vrhu.

Slika 2. Zareza v ovojnico je vidna, kot bi nekdo s 
škarjicami zarezal, da preveri, kaj je notri?

Sem pa to opazil jaz (Sl. 2). Morda sem bil 
preveč sumnjičav, saj se je to zgodilo v 

kratkem času kar na nekaj pošiljkah. 
Opazil sem, da je spodnji rob pisma 
zarezan, kot bi »nekdo hotel videti, kaj je v 
pismu«. Morda je iskal denar v notra-
njosti? Ko sem bil na pošti na Čopovi 11 v 
Ljubljani in sem iz poštnega predala jemal 
pošto za FZS, sem  se spomnil na go. Lilli 
Beden. Povprašal sem jo, kaj meni, da bi 
to lahko bilo. Gospa se ni obotavljala in je 
takoj poklicala »kontrolorja«. Vzel je 
pismo in mi obljubil, da dobim pisni 
odgovor.

Če je žig na pismu iz Bovca 13. 5. 2013, je 
odgovor prišel čez dobrih 14 dni in sicer 
30. 5. 2013. V celoti ga lahko preberemo 
na . Kot Pošta ugotavlja, je prišlo do Sl. 3
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veselko.gustin@gmail.com 

poškodbe na stroju za avtomatsko 
usmerjanje. Od takrat naprej nikoli več 
nisem opazil kaj podobnega. Torej je bil 
moj sum popolnoma neupravičen. Noben 
nepoklican ogleduh ni bil na delu, pač pa 
je, kot se včasih rado zgodi, ponagajala 
tehnika. 

Moram priznati, da je tudi sicer tovrstnih 
napak zanemarljivo malo. V svojem 
zbiranju bi jih morda naštel na prste ene 
roke. Tudi se ne spominjam, da bi se mi 
kdaj kako pismo izgubilo. In kakšen je 
zaključek? Povsem lahko zaupamo naši 
poštni službi! 

Slika 3. Ljubezniv odgovor Pošte.
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Iznajdljivost nima meja

Pred časom mi je v roke prišla zanimiva ovojnica. Gledam, gledam, pa mi nekaj ne 
gre v račun. Kolikor poznam poštninske rdeče žige, noben nima samo nominalnega 

dela, ampak imajo vsi še slogan levo ali desno in žig krajevne pošte. 
Torej je nekaj tu narobe!

Pa sem se zadeve lotil kot »detektiv«. Res, da nimam temu primerne opreme, a sem 
hitro ugotovil, da gre v bistvu za dvoje pisem: eno je bilo poslano pred časom (1999) iz 
Garmisch-Partenkirchna, drugo, »novejšega« datuma (2002), pa iz Farchanta. Zvito. 
Kaj takega mi še nikoli ni prišlo v roke. Pojdimo lepo po vrsti. 

Dve pošiljki na dva naslova z eno ovojnico.

K prvi ovojnici sodi tudi rdeča črtna koda (spodaj) avtomatskega usmerjevalnika 

poštnih pošiljk in seveda naslov prejemnika (spodaj levo). Oboje je prečrtano z modrim 

kemičnim svinčnikom. Vsebine pisma sicer nimamo, a verjetno je vsebovalo kako 

vabilo, glede na to, da so se s poštninskim žigom spomnili na neko obletnico.

Prvo pismo: Pod obema nalepkama se nahaja lep rdeč poštninski žig, posvečen 

obletnici skladatelja Richarda Straussa, 1864-1949. Pod nalepko BDPh se vidi silhueta 

skladatelja, nekaj teksta in številka 99. Ker se slabo vidijo, nisem mogel ugotoviti, kaj 

pomenijo. Pisma pa vsekakor nisem hotel uničiti. Poleg (pod nalepko BDP) je okrogel 

žig Garmisch-Partenkirchen 18.9.99 (?) in spodaj cifra 82467. Skrajni desni tarifni del 

pa se lepo prebere »DEUTSCHE POST AG / 0110/ poštni rog in koda C04 0893. 

Zbiratelji tematike »glasba« bi kar poskočili, ko bi jim tak poštninski žig prišel v roke.  Žal 

sem kar nekaj časa brskal po spletu, a nisem našel takega rdečega poštninskega žiga, 

da bi ga tu pokazal. 
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Drugo pismo pa je to, ki ga vidimo na sliki na prejšnji strani. Poslano je bilo na moj 
naslov iz kraja Farchant (občina v okrožju Garmisch-Partenkirchen na Bavarskem) in 
žigosano z ročnim žigom FARCHANT 82490  11.06.02 -18. Poštnina je doplačana z 
nalepko za 20 Pf. K temu prištejmo še 110 Pf od že prej plačane vsote s poštninskim 
žigom. Zanimivo je, da je ovojnica pravilno ročno žigosana in nihče na pošti v Nemčiji ni 
opazil »prevare«. Nalepka Nemške filatelistične zveze BDPh opozarja na 103. Nemški 
dan znamke, ki je bil od 28. do 30. junija 2002. 

Pa imamo dve pošiljki, na dva različna naslova, z eno samo ovojnico in s plačano samo 
eno poštnino (če zanemarimo nalepko za 0,20 €). Res enkraten podvig, kar od 
natančnega Nemca ne bi pričakoval. veselko.gustin@gmail.com 

Pri natančnejšem pregledu se nad zgor-
njim robom nalepke lepo vidi del rdečega 
poštnega žiga iz leta 1999 (označeno z 
rdečo puščico), medtem ko je na ročnem 
poštnem žigu črne barve vidna letnica 
2002. Običajna tarifa na nemških znamkah 
leta 1999 je bila 1,10 nemške marke. In 
leta 1999 so z rdečim strojnim žigom 
obeležili 50. obletnico skladateljeve smrti.
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Lovci na zaklade ali zavajanje s spleta

Žal je med »filatelisti« tudi veliko – jaz jih imenujem – »lovcev na zaklade«. Površno 
pogledajo na splet, morda v kak katalog in seveda med cenami opazijo samo tisto 

najvišjo! In glej ga, našel sem zaklad! Pa z znamko takoj na splet in v prodajo.

Kdo sicer kupuje take »zaklade«, ne vem, a jaz prav gotovo ne bi dal 1000  (angleških £
funtov) za tako znamko z ebaya (glej ). Tudi ne vem, kdo daje take ponudbe na Sl. 1
splet in z njimi zavaja take in drugačne zbiralce. Tovrstnih primerov je žal veliko, veliko 
preveč in vnašajo samo nemir med nepoznavalce. Da sem se lotil ravno rdeče znamke 
za 10 Pf, je kriv zbiralec, ki me je prosil, da pogledava, ali je res toliko vredna (okrog 
1000 €), kot je to videl na spletu. Morda je bila prav ta, ki jo vidimo na . Pa pojdimo Sl. 1
lepo po vrsti.

Slika 1. Oglas na ebay.com (4. 11. 2022) za 
znamko, označeno kot »Mi Nr. 86II 10 Pf«. 
Znamka Mi Nr. 56 s slike v (dunkelkarminrot / 
temno-karmin-rdeči) je žigosana vredna 1 €! 

Nekaj o podobi: Germania je poosebitev 
nemškega naroda oziroma Nemcev kot 
celote. Tako kot mnogi drugi nacionalni 
poosebljeni simboli, se je prvič pojavila v 
rimski dobi. V srednjem veku je bila 
običajno prikazana kot ena od dežel ali 
provinc, ki so ji vladali cesarji Svetega 
rimskega cesarstva, in ne kot najugled-
nejša, temveč v podrejenem položaju 
cesarski oblasti in drugim provincam. 
Okoli leta 1500, skupaj z rojstvom 
Svetega rimskega cesarstva nemškega 

naroda, so jo cesar Maksimilijan I. in njegovi humanisti ponovno izumili kot mater 
naroda. Običajno jo povezujejo tudi z dobo romantike in z revolucijami leta 1848, 
čeprav je figuro kasneje uporabila cesarska Nemčija ( ).po Wikipediji

Znamka »Germania« se je v Nemčiji pojavila prvič (I.) leta 1900 v redni frankovni seriji 
znamk Mi Nr. (po katalogu Michel Deutschand – Spezial 2013 št.) 53-62. Napis spodaj 
je REICHPOST ( ). Naša znamka je prav iz te serije z oznako Mi Nr. 56. In cene se Sl. 2
gibljejo od 1 € za žigosano in najbolj običajno ter pogosto barvo, poznejši ponatisi pa so 
v spremenjenih barvah in cene za nežigosane ali falcane znamke so kar zasoljene, tja 
do 13.000 €. Znamka za 10 Pf v rdeči barvi je bila namenjena plačevanju pisma do 15 
gr, torej najpogostejše poštne storitve! Izdana je bila v več ponatisih z razlikami v 
spodnjem napisu in malenkostnih napakah pri tisku. 

Cene teh posebnosti se gibljejo od 50 do 6000 €. Seveda je potreben natančen pregled 
po katalogu, še najbolje je, da jo oceni poznavalec nemškega področja. To, da spodaj 
piše, posebno tam, kjer gre za visoke zneske: [FALSCH] ali ali »( ) Prüfung ist 
anzuraten! / Testiranje je priporočljivo!» tako nihče ne opazi. 
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Kako naj sedaj ločimo karmin-rot, pa rot-karmin, pa rosa-rot?!
Slika 2. Prva serija Germanie in znamka Mi Nr. 56 za 10 Pf. z ebay.com! 

Če je neka znamka ocenjena za 3000 €, potem je potreben resen obisk dobrega 
eksperta. Le-ta bo na osnovi primerjave z originalom lahko ocenil nianso barve 
testirane znamke. Na oglasu je znamka iz leta 1902, medtem ko se označba nanaša na 
znamko iz leta 1915! Torej velika napaka, zavajanje ali površnost, lahko rečemo kar 
goljufija, in upajmo, da kdo ne bo nasedel! 

Sledi četrta (IV.) serija Mi Nr. 84II- 93II s podobo Germanie, ki je označena kot 
»Kriegsdruck«/ vojni tisk. Naša znamka za 10 Pf je spet v različnih barvnih odtenkih s 
cenami od 1,80 do 3000 €. Zopet naletimo na opombo:  Achtung! Mi Nr. 86 II e und 87 
II b nur mit Prücfung ab ca. 1990 erwerden! / Pozor! Mi Nr.  86 II e in 87 II b samo z 
atestom od leta 1990 naprej! 

Leta 1902 je prišla nova druga (II.) izdaja znamke s podobo Germanie, Mi Nr. 68- 77, 
tokrat z napisom spodaj DEUTSCHES REICH ( ). Cena za žigosano je 1,30 € in Sl. 3
zraven je opomba: veliko UV  razlik, kar pomeni, da je potreben pogled z UV žarnico. V 
katalogu so še cene za znamko in številke bolj iskanih prodajnih pol. 

Omenimo naj, da se je podoba »Germanie« pojavljala na znamkah še naslednjih 20 let 
v različnih tiskih, papirjih, barvah, lepilih in kaj vem kaj še. Skratka, podobno kot naši 
»Verigarji«!

Naslednja izdaja (III.) je izhajala v letih 1905/13 in je označena z 83 I do 93 I. Spet 
najdemo znamko za 10 Pf in cene za različne barve gredo od 2 do 3000 € za žigosan 
primerek. Zopet so označene cene s priveski (številkami) različnih pol. In na koncu je 
zopet zlovešči signal [FALSCH] in      . 

Znamke s podobo »Germanie« se pojavijo še v letih 1916/17 (V.), Mi Nr. 98-100, 1917 
Mi Nr. 101 (VI.), samo znamka za 15 Pf in 1918/19 (VII.) Mi Nr. 102-104, a tu znamke za 
10 Pf ni, ker se je medtem spremenila tarifa za pismo na 3 Pf. 

Vmes se pojavi nekaj pretiskov na teh znamkah, nova frankovna serija (VIII.) izide 
1920/21 z označbo Mi Nr. 140-153. Tu spet srečamo znamko za 10 pf v rahlo drugačni 
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Slika 3. Opis znamke 86II za 10 Pf. Pa smo tam: kako naj ločimo karmin-rot, rot-karmin, 
karmin do magenta, lilla-rot, rosa-rot, zinnober-rot?! Koliko je sedaj vredna? Dva € ali 10.000 €?! 

Pa bo dvomljivec spet rekel: kaj pa, če je le vredna 10.000 €?

Tovrstnih prevar je na spletu precej. Pa tudi naša  tu ni nobena izjema. Torej, bolha.com
pozor! Če so vrednosti neke znamke več kot 100 €, potem je potreben kar temeljit 
pogled eksperta za določeno področje. Samo katalog včasih ni dovolj. 

Pri ugotavljanju barv smo si skušali pomagati tudi z  (vodnik barv). Michel Farbenführer
A kako naj preverimo barvo  (temno-roza-rdeča), če je nimam v »dunkelrosarot«
vodniku?! Torej še enkrat: samo primerjava s pravo originalno znamko lahko potrdi 
njeno pristnost! Morda nam za ugotavljanje barve pomaga že, če imamo kako drugo, ki 
ima prav tako enako označene barve. 

barvi (cena za običajno žigosano znamko je 2 €). Deveta serija (IX.) so bile sicer 
znamke »Germanie«, a s pretiskanimi nazivnimi vrednostmi. Deseta, zadnja (X.) serija, 
je izšla 1922/23, z označbo Mi Nr. 197-198, a brez vrednosti za 10 Pf.

veselko.gustin@gmail.com 
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Boštjan Petauer FRPSL 

Menjava in nakupovanje znamk v tujini 
nekoč in danes

Znamke sem začel menjavati s tujino leta 1969. Moja prva dva partnerja sta bila iz 

Nemčije. Ta dva sem nekaj let kasneje tudi osebno spoznal, saj je eden od njih, 

veteran II. svetovne vojne, zajet v Tunisu in kasneje vojni ujetnik v ZDA, dopustoval 

v kraju Poertschach (Poreče) ob Vrbskem jezeru, kjer sem ga obiskal. On je poznal 

tudi drugega, ki je dopustoval nedaleč stran in me je peljal k njemu.

Od vseh ostalih dopisovalcev sem obiskal 
le še enega: leta 1990 sem obiskal 
svetovno filatelistično razstavo v 
Londonu in obiskal dopisovalca v 
Oxfordu. Z ženo sta mi lepo razkazala 
mesto. Bil pa je že precej star in ob 
slovesu je imel kar malo solzne oči, saj je 
vedel, da se ne bova več videla. Imel je 
kar prav, saj je kmalu potem umrl. V enem 
od zadnjih pisem, že po osamosvojitvi 
Slovenije, me je vprašal, če sem kaj 
ponosen, da lahko lepim na pismo 
znamke nove države. Seveda sem bil in 
na to sem ponosen še danes.

Število dopisovalcev se je potem 
zmanjševalo. Kar nekaj dobrih partnerjev 
je pomrlo, o čemer so me obvestili 
sorodniki. Takrat sem bil kar malo 
žalosten. Od nekaterih na zadnje pismo 
nisem dobil odgovora, čisto mogoče, da iz 
istega razloga. Nekateri pa mi najbrž niso

Največ dopisovalcev iz vseh koncev 
sveta sem imel leta 1971. Še sedaj se 
spomnim, da sem en teden dobil 38 
pisem, naslednji pa 32. Ker nisem imel 
dovolj dvojnikov, sem znamke, ki jih 
nisem potreboval, prelagal kar iz enega 
pisma v drugega. Takrat sem bil študent in 
sem si dan organiziral tako, da sem do 19. 
ure študiral, potem pa sem se posvetil 
znamkam.

mogli ali želeli poslati tistega, kar sem 

iskal. Danes imam le še enega, v 

Avstraliji.

Drugače je bilo s priporočenimi 

pošiljkami. Treba jih je bilo predati odprte

Če sem znamke pošiljal v navadnih 

pismih, sem jih preprosto vrgel v 

nabiralnik. Kot kaže, pa so imeli na pošti 

ali carini spisek filatelistov in so na take 

pošiljke lepili carinske deklaracije. To sem 

ugotovil, ko sem po 40 letih na e-bayu 

kupil eno svoje pismo, nekoč poslano v 

Tuolumne (Kalifornija) in tako nalepko 

našel na hrbtni strani, o čemer sem v naši 

reviji že pisal. Ko sem leta 1999 obiskal 

ZDA, sem se na poti v narodni park 

Yosemite peljal mimo odcepa za prej 

omenjeni kraj. Takrat mojega partnerja ni 

bilo več, saj mi je že na začetku najine 

izmenjave znamk napisal, da znamke s 

partnerji s celega sveta menjuje že 40 let. 

Mi je pa poslal veliko znamk, tudi boljših, 

ki jih še nisem imel in ga imam v dobrem 

spominu, kakor tudi skoraj vse ostale.

V začetku sem, kot večina, zbiral vse, kar 

mi je prišlo pod roke. Že leta 1965 sem 

začel posebej zbirati Anglijo in Avstralijo; 

obe državi sta tedaj izdajali malo znamk. 

Te znamke so bile lepe in dostopne celo 

za moj dijaški žep.



preko carinske pošte, ki je bila nasproti 

Gospodarskega razstavišča. Ta je 

poslovala le v dopoldanskem času, kar 

me osebno ni motilo, je bilo pa neprijetno 

za tiste filateliste, ki so bili v službi. Zato 

sem na upravo ljubljanske pošte poslal 

ustrezen dopis s prošnjo, da uredijo 

zadevo. Kmalu potem je carinska pošta 

ob ponedeljkih začela obratovati do 17. 

ure. Kasneje je bilo možno tudi carinske 

pošiljke predati na vsaki pošti.

Sicer smo jih kupovali na srečanjih, 

kamor so jih prinašali trgovci, seveda 

marsikdaj po precej zasoljenih cenah. 

Enkrat, bilo je po izidu serije znamk aktov 

novembra 1969, sem v časopisu Delo 

postavil izdajatelju znamk, ZJPTT v 

Beogradu vprašanje, zakaj taka politika 

izdajanja znamk. Dobil sem dva 

V 60-tih in 70-tih letih prejšnjega stoletja 

je bilo nekatere jugoslovanske znamke 

težko dobiti. V društvih si dobil po eno 

serijo, za zamenjavo pa nič več. Včasih 

se je kaj dobilo na kaki, zlasti manjši, 

pošti, ki je še ni prej obiskal noben 

filatelist. Tako sem npr. leta 1968 na pošti 

na Igu pri Ljubljani prvi dan izdaje dobil en 

par takrat zelo iskanih blokov herojev, ki 

danes niso nič posebnega, leta 1980 v 

Malem Lošinju pa celo polo in še nekaj 

serij izdaje Evropa s Titovim portretom. 

Leta 1973 sem se prav z namenom 

nakupov novitet odpeljal iz Ljubljane v 

Novo mesto, kjer sem dobil na pošti nekaj 

serij z motivom kmečkih uporov.

Starejši filatelisti so mi povedali, da so bili 

po vojni (pa tudi že med njo) predpisi 

precej strožji. Nežigosanih znamk ni bilo 

dovoljeno pošiljati prej kot 3 mesece po 

izidu. V tem času je državno podjetje 

Jugofilatelija že oskrbelo tuje trgovce z 

jugoslovanskimi znamkami, seveda pod 

nominalno vrednostjo.

odgovora: Bojan Pečar iz FZS se je 
pridružil mojim kritikam in dejal, da mu ni 
jasno, zakaj tako. Odgovor tedanjega 
direktorja ZJPTT, Teofika Selimovića, pa 
je bil kratek in odrezav: Znamke izdajamo 
v skladu s sprejeto politiko. Izrezek iz 
časopisa hranim še danes. Situacija se je 
izboljšala šele nekaj let kasneje.

Drugače pa je bilo pri letalskih pošiljkah, 
saj letalskih zvez skoraj ni bilo. Iz ZDA, 
Kanade in Avstralije sem pošiljke dobival 
po enem mesecu in pol do dveh mesecih, 
tako, da sem že mislil, da se je je vse 
skupaj izgubilo, pa temu k sreči ni bilo 
tako. Slišal sem celo namige, da pošte 
zaračunavajo letalsko poštnino, pošiljke 
pa odpremljajo po kopnem ali morju; tega 
nisem mogel preveriti.

Leta 1991, med  vojno na Hrvaškem, je 
bilo treba pisma za tujino tam prinesti 
odprta. Tega nisem vedel, pa sem na 
pošto v Umagu prinesel zaprto pismo. 
Uradnica na pošti me je vprašala, kaj je 
notri in ko sem ji pojasnil, da gre za 
slovenske in hrvaške poštne znamke, mi 
pisma ni bilo treba odpirati.

Tako, precej idilično stanje, je trajalo do 
leta 2020. Tedaj je nastopil Covid, ki je po 
eni strani precej zdesetkal poštne 
uslužbence, po drugi strani pa močno 
podaljšal čas prenosa pošiljk. Znotraj 
posamezne celine, kjer so pošto 
odpremljali po kopnem (ali morju), se je 
čas običajno podaljšal za do dvakrat. 

Znamke sem v tujini na dražbah začel 
kupovati v 70-tih letih prejšnjega stoletja. 
Nobenih problemov ni bilo in carina se je 
redkokdaj vtaknila v pošiljke.

Pošta je bila tedaj precej hitra: večina 
pisem iz kjerkoli po svetu je prišla v 7 do 
10 dneh, redkokdaj kasneje. Rekord je bil, 
ko sem pošiljko iz Nove Zelandije prejel v 
4 dneh.
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In potem je prišel 1. julij 2021. Tega dne se 
je na več področj ih spremenila 
zakonodaja v zvezi z DDV. Za nas je 
pomembna ena sprememba in sicer 
carinjenje vseh pošiljk izven EU (EU je 
enotno carinsko področje). Do 
takrat so bile pošiljke do 
vrednosti 22 evrov oproščene 
carinskih dajatev, kamor sodi 
tudi DDV. Do tega je prišlo na 
zahtevo evropskih trgovcev, ki 
so morali obračunati DDV za 
fizične osebe pri vsaki pošiljki 
(za poslovanje med podjetji, 
davčnimi zavezanci veljajo 
drugačna pravila). Poglavitni 
razlog za to je bila množica 
pošiljk iz Kitajske, kjer je bila 
mnogokrat navedena ne glede 
na dejansko vrednost nizka 
cena, pa še kitajska država je 
tem pošiljateljem subvencio-
nirala poštnino.

Sedaj gredo vse težje pošiljke 
skozi carinski postopek, le 
navadna pisma, tudi če je v njih 
kaka malenkost, se mu 
izognejo. Pri nakupih preko e-
baya ali Delcampa občasno že 
ta dva sistema obračunata 
DDV, na kar si običajno 
opozorjen šele t ik pred 
plačilom, ko ni mogoče ničesar 
več storiti.

DDV pri znamkah se plačuje po 
stopnji 9,5%. Jaz sem nekajkrat že 
doživel obračun po splošni stopnji, ki 
znaša 22%, ker pa je šlo za manjše 
zneske, se nisem pritožil. Doživel sem že 
tudi, da sta mi DDV hkrati zaračunala e-
bay in naša carina; tudi tu je šlo za majhne 
zneske.

To pa še ni vse. Svoj lonček je pristavila 
tudi Pošta Slovenije za carinsko

Vir: https://www.posta.si/ceniki. 

Na tej spletni strani so dosegljivi tudi vsi 
ostali aktualni ceniki Pošte Slovenije.

Sedaj se torej splača razmisliti, kaj še 
naročati izven EU in pri tem upoštevati 
tako carinske kot poštno posredovalne 
stroške.

bostjan.petauer@siol.net 

posredovanje. V začetku je znesek ne 
glede na vrednost pošiljke znašal 2,50 
evra, se povišal na 5,50 evra, danes pa so 
zadeve precej dražje, kar je razvidno iz 
spodnje tabele:
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Veselko Guštin

Kako sem začel zbirati znamke?

Moram reči, da sem stik z znamkami zaznal že zelo zgodaj. Najprej, ko mi je nona, 
da ji nisem tečnaril, dala v roke šop starih razglednic. Na njih so bile nalepljene 
znamke cesarja Franca Jožefa in v največje veselje mi je bilo, da sem znamke 

potrgal z njih.

Takrat še nisem vedel in nihče mi tega ni 
razložil, da je potrebno nalepljeno 
znamko dati v vodo. Še sreča, da me tega 
niso naučili, ali še bolj grozno, da mi niso 
dali škarij, s katerimi bi znamko najprej 
odrezal, potem pa brž v vodo z njo. Očitno 
se je nona zavedala dragocenosti 
razglednic in tega ne bi dopustila. 
Nekatere še imam, seveda brez znamk. 
So pa vmes bile tudi take samo z žigom. 
Le-te so ostale k sreči nepoškodovane. 
To je bilo še v času Cone B STO, ko sem 
na počitnice k noni prihajal v Ljubljano, mi 
pa smo živeli v Kopru. Ker je tata opazil 
moje zanimanje za znamke, mi je dal svoj 
na roke izdelan album z znamkami, 
pretežno seveda STO. Spoznal me je tudi 
s Karletom (Karlo Stanič), blagajnikom 
Filatelističnega kluba Koper. V tistem 
času so se vse znamke prejemale preko 
društev, prodaje kompletnih serij na 
poštah praktično ni bilo. Tisti album sem 
pozneje uspešno zamenjal za nekaj kepic 
sladoleda! Za moj 12. rojstni dan (1960) 
pa sem od none kot darilo dobil pravi 
album za znamke, ki ga za spomin hranim 
še danes (Slika 1). Kupila ga je v Trstu, saj 
pri nas tovrstnih trgovin ni bilo.

Slika 1. Tu je nona po starem imenovala »drugi 
razred gimnazije«, a to je bil po novem 6. razred 

osemletke.

In res, neke lepe nedelje – medtem smo 

se leta 1961 preselili na Mladinsko ulico v 

Kopru – sem se oglasil v klubu, ki je bil v 

hiši nasproti našega bloka. Moram reči, 

da je name naredil veličasten vtis. Klub je 

imel prostore na Verdijevi 7a v Kopru, kjer 

domuje še danes. Na drugi strani te 

stavbe pa je Mladinska ulica. Včlanil sem 

se v FILATELISTIČNI KLUB KOPER. Ko 

sem prvič prišel v klub med same stare 

mačke (Janez Gnezda, Bruno Škerlavaj, 

Karleto, Brodar, … ), mi je v oči padla 

stena, na kateri so bile v okvirjih obešene 

vse znamke STO. Morda so bile poleg 

tudi ovojnice prvega dne. A to me takrat ni 

zanimalo. Tako se je začela moja pot v 

filatelistični svet. Kot se spominjam, sem 

bil tudi naročen na »novitete«. Ko sta leta 

1968 prišla dva bloka »Narodni heroji 

Jugoslavije«, sem bil v resni dilemi, ali naj 

jih kupim in s tem ostanem brez mesečne 

štipendije?! 

Kako priti do znamk? Seveda so starejši 

člani komaj čakali, da nam otrokom kaj 

prodajo, a denarja nismo imeli. Zato si je 

bilo potrebno izmisliti kaj originalnega. 

Tako sem začel pisati po svetu. Interneta 

seveda takrat ni bilo, zato je bilo naslove 

»darovalcev« težko dobiti. Znašel sem se 

tako, da sem vselej napisal »Post office 

of« . In je vžgalo. Lahko tam-pa-tam

rečem, da sem odgovore dobil od povsod, 

kamor sem pisal. Prvo pismo je bilo 

namenjeno v Vatikan 30. 10. 1964 (Slika 2 

na naslednji strani). 
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Slika 2. Pismo iz Vatikana, kjer se opravičujejo, 
da je nemogoče ustreči vsem številnim prošnjam, 

poslali pa bodo R ovojnico z znamkami.

Drugo sem poslal v Valletto na Malti 17. 

12. 1964. In tako naprej po vrsti Odense 

(Danska), Združeni narodi (ZN) v New 

York, Andora, Vaduz (Liechtenstein), 

Xant ie  (Grč i ja) ,  Monako,  Bern,  

Luxembourg. Žal ovojnic nimam, ohranil 

pa sem pisma – njihove odgovore. Najbolj 

radodarni so bili v Vaduzu, pa tudi 

Luxemburgu, kjer je bilo v ovojnici vedno 

nekaj znamk. Običajno sem dobil 

ovojnico, polepljeno najrazličnejšimi 

znamkami. Tako so mi iz ZN napisali, da 

vse ovojnice, ki jih dobijo, darujejo v 

bolnišnice ali dobrodelne organizacije (pri 

nas gre to največkrat v smeti ali kvečjemu 

na odpad). Švicarji so mi na primer 

odgovorili, da serija UPU stane 3,75 Sfr 

(tam ne dajo nič zastonj). Iz Monaka so 

me prijazno usmerili na dva predstavnika 

v Zagrebu. Z gospodom iz Xantia sva celo 

izmenjala nekaj znamk. V Vaduzu so sicer 

kar nekajkrat odpisali, hkrati pa mi dali 

naslov trgovca Alfonza Marxera, kjer 

seveda lahko kupim več. Poslali so mi tudi 

prijavnico za prejemanje izdanih znamk  

Liechtensteina. Izpolnil sem jo in kar 

nekaj let prejemal znamke. Kako sem 

plačeval? To je bilo kar zapleteno, saj 

deviznega računa nisem imel. Je pa v 

klub prihajal Bruno Škerlavaj, ki je bil 

zaposlen (celo kot direktor) na Radiu 

Koper. On je prinašal kupone za odgovor 

(reply coupons), ki so prihajali na Radio 

Koper iz Italije. Ta zveza je kar nekaj časa 

delovala. Včasih sem ga moral celo kupiti 

na pošti, a je to bilo zelo »neekono-

mično«. Tako sem začel zbirati znamke 

Liechtensteina. S kuponi sem tu pa tam 

kupil kako serijo v tujini. 

da je poštnim uslužbencem strogo prepovedano 
zbiranje znamk.

Slika 3. Pismo iz Vallette, kjer sem jih prosil za 
izmenjavo znamk. Odgovor direktorja je bil, 

Najbolj mi je v oči padlo pismo iz Vallette 
(Sl. 3), kjer se je uradnik vselej podpisal:   
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I am, Sir, Your obedient servant, podpis, / 
Postmaster General. To v tistih časih ni 
bilo nekaj običajnega v našem dopiso-
vanju. Takoj po vojni se je uporabljalo 
»Smrt fašizmu / svoboda narodu«. 
Pozneje pa »S tovariškimi pozdravi«. On 
pa meni – gimnazijcu v 2 razredu – »vaš 
poslušni služabnik«?! 

Gospod Juriševič se je v glavnem omejil 

na obdobje po italijanski zasedbi 1918-

1920. Žal pa g. Juriševič ni odkril, da so 

tudi v obdobju fašizma obstajali nekateri 

dvojezični žigi: italijansko-slovenski. A ne 

zaradi priznanja slovenščine, temveč 

zaradi zmede, ki so jo naredili s svojim 

nasilnim poitalijančevanjem imen krajev. 

Tudi Italijani tega niso vedeli?!

Več ali manj so bili sestanki v Klubu 

namenjeni nakupu ali zamenjavi znamk. 

Občasno se je videlo tudi kako ovojnico 

prvega dne ali pa kak spominski žig z 

ovojnico. Zbiranja starih pisem in 

razglednic ni bilo. Redki, ki so to počeli, so 

to delali "bolj na skrivaj in samo zase". 

Izjema pa je bil dr. Fran Juriševič, ki je 

iskal v glavnem samo žige Primorske. 

Napisal je tudi knjigo Primorska pošta 

skozi zgodovino, ki je izšla pri založbi 

Lipa. Kot filatelista ga je poleg zbiranja 

znamk zanimalo tudi, kaj znamke 

predstavljajo in kako se povezujejo 

zgodovinski dogodki s slikami na 

znamkah. Ugotovil je, da se na znamkah 

dobi marsikaj, kar je napisala zgodovina 

in da je pošta obstajala že pred uvedbo 

znamk. Na starih pismih dobimo poleg 

naslovov in vsebine pisem tudi žige. 

Zanimivo mu je bilo z druge strani 

proučevati, kje in zakaj so ustanavljali 

pošte, kdo se je skozi zgodovino 

posluževal poštnih storitev, kdo je imel v 

rokah pošto, v katerem jeziku so pošte 

poslovale itd. (Tak »raziskovalec« je 

danes Veni Ferant.) 

Nas so (smele) zanimati tako in tako 

samo jugoslovanske znamke, sicer lepe 

in mikavne. Tudi vzgoja v šolah je bila 

takšna, da so italijanska zasedba 1918-

1920, Italijanska socialna republika pa 

cona A po drugi svetovni vojni, bile stvari, 

ki se nas – tako smo žal menili – ne tičejo. 

Da je to res (še danes), samo poglejmo 

knjigo, ki jo je izdala 1998. leta Pošta 

Slovenije z naslovom: Pošta na 

Slovenskih tleh Enciklopedija , ali 

Slovenije, zvezek P (poštne znamke); kot 

da zasedbe 1918-20,  pa cone A na 

Primorskem, v Sloveniji, nikoli ni bilo!

Prva streznitev, koliko je »vredno« tisto 

kar zbiram, sem doživel, ko sem enkrat v 

klubu v Kopru vprašal starejšega 

filatelista, koliko je to vredno?! Pa mi je 

rekel: »Morda kateri od filatelistov rabi 

prav to tvojo znamko, pa ti bo dal nekaj 

dinarjev zanjo, sicer boš pa težko dobil 

kupca za vse«. To je bila tipična 

mladinska zbirka, kjer so se zbirale 

znamke z vseh koncev sveta, največkrat 

v nekompletnih serijah. Temu bi danes 

rekli  Ko sem se vpisal na »kiloware«.

fakulteto v Ljubljani, je zbiranje prešlo v 

drugi plan, a sem se sestankov v Kopru še 

vedno rad udeleževal. Za društvo v 

Ljubljani še vedel nisem, kje je. V Filateliji 

na Nazorjevi so mi rekli, da se filatelisti 

»sestajajo« v Slonu, a jaz jih nikoli nisem 

našel. Prvič sem zares naletel na

Tisti časi so pač bili taki in takrat je bil greh 

zbirati ali iskati nekaj, kar ni bilo v skladu z 

usmeritvijo SFRJ. Žal moram priznati, da 

so nas tu prav gotovo znali izkoristiti 

zbiralci onstran meje in so od nas pobirali 

"ničvredna" žigosana pisma in druge 

poštne materiale. Še posebno nič 

cenjena so bila pisma "z nekakšnimi 

pretiski čez znamke", na primer Trst-

Trieste, Istra, Rijeka-Fiume, AMG-VG, 

STT-VUJA  in še kaj.
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filateliste v Hotelu Ilirija in tja  sem hodil 
kar  neka j  časa.  Za »neč lane« 
ljubljanskega društva se je pobirala celo 
vstopnina. Drugega ni kazalo, kot da se 
včlanim v FD Ljubljana. 

Znamke Liechtensteina sem prodal. Imel 
sem kar lepo zbirko nežigosanih znamk 
od 1960 do 1995. Tu sem doživel drugi 
šok. Znamke, ki sem jih leto za letom 
zbiral in kupoval od trgovcev na srečanjih, 
ali pa neposredno na pošti v Vaduzu s 
kuponi za odgovor, sem lahko prodal za 
nekaj odstotkov MANJ kot je bila njihova 
nazivna vrednost v frankih. Pozneje sem 
spoznal, da zbirka samih znamk ni 
primerna za razstavljanje. Imeti moraš še 
kak dober “poskusni odtis” ali napako, 
polo znamk, da o “potovanih” pismih ne 
govorimo. Obdržal sem znamke 
italijanske zasedbe 1918-19, Cone A in B. 
Te sem vselej potreboval, ko sem znamke 
s pisem primerjal s tistimi na kuvertah. 
Ponarejanje je bilo vselej prisotno in žal 
tudi bo. Slovenske znamke hranim za 
svoje vnuke, bolje da rečem vnuka. Samo 
eden kaže nekaj malega zanimanja za te 
koščke papirja. Cene znamk so lepo 
vidne v katalogu. S prodajalcem se lahko 
dogovorimo za popust, ki gre od 0% pa tja 
do 80-90%. Če smo vztrajni, lahko 
kupimo ali zberemo vse “različne” 
znamke neke države ali celo tematike. Pri 
poštni zgodovini je malo drugače. V 
specializiranih katalogih bomo našli ceno 
za znamko na ovojnici, a ta je le približna. 
Upoštevati moramo, ali je ovojnica 
oziroma dopisnica brezhibna, kam je 
potovala, ali je poštnina pravilno plačana 
ipd. Komu je bilo pismo namenjeno ali kdo 
je pisal, je tu nepomembno. Tu so 
odstopanja po katalogu veliko manjša, 
lahko je prodajna cena tudi višja od 
kataloške. Pa še nekaj, če že zberemo 
vse “različne” znamke, pa vseh “različnih 
“ovojnic zagotovo ne moremo. No, to je

čar zbiranja poštne zgodovine. Veliko 

prebrskaš, a malo kupiš!

Kaj naj torej zbiramo? Predvsem začnimo 

iskati material, ki nam je “pri roki”: 

dopisnice, pisma, pa tudi razglednice 

svojega domačega kraja. Znamk imejmo 

toliko, kolikor je to potrebno za 

“razumevanje” zgodovine. Zelo preprosto 

bomo prišli do znamk s pretiski Trst-

Trieste, ISTRA, ipd. A koliko truda, da ne 

rečemo denarja bomo potrebovali, da 

dobimo še kako potovano pismo s temi 

pomožnimi izdajami? Nekdo bo rekel, da 

je čas za to že mimo! Mislim, da je pri nas 

še veliko skritega materiala, žal pa tudi 

uničenega. A nikoli ni prepozno, da se ne 

bi kaj našlo. Moram pa tu opozoriti še na 

nekaj: večina ljudi še nekako obdrži 

album z znamkami. Običajno se jim zdi, 

da so  Pisemske ovojnice “nekaj vredne”.

pa ponavadi zavržejo, ali – še huje – 

izrežejo znamke. Večina jih meni, da so 

ovojnice   Tiste brez znamk “nič vredne”.

pa tako ali gredo v smeti (ali peč) ali se po 

golem naključju obdržijo. Pred leti mi je 

neka gospa pokazala kup pisem – brez 

znamk, brez žigov, samo s štampiljkami! 

Seveda sem takoj ugotovil, da je to 

»partizanska pošta«. Morda me je samo 

»testirala«?

Zase lahko trdim, da sem največ 

poštnega gradiva dobil pri ljudeh, ki me 

poznajo ter vedo, kaj zbiram, ter na 

avkcijah in na bolšjih trgih. Ali sem se 

odločil prav? Vsekakor. Preprosto sem se 

naveličal nekajkrat na leto odpreti album 

in  van j  v takn i t i  novost i  znamk 

Liechtensteina ali Slovenije. Zanimivejše 

mi je postalo brskanje po starih škatlah in 

albumih, pa tudi dražbenih katalogih ali 

ebayu ali delcampe, kjer sem našel kako 

zanimivo stvar. In vedno najdem kaj 

novega: žig, frankaturo, znamko ali 

zanimivo destinacijo tako na pismu kot



dopisnici ali razglednici oziroma 
dokumentu. Na  sem celo Collecti 2022
kupil eno ovojnico za 10 eur. Katalogi? 
Seveda so nujno potrebni, a zahtevajo 
dobrega poznavalca, da loči seme od 
plevela. Opažam, da veliko »lovcev na 
zaklade« pobrska ali po internetu ali 
katalogu in običajno mu v oči vselej pade 
najvišja možna cena. Joj, moja znamka je 
vredna 1000 eur ali več! Ali ste se kdaj 
vprašali, koliko znamk v katalogu 
Slovenika 2020 je dražjih od 1000 eur? 
Bom kar napisal, 2 sta taki znamki (če 
neizdanih znamk in posebnosti ne 
upoštevamo): verigarska za 5 vinarjev, veselko.gustin@gmail.com 
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zelena, na kartonastem papirju in 
žigosana znamka  nemške »Pokrajine«
zasedbe Ljubljanske pokrajine za 30 lir. 
Zagotovo nobene od teh nimam, morda 
sem katero kdaj videl! Morda? Torej je 
znamk na Slovenskem (če izpustimo 
avstro-ogrske, madžarske, italijanske in 
nemške), vrednejših od 1000 €, zelo zelo 
malo! In če je neka znamka toliko vredna, 
je zelo zelo redka in je majhna verjetnost, 
da jo imamo. In če za kak svoj  »zaklad«
po katalogu ugotovite, da je vreden 1000 
ali več €, vedite, da je znamka zelo zelo 
redka in verjetno ni enaka vaši! 

Urednikovih prvih pet let
Spet smo se lahko prepričali, kako hitro 

čas hiti. S to številko Nove filatelije, ki jo 

zdaj listate, sem zaključil prvih pet let 

mojega urednikovanja. Zato sem se lotil 

krajše statistike, saj se v teh petih letih 

urednikovega dela skriva marsikaj.

V teh petih letih se je med avtorji zvrstilo 

okoli 40 piscev krajših ali daljših člankov. 

Od takih, ki so prispevali do polovico 

strani, do takih, ki so jih prispevali okoli 

150, kar je 50 strani letno oziroma dobrih 

12 strani na eno številko.

Vsako leto smo po načrtu izdali 4 številke, 

razen leta 2019, ko smo zaradi obilice 

dela v zvezi z razstavo AJF v Kamniku 

združili dve številki NF v eno dvojno. Tako 

smo torej izdali 18 revij s po 48 stranmi ter 

eno na 64 straneh, kar znese skupaj 

natančno  928 strani!

Koliko časa potrebujejo avtorji, da 

prispevajo članke za NF, ne vem. Sem pa 

izračunal, da jaz kot tehnični urednik 

porabim za delo povprečno vsaj 30 minut 

za eno končno stran. Če vzamemo za 

osnovo teh že omenjenih 928 strani, to

Kaj si želim v bodoče? Čim več zdravja ter 
čim več piscev predvsem strokovnih 
člankov za našo skupno revijo.

pomeni 464 ur dela z računalnikom. Če k 

temu prištejem še pakiranje, za katerega 

porabim vsaj po 4 ure za eno številko NF, 
potem to prinese dodatnih 76 ur, vse 

skupaj pa znaša 540 ur. Če smo nekoč 

obračunavali v službi 180 ur na mesec, 

potem dobimo natančno za polne 3  
mesece delovnih ur. Niti ni tako malo!

Vam pa želim prijetno branje in seveda 

SREČNO in ZDRAVO 2023!

Vesel sem, da sem v tem času lahko v NF 

prispeval tudi več kot 250 fotografij, ki 

dopolnjujejo članke tudi drugih piscev.



35Številka 4/2022

Kartofilija

Veni Ferant

Francoski izdelovalci in založniki 
razglednic – 4

Doslej sem vam predstavil nekaj francoskih fotografov, slikarjev in založnikov 
razglednic popularnega Mont Saint-Michela. Danes pa vam predstavljam še nekaj 

tiskarjev in tiskarn, ki so izdelale številne razglednice tega kraja, ki je resnično 
vreden ogleda.

Še najenostavneje je bilo takrat narediti 

črnobelo fotografijo in jo uporabiti kot 
razglednico. Težava je nastopila, ko je bilo 
treba tudi na drugi strani papirja zagotoviti 

podatke o razglednici. To pa brez tiska ni 

šlo. Fotografija se je razvijala skupaj s 

tiskarskimi postopki in izumitelji po svetu 
so odkrivali in razvijali različne postopke.

Kot upokojenega grafičarja me je seveda 
zanimalo tudi to, kdo vse in na kakšen 

način so nekoč izdelovali prve razgled-

nice. Marsikaj se da prebrati, težje pa je 
razumeti vse te zakomplicirane tiskarske 
postopke, ko pa je danes lahko grafik in 
tiskar že vsak, ki ima doma računalnik in 

tiskalnik. V času izida prvih razglednic pa 

je bilo seveda bistveno drugače.

Takrat je prevladoval enobarvni knjigo-
tisk. Besedila so sestavljali iz posameznih 
ročnih črk, kot v času izumitelja 
Gutenberga. Ilustracije so nastajale s 

pomočjo redkih lesorezov. Šele z 

razvojem fotografije se je vzporedno 
razvijalo tudi tiskarstvo. Sprva je šlo za 
veliko različnih poizkusov, kako bi 

fotografijo prenesli v tisk. Tako so nastali 

prvi klišeji, kjer so s pomočjo osvetlitve in 

jedkanja dobili sliko, ki so jo lahko upo-
rabili pri knjigotisku. Kliše so nalepili na 
leseno ali kovinsko podlago, da so dobili 

isto višino, kot tiskarske črke ter vse 

ostalo, kar naj bi bilo vidno na odtisu.

Litografija (kamnotisk) 

Za to tehniko ploskega tiska je glavna 

značilnost ta, da prenesemo odtis na 
papir s kamnite plošče, ki je bila obdelana 
z različnimi postopki. Aloys Senefelder 
velja za izumitelja tega tiskarskega 

postopka tik pred letom 1800. 

Več o sami tehniki kamnotiska lahko 
najdete na številnih spletnih straneh. 

Zanimivo je, da so imeli v Franciji kar 

nekaj tiskarskih strojev za kamnotisk veli-
kih formatov, s katerimi so izdelovali pred-
vsem zanimive plakate, manj pa najdemo 

natisnjenih francoskih razglednic.

Litografski tiskarski stroj velikega formata v tiskarni 
A. Poméon & njegovi sinovi v St-Chamondu 
(departma Loire). Založnik in tiskar: Litografija in 
tiskarna Antoine Poméon, St-Chamond. Leto 
izdaje: 1901. Vrsta tiska te razglednice: enobarvni 
knjigotisk po obeh straneh razglednice. Za kliše 
fotografije je bil uporabljen raster 60 linij/cm .2



Običajno so v kamnotisku velikega 

formata tiskali plakate (Pomeon npr. 

116x82 cm, gl. sliko na prejšnji strani), za 

tisk razglednic pa so uporabili manjše 

stroje ali pa so pripravili montažo večih 

razglednic na eni poli in s tem kar najbolje 

izkoristili tako stroj kot tudi papir in 

tiskanje samo. Je pa malo francoskih 

tiskarn tiskalo razglednice v tehniki 

kamnotiska. Z razvojem turizma ob 

prelomu stoletja pa je trg zahteval vedno 

večje naklade in kamnotisk so izpodrinile 

in nadomestile druge tiskarske tehnike.

Francozi so razvili tehniko tiskanja, 

imenovano svetlotisk. Gre za tiskarski 

postopek ploskega tiska. Za tiskovno 

formo služi brušena steklena ali kovinska 

plošča, prevlečena z želatino, ki pod 

vplivom svetlobe izgubi sposobnost 

nabrekanja. Sledi cel kup postopkov, da je 

Svetlotisk (lichtdruck, collotype)

Tiskarna Allain v Elbeufu – Oddelek kamnotiska oz. 
litografski oddelek. Založnik razglednice: Tiskarna 
Allain, Elbeuf, ustanovljena 1881. Leto izdaje: 
potovala novembra 1925. Vrsta tiska slikovne 
strani razglednice: enobarvni svetlotisk. Besedilo 
ter celotna druga stran sta natisnjeni v knjigotisku.

Tiskarna v poklicni šoli v Brignaisu je vajence izo-
braževala tudi za litografe. Po daljšem času razis-
kovanja sem le ugotovil, da je to razglednico izdal 
založnik Sébastien Farges iz Lyona (logotip levo).

Litografske razglednice turističnega bisera Mt. St.-
Michela so redke in jih je večino izdala švicarska 
založba Künzli, ki je izdelovala tudi razglednice 
slovenskih krajev. Trgovino so imeli tudi v Parizu, 
predstavništva pa med drugim tudi v Barceloni in 
New Yorku. Ta uradna razglednica firme Künzli je 
bila leta 1899 poslana v Pariz.

Carl Künzli, založnik te litografske razglednice, 
nastale pred letom 1900, s sedežem v Parizu in v 
Zurichu, je za fotografsko predlogo uporabljal foto-
grafije lokalnih fotografov, npr. bratov Neurdein. 
Večino teh razglednic pa je natisnil v litografski 
tiskarni, ki jo je vodil Emil Pinkau v Leipzigu.
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forma pripravljena za nabarvanje in 

odtisovanje. To tehniko ploskega tiska je 

izpodrinil in nadomestil ofset.

Charles Collas je izdal serijo 10 razglednic s 
prikazom vseh faz za izdelavo razglednic. Tale je 
osma po vrsti in prikazuje tiskarski stroj za 
svetlotisk. Založnik: CCCC (po raziskovanju sem 
ugotovil, da je to Charles Collas et Cie, Cognac). 
Leto izdaje: tale je bila poslana januarja 1903. 
Vrsta tiska: enobarvni svetlotisk, besedilo na sliki in 
druga stran sta dotiskani v knjigotisku. Avtor 
tekstov je bil pesnik Pierre Ardouin.

Na začetku so v tej tiskarski tehniki tiskali 

predvsem reprodukcije umetniških del, 

ker je ta tehnika tiska dopuščala 

poltonske prehode ter s tem množico 

mehkih prehodov in je bila zelo podobna 

fotografskim izdelkom. Kmalu pa so to 

tehniko uporabili tudi za tiskanje 

Zanimiva razglednica, ki prikazuje litografski atelje 
tiskarne Allain v francoskem mestu Elbeuf pred več 
kot 100 leti. Tudi danes lahko pod tem naslovom 
najdemo še vedno delujočo tiskarno.

razglednic. Večina francoskih razglednic 

iz obdobja zlate dobe je izdelana v tehniki 

svetlotiska, naslovne strani pa so dotis-

kali večinoma v enobarvnem knjigotisku.

Zanimiv logo sem našel na raz-

glednici Mt. St.-Michela in po dalj-

šem odkrivanju prišel do odgovo-

ra. V Dijonu je okoli leta 1850 
delovala tiskarna družine Marchet. V za-
četku 20. stoletja se jim je pridružil Louys 

Bauer. Imeli so dva moderna tiskarska 

stroja za svetlotisk in so tiskali tudi raz-

glednice. Leta 1916 je Louys Bauer sam 
vodil podjetje. Za logotip je uporabil novo 
francosko vojaško čelado iz leta  1915.

veni.ferant@gmail.com

Litografska tiskarna Roy & Valade iz 
Amiensa se je proti koncu 1. 
svetovne vojne specializirala bolj za 
tisk vrednotnic in podobnih tiskovin.

Predvsem v Franciji je bila večina raz-

glednic ob prelomu stoletja izdelana v 

tehniki svetlotiska. Ta se je potem širil po 

celi Evropi. Hkrati z manjšim interesom za 
izdajo razglednic pa se je manjšal tudi 
pomen svetlotiska, ki ga je pričel izrivati 

ofset tisk. Oba načina sta bila povezana s 

fotografijo in osvetljevanjem medija, ki je 

služil za izdelavo kvalitetnega odtisa in 
čeprav gre pri obeh za ploski tisk, je med 
njima zelo veliko razlik. 

V vseh štirih dosedanjih člankih sem 
uporabil material iz moje obširne zbirke.
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Peter Suhadolc

Delo tajnika žirije na FEPA razstavi 
LIBEREC 2022

Ko me je tajnik FEPA v imenu zadevne uprave predlagal za sodniškega tajnika 
na evropski razstavi v Liberecu, sem sprva pomislil, da je to morda prevelik zalogaj, 
saj tega doslej še nisem opravljal na tako visokem nivoju. Potem pa sem ponudbo 

le sprejel, saj je bil to izziv zame in seveda nova priložnost, da se preizkusim 
v nečem novem.

Mednarodna dejavnost FZS

Doslej sem opravil sodniško delo na 
FEPA in FIP nivoju že skoraj dvajsetkrat, 
od tega osemkrat kot vodja sodnikov. Pri 
tem sem dodobra spoznal delo 
sodniškega tajnika, nisem pa vedel za 
delo, ki ga mora tajnik opraviti pred samo 
razstavo.

To se je izkazalo za precej zahtevno. 
Najprej je bilo treba sestaviti časovnik 
vseh dejavnosti pred in med razstavo v 
sozvočju z organizacijskim odborom 
(OO). Nato sem moral počakati na 
seznam sprejetih razstavljavcev, da sem 
ugotovil, koliko eksponatov je v vsakem 
razredu in ugotoviti približno število 
sodnikov, ki so potrebni, da bo delo 
nemoteno teklo. Ker je bila razstava pod 
patronažo FEPA, sem moral upoštevati 
pravilnik FREGEX. Ta predvideva, da do 
25% sodnikov določi zveza, ki razstavo 
organizira in jih izbere med svojimi 
sodniki s FEPA ali FIP akreditacijo. Do 
25% sodnikov določi FEPA, vsaj 50% 
sodnikov pa OO izbere iz skupine tistih, ki 
so jih posamezne zveze nominirale za 
razstavo. Tako sem moral počakati 
najprej na predlog OO. Ker je dobila 
razstava tudi priznanje FIP, je bilo treba 
upoštevati, da mora biti vsaj 60% vseh 
sodnikov akreditiranih pri FIP in da morajo 
imeti vsi vodje sodniških ekip FIP 
akreditacijo. Zaradi teh pravil sem moral 

predlagati vrsto sprememb. Pri tem se je 
bilo treba najprej dogovoriti glede 
razpoložljivosti sodnikov, ki niso bili na 
seznamu zvez. Ti so tako šli na račun 
FEPA kvote ali v dogovoru z OO iz vrst 
predlaganih, a prvotno neizbranih 
sodnikov. Končni seznam sodniškega 
zbora sta morala potrditi tako koordinator 
FEPA Igor Pirc, kot tudi zvezni 
predstavnik FIP Yigal Nathaniel, ki je član 
FIP uprave. 

Predsedstvo žirije in vabljena gosta (na levi) 
predsednik OO Jiři Kraus ter predsednik FIP 

Prakob Chirakiti.

Nato sem moral sestaviti sodniške 
ocenjevalne liste za vse predvidene 
razrede in vstaviti vanje prijavljene 
tekmovalne eksponate. Pripraviti sem 
moral tudi program v Excelu, ki ima za 
vsak eksponat v določenem razredu 
razpored točk, ki so po FIP posebnih 
pravilnikih predvideni pri ocenjevanju. 
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Program tudi avtomatično sešteje 
vnesene točke za končni rezultat. Delo mi 
je olajšal kolega Engelbrecht, ki mi je 
posredoval osnovo za nekatere razrede. 

Med vsem delom sem seveda moral 
določiti, katere eksponate bo ocenjevalna 
katera ekipa za tiste razrede, ki so imeli 
po dve sodniški ekipi. Moral sem tudi 
držati kontakte s sodniki, jim posredovati 
ocenjevalne liste in vse informacije v 
zvezi z sojenjem. Ogromno je bilo tudi 
medsebojnih e-sporočil z OO, v glavnem 
z izredno učinkovito in odzivno Zuzano 
Kunaškovo in s predsednikom žirije Vitom 
Vaničkom.

Delo v žiriji je potekalo po pričakovanjih. 
Dobra priprava, tudi z vsakodnevno 
pripravljenimi ekranskimi projekcijami, se 
je obrestovala. Sodniki so sledili 
razporedu sojenja, nekaj je bilo 
premestitev eksponatov iz enega razreda 
v drugega in popravljanja rezultatov, kar 
je običajno. Zelo mi je pomagala tudi 
pomožna tajnica žirije Jana Ešpandrova, 
ki je skrbela tudi za vnašanje rezultatov 
posameznih ekip, ki so ji posredovali 
vodje sodniških ekip. Tudi glasovanje za 
velike nagrade (Grand Prix) se je odvilo 

Z leve: Predsednik FEPA Bill Hedley, predsednik 
žirije Vit Vaniček, tajnik žirije Peter Suhadolc in v 
ozadju Zuzana Kunaškova in Jana Ešpandrova.

Med Palmaresom sem ob pomoči 
podpredsednika ž i r i je  Bernarda 
Jimeneza ter ob prisotnosti predsednika 
Vanička, prebral sodniško poročilo in 
odprl zapečatene kuverte ter preštel 
glasovnice sodnikov za velike nagrade 
razstave. Razglasitev izidov glasovanja 
je bila tudi moja zadnja sodniška dolžnost 
na tej razstavi. 

Zanimiv izziv, ki je še dodatno obogatil 
moje dosedanje izkušnje.

po pričakovanjih. Sodniki, ki sem jih 
prosil, da zagovarjajo kandidate, so 
opravili svoje delo in poimensko 
razdeljevanje glasovnic sodnikom ter 
poimensko oddajanje glasovnic je 
poteklo brez zapletov. 

Ti pa so se žal pojavili pri zadevi, ki sem jo 
skušal že predhodno rešiti, pa se ni dalo. 
Del razstave je bil evropsko tekmovanje 
FEPA, del pa Polarni salon, ki ga je sodila 
posebna sodniška ekipa. V Salonu so bili 
eksponati povezani z Antarktiko in 
Arktiko. Organizator je žal nekatere 
polarne eksponate uvrstil tudi v FEPA 
razstavo. To bi pomenilo, da bi bili taki 
eksponati dvakrat ocenjeni, tako s 
polarno kot FEPA sodniško ekipo. Temu 
sem se,  tudi  s  pomočjo FEPA 
predstavnikov, protivil, vendar so 
organizatorji vztrajali. Na koncu smo 
dosegli kompromis in smo tistim polarnim 
eksponatom, ki po FEPA sodniških 
kriterijih dosegajo vsaj veliko pozlačeno 
medaljo, to tudi podelili. Ker je razstava 
imela priznanje FIP, bodo taki eksponati 
lahko na naslednjih FEPA in FIP 
razstavah imeli pravico, da se razširijo na 
osem oken.
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Igor Pirc

Kongres Evropske filatelistične zveze 
FEPA v Liberecu na Češkem

Ob evropski filatelistični razstavi LIBEREC 2022 je potekal tudi letošnji kongres 

evropske zveze FEPA; le-ti so vsako leto, praviloma v jesenskem času. Udeležilo se 

ga je 27 delegatov nacionalnih zvez, poleg tega pa še tri zveze z danimi pooblastili; 

to je glede na 44 članic solidna udeležba.

- podporo razstavam,

- nagrajevanju dosežkov.

2.  Spodbujanje inovacije in dobrih praks.

Vsebini delovanja uprave se je v svojem 
poročilu najbolj posvetil predsednik Bill 
Hedley. Predstavil je osnovne naloge 
FEPA:

3. Iskanje novih priložnosti za sodelo-
vanje med članicami (zvezami).

4. Razvijanje revije FEPA NEWS kot vira 
informacij  o evropski (Newsdesk)
filateliji.

Kongres je najvišji organ FEPA; zato so v 
dnevnem redu bila najprej poročila 
predsednika, članov, blagajnika in tajnika, 
ter seveda obvezni finančni del – za nazaj 
in plan za naprej.

1. Ohraniti in izboljšati obstoječe progra-
me za:

- izmenjavo informacij,

Mednarodna dejavnost FZS

Popolnjena soba z udeleženci kongresa FEPA Pred pričetkom kongresa FEPA

FEPA je veliko pozornost v preteklem 
času posvetila podpori virtualnemu 
delovanja (virtualne razstave, socialni 
mediji, predavanja preko videokon-
ferenčnih orodij…).

Revija  je dostopna tudi na FEPA News

spletni strani . www.fepanews.com
Poleg tega glasila, ki izide dvakrat letno 
(julija in januarja), pa FEPA posreduje 
dvo-ali tritedensko e-glasilo FEPA 
newsletter, ki prinaša tekoče novice iz 
okolja evropske organizirane filatelije. 

Na kongresu so bile izročene medalje 
najbolj dejavnim evropskim filatelističnim 
društvom in dvema posameznikoma za 
raziskovalno-publicistično delo. Eden od 
njiju je naš častni član Pedro vaz Pereira, 
kar smo objavili tudi na naši spletni strani.

Nanj se lahko naročite na naslov: 
c.chazapis@gmail.com.

spletni strani www.fepanews.com.
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Naj omenim še eno zanimivost: mala 
Slovenija je bila v Liberecu polnokrvno 
zastopana. Podpredsednik FZS Peter 
Suhadolc je bil tajnik sodniškega zbora, 
predsednik FZS Bojan Bračič komisar in 
sodnik, urednik Nove filatelije Veni Ferant 
pripravnik za sodnika odprtega razreda 
(kar je tudi uspešno opravil), avtor članka 
pa svetovalec razstave s strani FEPA in 
pripravljalec kongresa v vlogi tajnika 
FEPA.

Zveza FEPA pa je v svoje vrste sprejela 
tudi novo, 45. članico, in sicer Libanonsko 
filatelistično zvezo. 

Vodilni možje FEPA na kongresu v Liberecu: Thomas Höpfner, Giancarlo Morolli, predsednik FEPA Bill 
Hedley, generalni tajnik FEPA Igor Pirc, Costas Chazapis in Lars Engelbrecht. Zaradi bolezni je 

manjkal blagajnik FEPA Hans Schwarz.

ipirc711@gmail.com 

Avtor večine fotografij iz Libereca je urednik NF.

Ena od redkih priložnosti, da smo se lahko vsi štirje 
Slovenci dobili skupaj. Tokrat smo na hitro pros-
lavili Venijev uspešeno opravljen sodniški izpit.
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Veni Ferant

Pripravništvo na razstavi LIBEREC 2022

zato bom opisal le moj pogled na dogajanja na tej razstavi, 

Na eni večjih letošnjih filatelističnih razstav v Evropi smo aktivno sodelovali 

ostali trije kolegi pa bodo opisali svoje vtise.

kar 4 Slovenci. Vsak je imel na tej razstavi svojo vlogo in pripadajoče naloge, 

Pred letom dni sem imel priložnost 

spoznati češke organizatorje razstave, ko 

sva z Igorjem Pircem obiskala Liberec. Že 

takrat sem razmišljal o tem, da bi bilo lepo 

spet obiskati to razstavo. Po priporočilu 

FZS sem bil predlagan, da bi na tej 

razstavi opravljal t.i. pripravništvo za 

filatelističnega sodnika (apprentice) 

FEPA v razredu Odprta filatelija in v 

razredu Razglednice, v kolikor bo na 

razstavo prijavljenih dovolj eksponatov. 

Pred poletjem sem prejel potrdilo 

organizatorjev razstave, da bom smel 

opravljati pripravništvo na tej njihovi 

razstavi. Po zajtrku sem se že ob 9. uri javil 
domačinom, ki so bili prijetno prese-
nečeni, da še kdo ponuja pomoč. Določili 
so me za prinašalca steklenih plošč, s 

katerimi so pokrili eksponate v vitrinah. 

Moram priznati, da te češke vitrine 
potrebujejo 3-4 člane v ekipi, da lahko 
postavijo in napolnijo vitrino. Vitrin je bilo 
pa preko tisoč! Ampak češki kolegi so me 

takoj vzeli za svojega in kmalu smo se 

ujeli in ni bilo treba nobenega posebnega 
dogovarjanja, kako naj delo teče. V celem 
dnevu smo si vzeli samo čas za krajše 
kosilo, potem pa spet nadaljevali z delom. 

Ob 18. uri sem se prijetno utrujen poslovil 

od sodelavcev, saj so me čakale nove 
obveznosti. Sem pa imel dober občutek, 
da sem lahko pomagal. Edino, kar me je 

skrbelo, je bilo, da je bilo ob mojem odho-

du polnih samo polovica vitrin, odprtje 

razstave pa je bilo že naslednje jutro.

V Liberec smo prispeli v torek popoldan in 

prijazni organizatorji so slovensko ekipo 

povabili na delovno večerjo, kjer je bilo 

treba uskladiti še nekaj podrobnosti. 

Glede na to, da so se moje obveznosti 

uradno pričele v sredo zjutraj, organi-

zatorjem pa je bila dobrodošla vsaka 

pomoč, sem se javil, da jim pomagam.

Na razstavah, kjer pripravniki sodelujejo 

in na koncu opravljajo tudi izpit, velja 

pravilo, da kandidat nima priznanih 

pravic, kot jih imajo ostali izkušeni in 

uveljavljeni sodniki. To pa poenostavljeno 

pomeni, da kandidat krije vse stroške 

potovanja, prenočišča in prehrane sam. 

Na tej točki pa sta mi priskočila na pomoč 

Peter Suhadolc in Igor Pirc. Peter mi je 

ponudil prevoz do Libereca, Igor pa  

brezplačno sobivanje v hotelski sobi. 

Del „naše“ ekipe pri vstavljanju eksponatov v vitrine.
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Za postavljavce vitrin je bila noč delovna.
Pogled na del razstavišča ob 18. uri. 

Vsaka sodniška ekipa je sedela pri svoji mizi

Na levi stoji oseba, ki je imela vse niti v svojih 
rokah. To je Zuzana Kunášková. Trak ob odprtju 
razstave pa sta skupaj z ostalimi prerezala tudi 
Prakob Chirakiti, predsednik FIP, ter Bill Hedley, 
predsednik FEPA (prva dva na levi).

In kot je že v navadi, ima noč svojo moč in 
naslednje jutro so organizatorji pripravili 

slavnostno odprtje razstave, kot se za 

takšne vrste razstav spodobi.

Po odprtju razstave pa smo se zbrali v 
sobi za sodnike (Jury Room), kjer je sledil 

pozdravni nagovor vsem, ki bomo 

sodelovali pri ocenjevanju eksponatov.

Po obveznih formalnostih smo se lotili 
dela. Predvidoma nas je čakalo 
ocenjevanje 54 vitrin v Odprti filateliji ter 
39 vitrin v razredu Razglednic. Na 

začetku sem spoznaval kr i ter i je 

ocenjevanja izkušenejših sodnikov, 
potem pa so mi dali nalogo, da po tri 
določene eksponate ocenim samostojno. 
Potem pa smo naredili primerjavo mojih 

točk z njihovimi. Na začetku sem se 

počutil kot nogometaš, ki igram sam proti 
trem nasprotnikom. Oni so se med sabo 
lahko usklajevali, jaz pa sem ocene moral 
pretehtati sam. Ni tako enostavno, kot se 

misli, saj s(m)o vsi pričakovali, da bom na 

koncu le uspešno opravil nalogo, zaradi 
katere sem prišel na razstavo v Liberec.

Sodniški zbor je sestavljalo devet skupin 
glede na področja ocenjevanja. Pet 
pripravnikov (dva Čeha, Itali jan, 

Norvežan in jaz) so dodelili v pet različnih 

ocenjevalnih skupin. Vodja naše ekipe, ki 
je ocenjevala dva razstavna razreda 
(odprto filatelijo in razglednice), je bil 

izkušeni Španec José-Ramón Moreno, 

nekoč predsednik FEPA, člana pa 

Belgijec Koenraad Bracke in pa Bojan 
Bračič, ki je bil na tej razstavi tudi v vlogi 
slovenskega komisarja. Pomembno in 

zelo zahtevno vlogo pri sodniškem delu 

pa je opravil sekretar žirije Peter 

Suhadolc.

Člani sodniške ekipe št. 7 na razstavi (od leve): 
Koenraad Bracke, Veni Ferant, Bojan Bračič 

in José-Ramón Moreno.
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Tri četrtine naše ocenjevalne žirije med delom 
na razstavišču

Ogled filatelistične literature na razstavi

Dokazili za doseženo FEPA sodniško kvalifikacijo

Tudi med sodniki so včasih mnenja različna, a se 
na koncu vedno doseže nek razumen dogovor.

Za prvi eksponat, ki so mi ga določili s 

seznama, sem takoj ugotovil, da ne 

spada v naš ocenjevalni razred in da se 
prestavi v pravilni razred, zato sem 
zahteval drugi eksponat. Večkrat se 

namreč zgodi, da prijavitelj eksponata 

površno prebere pravilnik razstave in svoj 

eksponat uvrsti v napačen razred. S tem 
povzroči nekaj zmede organizatorjem, 
zato je dobro, če te zadeve preveri tudi 

nacionalni komisar.

Glede na izkušnje, ki jih imam kot raz-

stavljavec v obeh razredih, ki sem ju 

ocenjeval, sem bil po mnenju vodje naše 

ekipe ponekod kar nekoliko prestrog, še 
posebej pri stanju in redkosti razglednic, 
kjer sem za stanje (ohranjenost) razgled-

nic sicer dal vseh 10 točk, pri redkosti pa 

ponekod le polovico (10 od 20), kar pa naj 
bi bilo po mnenju nekaterih malce pre-
malo, če je sicer eksponat soliden. 

Ta kriterij sem potem po pogovoru malce 

spremenil, pri Odprti filateliji pa teh težav 
ni bilo in smo se pri oceni za 5-vitrinski 
eksponat razhajali za samo 1 točko, kar je 
bilo zelo razveseljivo. Na koncu 

ocenjevanja je vodja naše ekipe izpolnil 

obrazec, kamor je moral vpisati uradne 
ocene ter zraven za primerjavo še ocene, 
ki sem jih zbral jaz. Tak obrazec pa je 

potem predal  predsedniku FEPA.

Zadnji dan razstave smo imeli pripravniki 

še posamični pogovor (zagovor) s 
predsednikom FEPA Billom Hedleyem. 
Malce sem bil sicer oborožen s tremo, ki 
pa je kmalu popustila in sledil je odprt in 

prijateljski pogovor, na koncu pa čestitke 

za uspešno opravljen sodniški izpit.

Domov sem se vrnil z nočnim avtobusom 

poln vtisov in z novimi izkušnjami.

veni.ferant@gmail.com
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Igor Pirc

v Južni Afriki
Svetovna filatelistična razstava 

uvrstitve med 75 in 90 točkami.

Na razstavi je bila Slovenija zastopana s štirimi eksponati, ki so dosegli 

Med 8. in 13. novembrom je v Cape Townu, eni od treh prestolnic Južnoafriške 

republike, potekala svetovna filatelistična razstava z vsemi tekmovalnimi razredi. 

Mednarodna dejavnost FZS

Več si lahko preberete v poročilu na 

www.fzs.si Organizatorji so v razstavnih 
vitrinah predstavili najprej prvo polovico 
eksponatov in ji namenili dva dneva. Nato 
so eksponate zamenjali z drugo polovico 
ter ji namenili tri dni. Očitno je časa za 
ogled manjkalo ne samo redkim 
obiskovalcem, pač pa tudi sodnikom, saj 
so sodili nekoliko prehitro (in prestrogo).

Mesto Cape Town, nad katerim kraljuje 
Mizasta gora, razpolaga z modernim, 
izjemno prostornim večnamenskim 
razstavno prireditvenim kompleksom, ki 
lahko gosti vzporedno več velikih 
dogodkov. Le-ti so te dni tudi dejansko 
potekali, kar se je videlo po različnih 

sledi brazilska ...

Pred razstaviščem (z desne proti levi) zastava 
države gostiteljice, nato slovenska zastava, 

Ob odprtju razstave

V vitrinah so bile predstavljene tudi nagrade, 
ki so jih prispevale zveze. Tudi naša panjska 

končnica je bila med njimi.

priponkah občinstva. Naša razstava je 
potekala v drugem nadstropju zahodnega 
dela kompleksa v velikanski dvorani, kjer 
je bilo dovolj prostora ne samo za 
razstavo, pač pa tudi za več afriških 
poštnih uprav in trgovcev. Omenim naj še, 
da je na krožišču pred razstaviščem poleg 
zastave gostitelja JAR visela prav 
slovenska zastava.

www.fzs.si.
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Igor Pirc med seminarjem razreda poštnih celin, 
namenjenega tako razstavljavcem kot tudi 

sodnikom.

Peter Suhadolc in Igor Pirc z izvodom Nove 
filatelije na Rtu dobrega upanja.

Mesto Cape Town se razvija in ljudje so 

prijazni; seveda sem doživel le urbani del 

podnevi; kot sem izvedel iz časopisov in 

večernih TV poročil, državo pesti 

korupcija in počasen ekonomski razvoj, ki 

bi potegnil s seboj tudi ljudi iz barakarskih 

naselij, saj jih od konca apartheida leta 

1994 še niso uspeli preseliti. Pa še 

posebnost: Mizasta gora je na južni srani 

mesta, za njo je dolgi ozki polotok, ki se 

konča z Rtom dobrega upanja in čermi.

Razstavo pod pokroviteljstvom FIP 
(uprava FIP je bila dnevno prisotna na 
dogodkih, tokrat prvič tudi Peter 
Suhadolc, novoizvoljeni direktor iz 
Slovenije) je spremljalo nekaj seminarjev 
za bodoče sodnike iz razreda Razglednic, 
Poštne zgodovine, Odprtega razreda in 
Poštnih celin. Seminar za razstavljavce in 
kandidate za sodnike razreda poštnih 
celin sva pripravila skupaj s tajnikom FIP 
komisije za poštne celine Mikom 
Smithom (jaz sem namreč član komisije iz 
Evrope). Mike je prav tega dne izvedel, da 
je prejel za svojo zbirko The Postal 
stationery of Orange Free State 97 točk. 
Velike zlate medalje gredo praviloma 
zbirkam iz 19. stoletja.

Te čeri so zaradi stika toplega morja iz 

vzhoda in mrzlega Atlantika terjale mnogo 

brodolomov in žrtev. In ker je ekvator na 

severu, tudi sonce naredi lok od jutra do 

večera po severni strani. Dnevi pa se v 

novembru daljšajo in v deželo na dnu 

Afrike prihaja poletje. 

Rt dobrega upanja je bil usoden za marsikatero 
trgovsko jadrnico, ki je zašla v morske tokove 

tople vode iz Indijskega ocenana in mrzlega toka 
z Atlantika (Antakrtike).
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Matjaž Metaj

Sodelovanje društev

mnogi skupni filatelistični dogodki, ki so odmevali v javnosti.
že mnogo let plodno sodelujeta. Rezultat tega sodelovanje so bili v preteklosti 
Filatelistično društvo Lovro Košir iz Škofje Loke in Filatelistično društvo Idrija 

Društvena dejavnost

Letošnjo jesen sta društvi pripravili fila-
telistično razstavo, posvečeno več oblet-
nicam slovenske umetnosti: 240. obletni-
ci rojstva idrijskega rojaka, ljubljanskega 
knezoškofa Antona Alojzija Wolfa, 150. 
obletnici rojstva slikarja Matija Jame, 100. 
obletnici rojstva loškega slikarja Iva Šubi-
ca in 150. obletnici rojstva arhitekta Jože-
ta Plečnika. Razstava je bila postavljena 
na ogled v avli  Sokolskega doma Škofja 
Loka med 11. in 27. novembrom 2022.

Ob tej priložnosti so Idrijčani za obe 
razstavi pripravili priložnostni poštni žig in 
spominsko razglednico z likom škofa 
Wolfa ter osebno znamko, s sliko škofa 
Wolfa, za obe razstavi. Tako je nastala 
tudi možnost izdelave maksimum karte. 
FD Lovro Košir Škofja Loka pa je izdalo 
dve ilustrirani dopisnici. Slikarju Ive Šubic 
je posvečena dopisnica s sliko Pomlad na 
Pelistru 1968 in arhitektu Jožefu Plečniku 
dopisnica z ilustracijo spomenika padlih 
borcev Selške doline v Dolenji vasi. 
Osnutek in idejno osnovo za ilustrirani 
poštni dopisnici je izdelala akademska 
slikarka Maja Šubic, ki je tudi izdelala 
ilustracijo Plečnikovega spomenika. Vse 
skupaj pa zaokrožuje lični almanah 
razstave. Oblikovanje almanaha je delo 
Nives Lunder.

Zaslužni filatelist FZS dr. Janez Cerkve-
nik je v sodelovanju z Jankom Štampflom, 
članom DSFA in  FD Idrija, v štiridesetih 
razstavnih oknih prikazal eksponate o 
življenju in delu jubilantov in tako pred-
stavil slovensko umetnost od brižinskih 
spomenikov do 20. stoletja. Razstava je 
bila v decembru predstavljena še v Idriji.

Dopisnica, posvečena jubileju Iva Šubica (zgoraj) 
in Jožefa Plečnika (spodaj), ki ju je pripravila 
in izdelala akademska slikarka Maja Šubic.

matjaz.metaj@guest.arnes.si 

Levo portret Antona Alojzija Wolfa, desno pa 
naslovnica almanaha.




