
FES  

Filatelistični Ekspertizni Servis pri FZS 

 

POSLOVNIK O DELU FES   
 

FES je član AIEP in na podlagi proučevanja o pristnosti daje mnenja oziroma ateste o 

originalnosti predloženega filatelističnega materiala z današnjega  področja Slovenije in 

drugih področij, ki jih pokrivajo atestatorji (glej spisek spodaj) od predfilatelije do danes.  

Področja in atestatorji za ta področja so določeni s posebnim sklepom Izvršnega odbora FZS 

Vsi člani FES-a so zavezani etičnemu kodeksu FZS. V kolikor se ugotovijo nepravilnosti v 

delovanju ekspertov, se lahko predlaga njihova zamenjava kadarkoli, z razlogi, ki morajo biti 

predloženi častnemu razsodišču FZS. 

 

Atestatorstvo preneha iz naslednjih razlogov: 

- Če atestator tega dela ne želi ali more več opravljati, 

- S smrtjo atestatorja, 

- Zaradi kršitve etičnega kodeksa FZS 

 

1. POSTOPEK  ZA IZDAJO ATESTA: 

Lastnik gradiva, ki želi izdajo atesta, predloži zahtevo in objekt (znamka ali serija znamk,  

pismo ali druga poštna pošiljka, drugi poštni dokument …) koordinatorju FES-a ali direktno 

atestatorju.  

Čas za izdajo mnenja oziroma atesta je največ 30 dni. Če atestator, ki mu je bilo gradivo za 

preverjanje predano, tega ne uspe narediti v 30 dneh, mora za to navesti opravičljiv razlog 

(npr. bolezen, čas dopustov, daljša odsotnost) 

 

2. MNENJE OZIROMA ATEST:  

Ker je FES kolektivni član AIEP sta na atestu potrebna vsaj dva podpisa atestatorjev ter 

koordinatorja FES, če ta ni eden od dvojice. To usklajuje koordinator oziroma vsak izdajatelj 

atesta. V vsakem primeru atestator sodeluje s koordinatorjem, ki mu pred izdajo atesta 

posreduje zaporedno številko atesta, pod katero bo atest vpisan v knjigo oz. seznam atestov. 

Atestator nato naredi fotokopijo ali digitalno kopijo poročila in jo dostavi koordinatorju, ki 

vodi arhiv izdanih atestov. 

 

Ostalo delo v zvezi z atestom (suhi žig in podpisi) so stvar dogovora med koordinatorjem in 

atestatorjem.. FES vodi knjigo izdanih atestov in arhiv (kopije) izdanih atestov, ki se nahajata 

v knjižnici FZS. Dostop imajo koordinator in predsednik FZS. 

 

Pri ugotovljenih ponaredkih FES zaprosi lastnika, da ponaredek odstopi - podari FES-u za 

referenčno zbirko ponaredkov.  

 

3. PRISTOJBNINA:  

Za vsak atest se plača pristojbnino v višini, kot jo za tekoče leto oziroma do preklica določi 

Izvršni odbor FZS.   

 

Stranka, ki želi atest, plača ustrezni znesek atestatorju ali koordinatorju FES, če je ta atestator. 

Atestator ga izroči koordinatorju FES, ki ga položi na transakcijski račun  FZS pri Delavski. 

hranilnici št. SI56 6100 0002 5204 051 (BIC/SWIFT: HDELSI22). V rubriki Namen nakazila 

napiše »Atest« in številko atesta. Blagajnik izda za prejeto nakazilo račun. 

 



Pred plačilom zneska koordinator FES ne sme atestatorju izdati zaporedne številke atesta. 

  

Atestator dobi za opravljeno delo za vsako izdano mnenje / atest nagrado v obliki štirih 

esejev, od tega dveh tekočega leta ter dveh starejših, ki so na zalogi pri FZS. 

  

Koordinator FES vodi evidenco atestov in poskrbi, da atestator dobi nagrado iz prejšnjega 

odstavka. 

 

4. OBRAZCI ZA IZDAJO ATESTOV: 

Atesti se izdajajo na elektronskem obrazcu FES  in se izpišejo na papir. 

 

5. Ta pravilnik je sprejel IO FZS na svoji seji 7. februarja 2023. 

 

 

Ljubljana 7. februar 2023                                                           Predsednik FZS  

                                                                                                    Bojan BRAČIČ 

 

 

 

 

 

 

 

Dodatek 

 

PODROČJA PREGLEDOVANJA IN ATESTIRANJA IN ATESTATORJI OB SPREJEMU 

TEGA PRAVILNIKA SO: 

 

Bojan Bračič / Republika Slovenija od 1991 naprej 

Konrad Kajtna / Predfilatelija in avstro-ogrski žigi s Slovenskega območja 

Boštjan Petauer / SHS Verigarji 1919 – 1921, Koordinator FES 

Bojan Kranjc / SHS – Verigarji časopisne in porto znamke 

Veselko Guštin / Julijska krajina (JK) 1918-1919 in cona A in B Julijske krajine in STO 1945 

– 1954 

Saša France / Jugoslavija 1945 – 1991, Okupacija Slovenije 1941-1945 

Igor Pirc / Celine in njihova uporaba na območju RS 

Aleš Marinšek / Začasne izdaje DFJ 1944-45 (Cetinje, Split, Senta, Mostar, Sarajevo, Zagreb 

/ in lokalne neslužbene izdaje NDH /Medžimurje, Banja Luka, Šibenik I in II, Split/, 

Slovenija (Ljubljana, Maribor, Murska Sobota) 

 


