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Zmagovalec je
filatelija. To je bilo jasno že na začetku. A da se bo dvoboj obeh
društev končal tako kot se je, ni bilo v načrtu. Kakovost prikazanih
razstavnih zbirk in kljub mladosti dokaj obsežen nabor izkušenj
predsednice ocenjevalne komisije iz mednarodnih razstav, sta
botrovala končni odločitvi sodniške komisije.
In da smo dobili pravega zmagovalca – filatelijo - drži zagotovo.
Namen razstave je bil dosežen: dobili smo nekaj novih zbirk in z
njimi nekaj novih razstavljavcev v obeh društvih; videli smo nekaj
dopolnjenih in razširjenih že znanih zbirk ter s tem napredek
njihovih avtorjev; videli smo tudi nekaj pomanjkljivosti tako pri
pripravi razstave kot pri razstavljavcih. In prav to je bil namen
razstave – učiti se. A ne tisto teoretično učenje, temveč tisto,
zgrajeno na izkušnjah.
Hvala vsem razstavljajočim članicam in članom obeh društev, da
smo skupaj znova pripravili prijeten filatelistični dogodek, ki nam
je dal mnogo novih spoznanj in izkušenj – tako razstavljavcem kot
pripravljavcem razstave. Verjamemo, da bodo nekatere
uporabljene že na hitro približujočih se razstavah FIMERA in
FIRAMLA 2011. Hvala tudi vsem sponzorjem te prireditve. Še
posebej Pošti Slovenije, ki nam je poleg podpore razstavi pripravila
tudi predstavitev novih poštnih znamk Republike Slovenije.
Kako naprej? Glede na našo skupno zagnanosti pri razstavljanju, se
zna dogoditi še kakšno nadaljevanje tega dvoboja. Morda povabimo
na dvoboj še kakšno društvo, morda nekoliko prilagodimo pravila,
morda … A pustimo času čas ter do takrat sestavimo nove
filatelistične zgodbe. Zgodbe, ki jih bomo z veseljem postavili na
ogled tako strogim, a dobronamernim sodniškim ocenjevalcem kot
tudi vsem tistim, ki so jim znamke in filatelija le v veselje. Tu so še
obiskovalci razstave, ki z zanimanjem in čudenjem odkrivajo
čarobni svet filatelije. In prav zaradi njih je razstavljanje sicer
doma skritih znamkarskih zakladov v še večje veselje.
Srečno do naslednje razstave!
Robert Jordan
predsednik Filatelističnega društva Trbovlje
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Namen je dosežen
Pričakovanja so različna in tudi glede tega dvoboja je bilo različnih
pričakovanj veliko. Morda je še prezgodaj za konkretnejšo oceno,
pa vendar se je določeno mnenje že oblikovalo. Eni bodo bolj
zadovoljni, drugi manj. In če bomo iz vsega znali izluščiti kaj
dobrega za naprej, potem smo uspeli. Uspeli smo tudi zato, ker je
nastalo nekaj novih zbirk novih in starih razstavljavcev. Pri enih se
vidi, da smo imeli bolj malo časa, da jih dokončamo. Pa vendar
smo vsi skupaj na pravi poti. Morda se bo pojavil še kak nov
razstavljavski obraz, saj je namen take razstave ta, da bi se brez
strahu predstavili s svojo zbirko in ko bomo prejeli oceno in kak
nasvet, naj bo to popotnica za naprej. Če gledam na svojo
razstavljavsko pot, sem prvič predstavil svojo zbirko Pivo (36 listov)
jeseni 2002 v Žalcu. To zbirko sem potem pokazal tudi na FIMERA
2003 v Trbovljah, čez 2 leti sem jo še razširil in izboljšal, leta 2006
pa že prejel prvo zlato medaljo v tujini. Približno 5 let je bilo
potrebnih, zraven pa veliko učenja, poslušanja in razumevanja
kritik, ki pa sem jih vzel kot dobronamerne. Pri tem seveda ne gre
pozabiti na številne nasvete izkušenejših razstavljavcev in pa na
možnost, da sem lahko razstavljal v Trbovljah. Zakaj sem omenil
svojo zbirko?
Vsem nam ne bi škodilo, če bi se kdaj udeležili kakega predavanja
o tem, kako se naredi dobra zbirka. Na razstavo namreč ne sodi
ravno vse, kar imamo doma po albumih in še kje. Obstajajo
določena pravila, po katerih se mora ravnati razstavljavec in po
teh pravilih ocenjujemo tudi sodniki. Res je tudi, da smo sodniki
včasih različnega mnenja, ampak na koncu se vseeno poenotimo.
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In če je naša zbirka dobila manj točk, kot smo pričakovali, ne
pripisujmo tega sodnikom. Poskusimo najti koga od njih in se
pozanimati, kaj bi lahko storili v bodoče, da bo naša zbirka bolje
ocenjena. Kaj je tisto, kar nam bo prineslo več točk. Predvsem pa
ne obupajmo, ampak se potrudimo, da bo na prihodnji razstavi
naša popravljena zbirka prejela še boljšo oceno.
Na koncu naj čestitam predvsem tistim, ki so se prvič predstavili s
svojo zbirko. Ti so zmagovalci ne glede na to, koliko točk so prejeli
in iz katerega društva prihajajo. Pa seveda vsa zahvala
prizadevnim članom FD Trbovlje za odlično organizacijo.
Na svidenje na naslednjem dvoboju v Žalcu!
Veni Ferant
predsednik Filatelističnega društva Žalec

Poročilo sodniške komisije
Tekmovalno filatelistično razstavo - dvoboj, so odprli na zasneženi
petek, 26. novembra 2010. Tričlanska sodniška komisija je svoje
delo opravila dan kasneje. Komisijo smo sestavljali predsednik FD
Žalec Veni Ferant, predsednik FD Trbovlje Robert Jordan in Staša
Bračič. Žal zaradi snežnih razmer, ki so povzročile tehnične težave
in s tem neodložljive opravke, član komisije Robert Jordan ni
sodeloval pri celotnem procesu ocenjevanja. Potrebno pa je
poudariti in ga pohvaliti, da je bilo gradivo za ocenjevanje in vsa
ostala organizacija ocenjevanja speljana zelo korektno in na nivoju
veliko večje razstave, kot je bila ta.
Razstava je bila v prvi vrsti namenjena spodbujanju razstavljavcev
k razstavljanju in povezovanju slovenskih filatelistov. Zato smo
ocenjevali po posebnem pravilniku, ki je objavljen v katalogu
razstave. Pravilnik je prilagojen tej razstavi in vendar se zgleduje
po pravilnikih FIP, saj vse razstavljavce slej kot prej, če želimo
razstavljat tudi v tujini, čaka način ocenjevanja po mednarodnih
pravilih.
Po ogledu razstavljenega gradiva, se je komisija soglasno odločila,
da iz tekmovalnega dela izloči eksponat Pivo, ki je težko primerljiv
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z ostalimi, saj je na svetovnih razstavah dosegel že zlato medaljo.
Komisija se je odločila, da prejme diplomo za sodelovanje.
Skladno z omenjenim pravilnikom smo določili točke in s tem
medalje za posamezne eksponate.
Razstava - dvoboj pa je od sodniške komisije zahtevala, da določi
tudi najboljše društvo. Da bi prišli do tega rezultata, smo po
temeljitem razmisleku uvedli še poseben način točkovanja
dobljenih medalj. Tako je društvo dobilo, glede na dosežke
posameznikov, po 5 točk za zlato medaljo, 4 točke za pozlačeno
medaljo, 3 točke za srebrno medaljo, 2 točki za posrebreno
medaljo, 1 točko za bronasto medaljo ter 0 točk za diplomo.
Po seštevku vseh točk je komisija
ugotovila, da sta društvi izenačeni,
da zmagovalca na filatelistični
razstavi - dvoboj ni oziroma sta
zmagovalca obe društvi. Čestitamo
torej obema društvoma, predvsem
pa tistim njihovim članom, ki so se
odločili
sodelovati.
Sodniška
komisija se zahvaljuje vsem
razstavljavcem za prikazano delo,
trud in ljubezen, ki so jo vložili v
svoje izdelke.
Kot predsednica sodniške komisije
še enkrat čestitam za pripravo in izvedbo filatelistične razstave –
dvoboj, posebej še zato, da so se pripravljavci odločili za tovrstno
razstavo, ki je bila pri nas prvič. Pri tem jih podpiram z vsem
srcem in vso filatelistično vnemo, kar je premorem. Zahvaljujem
se tudi članoma komisije, s katerima smo zelo lepo in složno
sodelovali.
V mislih imejmo še več takih filatelističnih dogodkov in videli
boste, zgodili se bodo.
Staša Bračič
predsednica sodniške komisije
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Pregled osvojenih odlikovanj
Filatelistično društvo Trbovlje
Zlata medalja
Jakob Jordan

Hitro, hitreje, najhitreje

72 točk

Življenje v vodi

68 točk

Pozlačena medalja
Špela Pok

Srebrna medalja
Luka Jordan

Z nogo na žogo

65 točk

Mirko Smodiš

Most

61 točk

Posrebrena medalja
Alojz Pavelšek

Zrakoplovstvo

60 točk

Lado Zajc

Trbovlje

60 točk

Lado Zajc

Eden ni nobeden – dva sta oba

60 točk

Robert Jordan

FD Trbovlje

56 točk

Viki Šoba

Namizni tenis

50 točk

Robert Jordan

Gradovi na Slovenskem

49 točk

Cveto Majdič

Rudarstvo

46 točk

Stojan Majdič

Slovenski motivi na znamkah
Jugoslavije

40 točk

Cveto Majdič

Alpsko smučanje

40 točk

Bronasta medalja

Diploma
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Filatelistično društvo Žalec
Pozlačena medalja
Jasna Kolar

Ju-hu-hu, šola v naravi je že
tu

70 točk

Srebrna medalja
Jasna Kolar in
Tomaž Kozovinc

65 točk

Vrbje Pond

Anže Primožič

The wonderful world of
trees

65 točk

Anže Podgorski

Look for the book

65 točk

Veni Ferant

Kaj nam pripovedujejo
stara pisma in dopisnice?

65 točk

Lara Plavčak

Albrecht Durer's World of Art

63 točk

Nekoč in danes (o Pošti)

59 točk

Klemen Kolar

Rokomet

55 točk

Toni Četina

Savinovo mesto skozi čas

51 točk

Cirila Haler

Dunajski klasiki

50 točk

Uroš Zupanc

Društvene izdaje FD Žalec

50 točk

Rok Gorič

Šport, ali te poznam?

47točk

Posrebrena medalja
Jasna Kolar

Bronasta medalja

Diploma
Veni Ferant

Beer

neocenjeno

9

Bilten filatelistične razstave

FI2RA 2010

Zmagovalec dvoboja
Filatelistično društvo Žalec
Zlata medalja

0

0 točk

Pozlačena medalja

1

4 točke

Srebrna medalja

5

15 točk

Posrebrena medalja

1

2 točki

Bronasta medalja

5

5 točke

Diploma

1

0 točk

13

26 točk

Zlata medalja

1

5 točk

Pozlačena medalja

1

4 točke

Srebrna medalja

2

6 točk

Posrebrena medalja

4

8 točk

Bronasta medalja

3

3 točke

Diploma

2

0 točk

13

26 točk

Skupaj

Filatelistično društvo Trbovlje

Skupaj

Sodniška komisija ugotavlja, da sta obe društvi dosegli enako
število točk. Posamičnega zmagovalca ni. Društvi si delita prvo
mesto.
Čestitke obema društvoma za prizadevno in uspešno filatelistično
izobraževanje svojih članic in članov.
Iskrene čestitke vsem razstavljavkam in razstavljavcem za
prikazane zbirke ter osvojena priznanja
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