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Ob tej priložnos� bi se rad zahvalil vsem �s�m, ki so pomagali pri 
nastajanju te knjige. Najprej Cirili Haler, ki je zbirala podatke do 
leta 2005, pa vsem ostalim članom društva, ki so mi pomagali 

Ker se že dalj časa ukvarjam tudi z raziskovanjem preteklos� 
našega kraja, sem se seveda tudi tega raziskovanja lo�l malo bolj 
temeljito. Že v preteklos� sem se naučil, da je za vsako trditev 
treba poiska� dokument, saj je človeški spomin slabši, kot si 
mislimo. Upam, da sem zbral dovolj podatkov, da sem lahko 
kolikor toliko verodostojno zapisal �sto, kar se je v društvu 
dogajalo v celotni njegovi zgodovini. Vsega pa se itak ne da zbra� 
nikoli. Težave so bile tudi pri iskanju dokumentov, za katere bi 
človek mislil, da bi morali bi� v društvenem arhivu. Bolj ko sem 
brskal, bolj mi je bilo jasno, da za določena obdobja najbrž nikoli 
ne bomo našli dovolj podatkov. Če pa bomo še našli kaj, potem 
bomo ob kakšnem drugem jubileju dodali in posodobili te do 
sedaj zbrane podatke.

Čas je neizprosno tekel in ko se je nenadoma bližala naša 
obletnica, sem pričel nosi� na kup poleg vsega, kar zbiram, še 
dokumente, ki jih hranimo v našem arhivu. Ko pa sem prebrskal 
še druge dokumente, ki smo jih našli, smo pričeli ugotavlja�, da 
tu nekaj „ne š�ma“. Kako smo lahko leta 1997 praznovali 30 let, 
če pa smo bili ustanovljeni šele leta 1970? Nekaj teh nejasnos� 
sem opisal na začetku kronološkega opisa zgodovine našega 
društva. Iskal sem različne vire in zaenkrat kaže, da smo 3 leta 
starejši, kot smo mislili. To dokazujejo dokumen�, ki so nam jih 
posodili na Občini Žalec in kjer so bili ves ta čas varno shranjeni.

Kako hitro čas beži, smo se lahko prepričali letos. Najprej smo 16. 
januarja 2020 obeležili naših 50 let z razstavo na Poš� 3310 Žalec 
ter s spominsko izdajo in priložnostnim poštnim žigom. Potem 
pa bomo 28. septembra 2020 v Medobčinski splošni knjižnici 
Žalec predstavili tole knjigo in pripravili razstavo ob naši 
triinpetdesetletnici društva. Kako je to mogoče?

Leta 2010 smo praznovali š�ridesetletnico našega društva ter 
prav tako ta jubilej ovenčali s priložnostno društveno izdajo in z 
vsem, kar zraven sodi pri takšnih izdajah. Hkra� pa smo takrat 
sklenili, da bi ob petdesetletnici društva bilo prav, če bi takrat 
naredili še kaj več. Morda celo izdali knjigo.

Veni Ferant, 
predsednik FD Žalec

Foto: GrupA, Novi tednik 

št. 43, 26. 10. 2017 

poiska� s�ke s svojci �s�h članov, ki jih že dolgo ni več med nami. 
Brez njihove pomoči bi bila ta knjiga osiromašena za te podatke.

Zahvala gre seveda tudi Občini Žalec, ki nam vsa leta pomaga, da 
lahko realiziramo vse naše projekte. Prav tako nam zelo pomaga 
Mestna skupnost Žalec. Odlično sodelujemo tudi z Medobčin-
sko splošno knjižnico Žalec in njenim domoznanskim oddelkom 
ter zavodom ZKŠT Žalec. Tudi Pošta Slovenije nam nikoli ne 
odreče pomoči. Zahvala gre Filatelis�čni zvezi Slovenije, pa 
najbrž sem še koga pozabil. Naj mi opros�jo. Še naprej pa si 
bomo v našem društvu prizadevali, da bomo barve našega 
mesta dostojno predstavljali vsepovsod tam, kjer bo to mogoče.



Večina izmed nas si ne predstavlja, da ima znamka kot taka veliko 
večji pomen, kot je vide� na prvi pogled. Je poštna vrednotnica, 
ki se uporablja za označevanje plačila poštnih storitev, hkra� pa 
ima tudi posebno obliko. Verjetno marsikdo ne ve, da so ob 
strani znamk narejene luknjice, kar nam omogoča lažjo uporabo. 
Znamka ima zelo dolgo in pestro zgodovino. Prva poštna znamka 
je bila izdana leta 1840 v Veliki Britaniji. Tudi na slovenskem 
ozemlju je tlela ideja po znamki, saj naj bi že nekaj let pred tem 
tudi Slovenec Lovrenc Košir predlagal tedanji avstro-ogrski vladi 
uvedbo znamk, vendar pri tem žal ni bil uspešen. Iz ljubezni do 

Ob pregledu zgodovine Filatelis�čnega društva Žalec, ki v letu 
2020 praznuje dobrega pol stoletja delovanja, sem ponosen, da 
v naši občini obstaja društvo s tako dolgo zgodovino, za kar je 
potrebno veliko dela, vztrajnos�, ustvarjanja in ljubezni do te 
umetnos�, vendar pa brez vzgoje podmladka društvo ne bi 
imelo prihodnos�. 

»Stari mački«, pod vodstvom predsednika Venija Feranta, ste 
kot pravi strokovnjaki poskrbeli, da se za prihodnost društva ni 
potrebno ba�, saj ste mladim podarili ljubezen do filatelije. 

znamk pa se rodi filatelija. Za besedo filatelija se skrivajo tudi 
ostale poštne vrednotnice, poštni žigi in peča�, proučevanje in 
raziskovanje ozadja posamezne izdaje znamk in še mnogo 
drugega. 

Filatelis�čno društvo Žalec je ogromno prispevalo tudi k 
prepoznavnos� kraja in občine v slovenskem in tudi evropskem 
prostoru, saj ste z izdajo posebnih tematskih znamk obeležili 
vrsto dogodkov in s tem na svojevrsten način oboga�li 
zgodovino, za kar smo vam zelo hvaležni. 

Janko Kos
Župan



Spoštovani !

Lani je večina društev, ki so zagledala luč sveta leta 1949 po 
ustanovitvi Zveze FZS, praznovala svoj jubilej. Vse nas pa mora 

veseli�, da imamo v FZS tudi srednje- in mladoletne člane, saj to 
pomeni, da filatelija živi naprej. 

Res mi je v čast in tudi veliko zadovoljstvo, da vas lahko na kratko 

nagovorim v Zborniku, s katerim proslavljate dobrih pet 
desetle�j vašega neprekinjenega delovanja. 

Kot sem že pred časom omenil, ustanovi� klub je razmeroma 

lahko, ime� vztrajnost, da klub živi in uspeva dolgo vrsto let in 
desetle�j, pa ni tako lahko. Potrebni so na eni strani veselje do 

filatelije in prijateljskega druženja, po drugi strani pa tudi 

delavnost, vztrajnost in trdno prepričanje, da je filatelija 
oboga�tev za celotno družbo. Filatelis� namreč zbiramo, in tako 

ohranjamo, tudi znamke in poštne dokumente, ki so del 
zgodovine našega teritorija. Če jih ne bi skrbno zbirali, bi bili sicer 
ali zgubljeni ali bi se z njimi ponašali drugje po svetu.

Svojo društveno pot ste začeli v obdobju, ko je bila filatelija v 
nekdanji Jugoslaviji na višku in je prava množica ljudi kupovala in 

zbirala znamke. Tudi v Žalcu je bilo tako in to je prispevalo, da ste 

vaše društvo ustanovili. Dobrih dvajset let kasneje smo dočakali 
našo samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo in to je dalo 

še dodatnega zagona tako vam, kot vsej slovenski filateliji. 

Vaše društvo dokazuje svojo živahnost z izdajami priložnostnih 

kuvert in žigov na temo lokalne zgodovinske, kulturne in druge 
dediščine. S tem boga� lokalno zgodovino in posreduje tudi širši 
publiki veselje do tega kulturno izredno bogatega konjička. 

Dejavni ste tudi pri prirejanju razstav, ustvarjanju eksponatov in 
tudi pri mladinski filateliji. Ta zadnja dejavnost je še posebej 

dobrodošla in verjamem, da se bodo iz vrst �s�h, ki ste jim vlili 

ljubezen do znamk, mnogi čez leta vrnili v vaše društvo. Vse to 
seveda zahteva mnogo truda in žrtvovanja prostega časa, za kar 

več vaših članov zasluži vso pohvalo. Dovolite mi, da pri tem 

omenim le vašega predsednika Venija, ki je – kot se za pravega 
predsednika spodobi – neutruden akter in gonilna sila FD Žalec. 

Ob tej priliki se mu tudi javno zahvalim za vse, kar je in še bo 
naredil tudi za našo Zvezo FZS.

Verjamem, da bo dobro seme, ki ste ga pred dobrimi 50 le� zase-
jali, še dalje klilo in bogato rodilo ter na ta način pripomoglo k 

nadaljnemu razvoju filatelije tako v Celjski kotlini kot širše pri nas.

Še enkrat iskrene čes�tke ob vašem dobrem polstoletnem 

jubileju v imenu vseh filatelis�čnih društev, včlanjenih v 
Filatelis�čno zvezo Slovenije!

Tudi zato sem prepričan, da je Pošta še danes potrebna. Kot 
veste, poštni sistem pomeni prenos pošiljk, prenos sporočil, 

povezavo z bližnjimi in daljnimi deželami. Pred sto le� je bil to  

edini način prenosa sporočil. Danes imamo računalnike, 
pametne telefone in svetovni splet, ki nam omogoča takojšnjo 

povezavo z vsem svetom. Pa vendar, kot pravi la�nski pregovor, 
»verba volant, scripta manent«. Govorjene besede odle�jo in s 
časom zbledijo iz spomina, kar pa napišemo, kot pismo, pa ostaja 

tudi za zanamce. Danes zbiramo stara pisma, ki pričajo o 
nekdanjem času, jutri bodo verjetno naša današnja toliko bolj 
dragocena priča obdobja, ki se hitro spreminja. 

Dr. Peter Suhadolc 

Predsednik FZS



Tega leta naj bi se (po pripovedovanju) spet pričeli zbira� 

filatelis� in morda so leta 1958 res pričeli delova� kot društvo, 
vendar o tem nimamo pisnih podatkov. Jožef Čeh je leta 2000 v 
glasilu Celjske turis�čne zveze zapisal: »Filatelis�čno društvo 

Žalec je bilo ustanovljeno leta 1958, na začetku je združevalo 12 

članov. Prvi predsednik je bil dr. Meznarič, advokat in profesor 

na mariborski univerzi (konec citata).«

Osnovne podatke za pisanje zgodovine našega društva je iz 
društvenega arhiva poiskala in zabeležila Cirila Haler. Zajela je 

čas od leta 1970 do 2005. Kasneje sem te podatke spro� 

dopolnjeval sam. Nekatere tudi za nazaj, kadar sem jih našel. 

Kljub najboljši vnemi obeh pa je v celotni zgodovini društva še 
vedno kar nekaj praznine, saj v društvenem arhivu za nekatera 
časovna obdobja enostavno ni prav nobenih podatkov.

Jožef Čeh, pisec več zgodovinskih knjig, sicer pa tudi član našega 
društva, je v svojih podatkih o zgodovini društva zapisal: »Kljub 

večjemu številu zbiralcev znamk v Žalcu pred 2. svetovno vojno 

je do ustanovitve društva prišlo precej kasneje. Eden prvih 

najstarejših zbiralcev znamk v Žalcu je bil Ivan MAROVT, frizerski 
mojster; drugi znani žalski filatelis� pa so bili: Dolfi ŠTAJNER, Jože 
SENICA, Žarko KVEDER, Tone POKLŠEK, Zoran PIKL, Milan 

KRAŠOVEC in Franc VENGUST. Med mlajšimi zbiratelji pa so bili: 

Janko HERMAN, Bono KARČIČ, Branko BIRSA in Uroš ŠUŠTERŠIČ. 

Najmlajši zbiratelj znamk pa je bil v �stem času (leta 1935, op. 
V.F.) Vojko VUČAR, star šest let. Druga svetovna vojna je skoraj 
vsem preprečila nadaljnje zbiranje znamk, saj so bili zbiratelji v 
glavnem izseljeni, ustreljeni ali padli na bojiščih. Po osvoboditvi 

je bila najpomembnejša obnova domovine. Čas za filatelis�čne 

stras� je prišel šele po letu 1958 (konec citata).« 

Glede na to, da je te podatke težko naj�, sicer dvomim (V. Ferant, 

op. pisca) v to letnico ustanovitve (1958) društva, saj ni� v 
Zgodovinskem arhivu Celje ni� na Upravni eno� Žalec nimajo 
nobenih takih podatkov. Lahko, da so se filatelis� kje srečevali, 

ampak o društvu v letu 1958 nisem našel konkretnih podatkov. 

So se pa od leta 1966 očitno pričeli sestaja� bolj organizirano.

Zanimiv je majhen list, na katerega je Vojko Vučar nekoč zapisal 

prve funkcionarje društva (gl. sliko). A ni vse zlato, kar se sve�!

Pregledal sem tudi prispevek Vojka Vučarja, objavljenega v 

Savinjskem zborniku VII (1998). Tam je na straneh 231-232 v uvo-
du zapisal, da je bilo društvo registrirano leta 1968, prvi pred-
sednik pa je bil dr. Matjaž Meznarič. Resnica je malce drugačna.

Ne vem, ob kakšni priložnos� so nastali �le Vojkovi zapisi, so pa 
nenatančni in lahko raziskovalca zgodovine zapeljejo na napač-

no pot. Tako o prvem predsedniku kot tudi o prvem tajniku druš-

tva � podatki žal niso pravilni. Bom v nadaljevanju pojasnil.

Zabeležka Vojka Vučarja, ki pa ne vsebuje vseh pravilnih podatkov.

Del prispevka, ki ga je Vojko Vučar objavil v Savinjskem zborniku VII (1998).

Pisa� o zgodovini društva brez konkretnih pisnih dokazov je 

morda bolje, kot ne napisa� ničesar, pa vendar se v teh podatkih 

po mojem skriva preveč napak. No, pa pojdimo po vrs�. Leto 
ustanovitve (1958 ali 1968) je po moje napisano napačno. O tem 
podatkov ne najdemo. Dr. Meznarič ni bil Matjaž, ampak Ma�ja. 



Leta 1938 je Pravno fakulteto v Ljubljani končal z diplomo in dok-
toratom. Nikoli pa ni bil uradno predsednik FD Žalec! Ker sem po 
naravi tak, da ne verjamem ravno vsega, kar kdo pove, ampak 
bolj verjamem uradnim dokumentom, sem se lo�l iskanja 
drugih virov. Medicinci bi rekli, da sem šel iskat drugo mnenje!

Na Upravni eno� Žalec imajo kot uradno leto ustanovitve druš-
tva zabeleženo leto 1976! Še dobro, da sem lahko pregledal os-
tale dokumente, ki jih tam hranijo v povezavi z našim društvom. 
Na tem dokumentu iz leta 1976 je sicer zapisano, da se je tega 
leta društvo ponovno vpisalo v register društev (zaradi spre-
memb zakona o društvih, op. pisca) in da je bilo v register že 
vpisano 16. 1. 1970. Ker pa s tem podatkom še vedno nisem bil 
čisto zadovoljen, sem iskal naprej. In končno našel registracijo 
društva z datumom 18. 1. 1967. Podrobneje pa v nadaljevanju.

1966

Očitno so se filatelis� srečevali v Žalcu že prej, vendar o tem ni 
zanesljivih dokumentov, ki bi to potrjevali. Leta 1966 so se pričeli 
ak�vneje ukvarja� z idejo o ustanovitvi društva. Pripravili so 
društvena pravila po vzoru ostalih društev, članov FZS. Tu je bil 
med najak�vnejšimi dr. Ma�ja Meznarič, ki je vodil inicia�vni 
odbor za ustanovitev društva, po uradnih dokumen�h pa nikoli 
ni bil predsednik društva. Dejstvo je, da so konec leta 1966 že 
imeli pripravljena društvena pravila, ki jih bo treba le še potrdi�.

1967

Blagajniška knjiga prihodkov in stroškov FD Žalec je bila vzorno 
vodena od Iz njene vsebine je 12. 1. 1967 do 31. 12. 1991. 
razvidno, da je bila na dan 12. 1. 1967 pobrana tudi članarina in 
vpisnina v društvo. Na seznamu članov s plačano članarino je 
zapisanih 18 članov in 1 mladinec. Prvega marca pa je bilo v 
društvu 20 članov in 3 mladinci. Na drugem seznamu z opombo, 
da le-ta ni natančen, pa je med člani društva skupaj z mladinci 
zapisanih 40 oseb.

Pri ocenjevanju ak�vnos� društev FZS za leto 1967 se je FD Žalec 
uvrs�lo na 32. mesto v Sloveniji. 

Na občnem zboru so tako 12. januarja 1967 sprejeli društvena 
pravila, ki so jih predali še v potrditev na takratne občinske 
organe. Podpisana sta bila predsednik Vinko Virt in tajnik 
(tajnica) Zora Meznarič.

Zabeležen je tudi podatek, da je bil v mesecu marcu leta 1967  
izdelan prvi žig » «. Filatelis�čno društvo Žalec

Dr. Ma�ja Meznarič, 

eden od pobudnikov za ustanovitev 

FD Žalec. Rodil se je 17. 2. 1913, 
umrl pa konec februarja leta 1973. 
Po izobrazbi pravnik je na VEKŠ-u v 

Mariboru na oddelku za 

knjigovodstvo in finance predaval 

analizo bilance z revizijo. Ko je leta 

1969 VEKŠ postal visoka šola, je bil 
dr. Meznarič izvoljen za izrednega 

univerzitetnega profesorja. 

Rojen je bil 13. 2. 1921, umrl pa 
13. 7. 2002. Pokopan je v Žalcu.

Vinko Virt, 

Predsednikovanje je kmalu 

prepus�l drugim, sam pa je vestno 

opravljal naloge gospodarja 
društva vse do 24. 3. 1992, ko je 

to delo prepus�l mlajšim. Član 

žalskega filatelis�čnega društva je 

ostal vse do svoje smr�.

prvi predsednik FD Žalec.

Sprejeta društvena pravila na občnem zboru 12. 1. 1967 sta podpisala 
predsednik Vinko Virt in tajnica Zora Meznarič. Vir: arhiv UE Žalec.



17. 1. 1967 so na Oddelek za notranje zadeve izročili vse potrebne 
dokumente za dokončno registracijo društva in vpis v register društev.

V arhivu UE Žalec je na srečo ohranjen tudi zapisnik ustanovnega 

občnega zbora 12. 1. 1967, ki so ga imeli v klubski sobi 

društvenih organizacij v Žalcu, kjer je zabeleženo, da je sestanek 
otvoril predsednik inicia�vnega odbora dr. Ma�ja Meznarič. 

Iz zapisnika (Ad.1) lahko razberemo, da je pravila društva pri-
pravil dr. Ma�ja Meznarič.

Zanimiva je tudi 2. točka tega zapisnika. V njej je opisan način 

izvolitve organov društva ter navedba izvoljenih članov.

Kot vidimo, je bil za predsednika filatelis�čnega društva izvoljen 

Vinko Virt. Tajnica je bila Zora Meznarič, blagajnik Franc 
Ježovnik, člana upravnega odbora pa sta bila še Ivan Rak iz 
Gotovelj in dr. Jože Rasiewicz.

Prav tako zanimiva je tudi 5. točka zapisnika, kjer so določili, da 
se bodo sestajali na rednih sestankih vsak prvi četrtek v mesecu. 
Ob 17. uri najprej pionirji in mladinci, ob 18. uri pa še člani.

Društvo je 16. 1. 1967 naslovilo prijavo za registracijo društva pri 

SO Žalec (Oddelek za notranje zadeve). Na seznamu 10 

ustanovnih članov društva so svoje podpise prispevali: Vinko 
Virt, Zora Meznarič, dr. Ma�ja Meznarič, Karolina Boc, Zo�a 
Cvenk, Vinko Jordan, Franc Lednik, Šte�a Kaudik (na dokumentu 
Kavdik!), Angelina Vičar in Štefan Žafran. 

Že 18. 1. 1967 so prejeli odgovor, da so bila društvena pravila 
potrjena ter da je bilo društvo registrirano in vpisano v občinski 

register delujočih društev pod zaporedno številko 151.



in vpisu Filatelističnega društva Žalec v register delujočih društev. 
Vir: Upravna enota Žalec.

Dopis Oddelka za notranje zadeve SO Žalec (18. 1. 1967) o registraciji 

Vir: arhiv društva.
Seznam članov FD Žalec, ki so plačali članarino 12. 1. 1967.

1968

O delu društva v letu 1967 potem žal ne najdemo nobenih 
podatkov, vsekakor pa že po 24. 2. 1968 niso bili preveč ak�vni, 

zato so na pobudo nekaterih članov 16. 12. 1968 sklicali 

sestanek društva, saj (kot so zapisali) društvo že skoraj eno leto 

ni delovalo. Izvolili so začasni odbor društva, za začasnega 
predsednika pa so izvolili dr. Jožeta Rasiewicza. 

Spet so imeli veliko načrtov. Pričeli so vodi� tudi evidenco pri-

sotnos� članov na društvenih srečanjih. Ena prvih nalog začas-

nega odbora pa je bila priprava in sklic občnega zbora društva.

Evidenco udeležbe na društvenih srečanjih so vodili od 16. 12. 
1968. Razvidno je, da so se srečevali vsak ponedeljek (16., 23., 
30. 12. 1968, 6. 1., 13. 1., 20. 1., 27. 1. pa vse do 24. 2. 1969, …). 

Žal ni zapisano, kje so se srečevali. V evidenci je zapisanih 25 

članov: Jože dr. Rasiewicz, Ivan Rak, Vinko Virt, Mar�n Vučer, 

Štefan Žafran, Ma�ja dr. Meznarič, Zora Meznarič, Vojko Vučer, 
Fanika Železnik, Dominik Vrbič, Franc Ježovnik, Jernej Koštomaj, 
Štefanija Kaudik, Vida Končan, Bruno Končan, Franc Lednik, 

Vinko Mur, Marjeta Ranik, Angelina Vičar, Janko Cencelj,



Iz zapisnika FZS je razvidno, da je FD Žalec pri ocenjevanju ak�v-

nos� društev v FZS za delo v letu 1968 doseglo šele 34. mesto .

Karolina Boc, Zo�a Cvenk, Vinko Jordan, Olga Širca  Savinova in –

Fini Aubreht.

Začasni odbor je 10. marca 1969 sklical redni občni zbor društva, 
ki ga je odprl začasni predsednik dr. Jože Rasiewicz. Delovni 

predsednik občnega zbora je bil dr. Ma�ja Meznarič, za člana in 

tudi zapisnikarja pa so izvolili Vojka Vučerja (pozneje Vučarja).

1969

Prav tako so obnovili s�ke s FZS, začasni tajnik društva Štefan 
Žafran pa je podal poročilo o izvršenih nalogah društva. Prosili so 
FZS, če jih lahko opros�jo plačila članarine za leto 1968, ker 
društvo takrat ni delovalo. Tajnik Štefan Žafran je plačeval 

poštne stroške iz lastnih sredstev, saj društvo ni imelo denarja. 

Ker je bila ob letni bilanci izkazana izguba, jo je z lastnimi sredstvi 
pokril kar dr. Ma�ja Meznarič sam.

Kot je razvidno v zapisniku občnega zbora (10. 3. 1969), je bila 
ena od težav ta, da društvo ni imelo svojih prostorov, kjer bi se 
lahko sestajali in imeli na razpolago tudi omaro za arhiv društva.

predsednik FD Žalec od leta 1969 
do 1976. Rojen je bil 18. 9. 1906 

na Poljskem. Dve le� po promociji 

za zdravnika v Lvovu ga je vojna 

vihra zajela v svoj vr�nec in ga 

pus�la v Žalcu, ki je postal njegov 
novi dom. Služboval je v Zabuko-

vici in v Žalcu. Član žalskega 

filatelis�čnega društva je ostal vse 

do svoje smr� 12. 5. 1976.

Dr. Jože Rasiewicz, 

Glavna želja vseh prisotnih je bila, da bi delo v društvu spet 

zaživelo, da bi se srečevali vsak teden, da bi organizirali nabavo 
menjalnih zvezkov ter da bi s Pošto uredili nabavo znamk. Ravno 
nabava novih jugoslovanskih znamk je bila namreč v �s�h časih 

velik problem. V časniku Večer lahko 26. 12. 1968 preberemo 

novico, da so bili filatelis� na Ravnah na Koroškem neprijetno 

presenečeni, ko so na njihovi Poš� od zahtevanih 400 serij (o 
narodni herojih) prejeli samo 65. Na koncu so zapisali, da se da 
omenjeno serijo najlažje nabavi� v Nemčiji!? Najbrž je bilo tudi 
drugje podobno, zato Žalec ni bil nobena izjema.

Razrešili so začasni odbor in izvolili nove organe društva.



Sedaj je dr. Jože Rasiewicz tudi uradno postal predsednik 

društva, ki ga je vodil vse do svoje smr� (12. maja 1976). Za taj-

nika je bil izvoljen Štefan Žafran. Blagajnik je bil Franc Ježovnik, 
za menjalne zvezke naj bi skrbel Ivan Rak, za nabavo znamk pa 
bosta skrbela Vinko Virt in Tine Vučer. Člani nadzornega odbora 
so bili Vida Končan, Fanika Železnik in Vojko Vučer (Vučar). V 

častnem razsodišču sta delovala dr. Ma�ja Meznarič in Dominik 

Vrbič, Jus�n Smrkolj pa je skrbel za mladince.

Potrdili in sprejeli so tudi nova pravila društva, ki so doživela 

nekaj sprememb glede na spreminjanje zakonodaje. Soglasno 

so potrdili višino članarine ter določili nov termin društvenih 
srečanj. Odtlej so se sestajali ob ponedeljkih med 18. in 20. uro v 
pisarni Krajevne skupnos� Žalec. Zgodovina se ponavlja!

V društvenem arhivu imamo za leto 1969 ohranjen seznam 9 

mladincev, ki so sestali petkrat (od 28. 1. do 24. 2. 1969): Metka 
Matko, Igor Matko, Vlado Š�ngl, Drago Strahovnik, Jus�n 
Smrkolj, Jurij Kočevar, Borut Dolinar, Toni Janič in Branko Weber.

Kljub temu, da je društvo imelo svoja pravila iz leta 1967, je na 

podlagi novega zakona, po katerem morajo vsa društva uskladi� 

svoja pravila in se potem znova vpisa� v register društev (glej 
Uradni list SFRJ št. 21 iz leta 1967), moralo pripravi� nova, z 
novim zakonom usklajena pravila. Tako so decembra 1969 dos-
tavili zapisnik občnega zbora in osnutek novih pravil na pristojni 

občinski urad, kjer so jih 24. decembra 1969 eviden�rali.

Pri ocenjevanju ak�vnos� društev FZS za leto 1969 je bilo naše 

društvo malce ak�vnejše in je osvojilo 29. mesto (od 38 društev).

V le�h 1969–1972 so bili izvajani krožki mladih filatelistov na 

osnovnih šolah Žalec in Griže.

Vloga za ponovni vpis v register društev. Vir: Upravna enota Žalec.

1970 

Na občnem zboru društva (9. 3. 1970 v pisarni Krajevne 

skupnos� Žalec) je iz blagajniškega poročila razvidno, da so imeli 
nekaj prejemkov od članarine, med izdatki pa navedena »štamp. 
pošt.« (?) in »Napisna tabla društva«. Vinko Virt je omenil težave 

pri nabavi znamk na Poš�, saj niso prejeli vseh naročenih znamk 

za abonente v društvu. Ivan Rak pa je poročal o težavah pri 

menjalnih zvezkih, saj provizija ni pokrivala dejanskih stroškov. V 
društvu je bilo (po podatkih, ki so jih posredovali 28. 1. 1971 na 
FZS) leta 1970 včlanjenih 16 članov ter 2 mladinca.

Rela�vno hitro so bila društvena pravila potrjena in tako je bilo 
društvo ponovno registrirano 16. 1. 1970 pod številko 111 pri 

Skupščini občine Žalec (št. RD-111/70-2/6/1). Tega dne je druš-

tvo tudi nakazalo članarino na republiško filatelis�čno zvezo.

Člani društva so se trudili pridobi� še kakšnega novega člana. S 
Pošto so imeli dogovorjeno nabavo znamk za abonente. Pred 
rednim občnim zborom se je sestal nadzorni odbor (Vida 
Končan, Fanika Železnik in Vojko Vučar), ki je pregledal delo 

blagajnika Franca Ježovnika, skrbnika menjalnih zvezkov Ivana 

Raka ter gospodarja Vinka Virta, ki je skrbel za nabavo znamk.

V Slovenskih Konjicah so se 25. 

5. 1970 udeležili mednarodne 

mladinsko-pionirske filatelis�-
čne razstave »Mladi za mir in 
prijateljstvo med narodi«. 
Pionirski krožek Žalec je za eks-

ponat prejel bronasto plaketo, 

ki se nahaja v arhivu društva.



za pionirski filatelistični krožek iz Žalca
Bronasta plaketa 

Vabilo na občni zbor za nečlane (abonente znamk na žalski Pošti)

Kuverta ob mednarodni razstavi 
v Slovenskih Konjicah leta 1970

V filatelis�čnem krožku na Osnovni šoli Nade Cilenšek v Grižah je 
v šolskem letu 1970/71 delovala skupina 10 pionirjev. 

Po podatkih iz zapisnika FZS v letu 1971 je FD Žalec pri 
ocenjevanju ak�vnos� društev FZS za leto 1970 prejelo 55 točk 

in se uvrs�lo na 22. mesto med 38 društvi v Sloveniji.

Štefan Žafran, 
tajnik FD Žalec od 1969 do 1971.

Rodil se je 12. 10. 1930. 
Živel je v Migojnicah, služboval pa 

v Žalcu. Poleg filatelije je bil zelo 

ak�ven tudi v Planinskem društvu 

Zabukovica. Sredi najbolj ustvar-
jalnih let je nenadoma umrl 6. 5. 

1971 v komaj 41. letu staros�. 

Zelo ga je pogrešala družina ter 

vsa društva, kjer je bil ak�ven.     

1971

Članarino (10 din) je tega leta plačalo 15 članov ter 4 mladinci 
(po 5 din).

Komisija za ocenjevanje ak�vnos� društev (pri FZS) je objavila 

točkovani seznam 38 društev. FD Žalec je za leto 1971 doseglo 

14. mesto. Kot kažejo podatki (zapisnik iz leta 1972), je bilo 

društvo neak�vno od maja do decembra 1971. Največ je k tej 
nedejavnos� društva prispevala nenadna smrt Štefana Žafrana, 
tajnika društva, ki je umrl 6. maja 1971 .

1972

Na seji upravnega odbora društva (10. 1. 1972) je predsednik dr. 
Jože Rasiewicz predlagal, člani pa so potrdili sklep, da naj zaradi 
smr� tajnika Štefana Žafrana do občnega zbora opravlja delo 

tajnika Dominik Vrbič. Naslednji dan je bil poslan dopis na FZS o 

spremembi tajnika društva in novem naslovu za pošiljanje 
obves�l s strani FZS. Vojko Vučar je na seji predlagal, da bi čim 
prej sklicali sestanek ter nato v februarju izvedli občni zbor in 
ponovno oživili ak�vnos� društva.

Društvo je marca 1972 na Poš� Žalec pri upravnici Danici Hauko 

pridobilo seznam 28 abonentov, ki so v tem obdobju nabavljali 

znamke direktno na Poš�, pa jih je društvo želelo včlani� v svoje 
vrste. Zato so poslali tole vabilo nekaterim s tega seznama, da 
lahko prisostvujejo občnemu zboru ter postanejo člani društva.

Januarja so pobrali tudi večino članarine za leto 1972, nekaj 

zamudnikov pa jo je poravnalo na občnem zboru. 

Ob koncu šolskega leta (maja 1971) so na osnovni šoli Nade 

Cilenšek v Grižah pripravili manjšo razstavo. V šolskem letu 

1971-72 pa so na šoli pripravili razstavo ob dnevu republike ter 
pozneje še eno, na kateri so predstavili domače živali v filateliji.

Večjega odziva ni bilo zasledi�, zato so sklenili, da preko osebnih 
s�kov skušajo v društvo privabi� koga od abonentov na Poš�.



Skupščina občine Žalec je 24. 3. 1972 ugodila prošnji za finančno 

pomoč ob julijski razstavi in društvu namenila 1.000,00 dinarjev 

iz sredstev redne proračunske rezerve.

Na sestanku UO so bili 11. 4. 1972 prisotni Vojko Vučar (ki je vodil 

sestanek), Dominik Vrbič, Ivan Rak, Vida Končan in Branko Veber, 

med tem ko so bili odsotni Tine Vučer, Vinko Virt ter zaradi 

bolezni tudi dr. Jože Rasiewicz. Glavna tema sestanka je bila, 

kako organizira� prvo filatelis�čno razstavo v Žalcu v mesecu

V poročilu (podpisan je blagajnik Franc Ježovnik), ki ga je društvo 

poslalo FZS, je navedeno, da se število članstva manjša. Kot vzrok 

navajajo predvsem dejstvo, da Pošta ne sprejema novih abo-

nentov za znamke ter da društvu že tako ne zagotavlja zadostne 

količine naročenih serij znamk. Po zapisniku društva (7. 2. 1971) 

pa naj bi bilo v društvu takrat 19 članov ter 4 mladinci. 

Društvo je 15. 2. 1972 na Občino Žalec naslovilo dopis s prošnjo 

za finančno pomoč ob postavitvah dveh filatelis�čnih razstav, ki 

so ju nameravali postavi� ob občinskem prazniku. Prva bi bila 

namenjena šolski mladini, druga pa občanom. 

Redni letni občni zbor društva so izvedli 7. 2. 1972. Poročilo o 

delu za leto 1971 je bilo kratko in je zajelo samo prve 4 mesece, 

saj je nato zaradi smr� tajnika ter bolezni nekaterih članov delo v 

društvu zastalo. Izvolili so nove organe društva. Upravni odbor: 

dr. Jože Rasiewicz (predsednik), Dominik Vrbič (tajnik), Franc 

Ježovnik (blagajnik) ter člana Tine Vučer in Vinko Virt (gospodar 

društva). Nadzorni odbor: Vojko Vučar (predsednik) ter člana 

Vida Končan in Branko Veber. Overovatelja zapisnika sta bila Tine 

Vučer in ing. Milan Žolnir. Največja takratna težava je bila v 

(ne)dobivanju znamk s strani Pošte, saj �s�, ki so bili naročeni na 

več serij, le teh niso mogli dobi�. S takim načinom so od zbiranja 

znamk odvračali tudi mlade filateliste. Primer: žalska Pošta bi 

morala za svoje potrebe preje� 95 serij, pa jih je prejela največ 

45 do 55, kar je bilo premalo. Izvolili so tudi komisijo (Vojko 

Vučar, Vinko Virt, Tine Vučer in Dominik Vrbič), ki bo pripravila 

filatelis�čno razstavo v času praznovanja občinskega praznika (7. 

julija). Člani te komisije se bodo sestali 11. 2. 1972 ob 17. uri na 

domu Vinka Virta. Izčrpen zapisnik občnega zbora so napisali na 

6 lis�h. Blagajnik je pripravil poročilo za obdobje od 9. 3. 1970 do 

7. 2. 1972. Zapisali so tudi, da so jih na menjalnih srečanjih v tem 

času dvakrat obiskali filatelis� iz Celja, enkrat pa so Žalčani vrnili 

obisk Celjanom. Sklenili so, da bodo društveni sestanki vsak prvi 

ponedeljek v mesecu ob 18. uri.

Na mladinsko filatelis�čno razstavo v Slovenskih Konjicah je 

društvo 8. 5. 1972 poslalo zbirko (»Kozmos«) Janka Vrbiča.

juliju in s tem popularizira� filatelijo. V ta namen so sklenili 

odpre� žiro račun na SDK, da bo društvo lahko prejemalo 

nakazila tudi od pokroviteljev. Za podpisnike so bili določeni 
Franc Ježovnik, Dominik Vrbič in dr. Jože Rasiewicz. Glavna 
težava pri postavitvi razstave so bile razstavne vitrine, ki jih 
društvo ni imelo, zato so iskali možnost, da bi si vitrine izposodili 

v Celju ali v Slovenskih Konjicah. Določili so Vojka Vučarja in 

Vinka Virta, da priskrbita vitrine oz. panoje. Razstava bo v sejni 

sobi KS Žalec. Nagrad ne bodo podelili, saj društvo nima dovolj 
denarja, lahko pa društvo podeli priznanje za najboljšo zbirko.

Društveno filatelis�čno razstavo ob občinskem prazniku so 
odprli 2. 7. 1972. Zelo so bili zadovoljni z obiskom ob odprtju. 

Na seznamu članov društva je tajnik Dominik Vrbič 22. 4. 1972 
zabeležil 16 članov ter 4 mladince, kasneje sta bila dopisana še 

dva. Pričeli so z intenzivnim iskanjem morebitnih sponzorjev za 

julijsko filatelis�čno razstavo v Žalcu.

Natisnjen seznam 10 sponzorjev razstave (tisk: Tiskarna Fotolik Celje). 



V zapisniku seje UO (16. 10. 1972) lahko preberemo, da po 

razstavi ni bilo nekih ak�vnos�, saj so bili vmes še dopus� in 

počitnice. Sprejeli so sklep, da se bodo sestajali enkrat mesečno 

in so koledar prihodnjih srečanj poslali vsem članom. Na pobudo 

Vojka Vučarja so sklenili, da bodo pričeli zbira� eno kolekcijo 

znamk Jugoslavije za društvene potrebe. Nabavili bodo tudi 

albume in liste zanje. Vrbič je predlagal razstavne vitrine za 

šolske razstave. Predlagali so, da naj Ivan Rak poizve, kaj je z 

menjalnimi zvezki. Dominik Vrbič pa je predlagal še, da bi za 

potrebe šolskih krožkov nabavili dva razstavna panoja.

Obstaja društvena evidenca srečanj članov društva. Srečevali so 

se vsak prvi ponedeljek v mesecu od 4. 12. 1972 do 22. 10. 1973, 

evidenca za udeležbo na zadnjem sestanku (3. 12. 1973) pa ni 

več zabeležena. Na tem seznamu je navedenih 16 članov ter 9 

mladincev. Mladinci so se na šolskem krožku srečevali vsak 

ponedeljek popoldan. Eni so bili bolj redni, drugi pa malo manj.

Po uspešni razstavi se je predsednik Rasiewicz zahvalil vsem, ki 

so organizirali razstavo, še posebej predsedniku organizacijske-

ga odbora Vojku Vučarju. Predstavnik občinske skupščine Janez 

Meglič je predlagal, da bi v bodoče razstavo odprli kak mesec 

prej, da bi si jo lahko prišli ogledat tudi vsi šolarji. So pa sprejeli 

tudi nekaj zanimivih sklepov: da se odobri plačilo čuvajske služ-

be; da se odobri izdelava lepakov, ki jih je izdelal Zdravko Čas; da 

se Joštu iz Gotovelj zagotovi plačilo prevoza panojev iz Celja ter 

da se odobri nabava izolirnega traku ter papirja za razstavo. 

Očitno so si torej panoje za razstavo izposodili od Celjanov.

V ocenjevanju ak�vnos� društev pri FZS za leto 1972 je FD Žalec 

osvojilo 11. mesto.

Na osnovni šoli v Žalcu so 13. 6. 1973 uspešno pripravili mladin-

sko filatelis�čno razstavo. Komentarji so zbrani v zvezku v�sov. 

Časnik Večer je 3. 3. 1973 objavil prispevek o nedavno umrlemu 
dr. Ma�ji Meznariču, članu društva, ki je imel prav gotovo največ 
zaslug za ustanovitev filatelis�čnega društva v Žalcu.

Na Občino so 9. 2. 1973 poslali prošnjo za pomoč pri �skanju 

spominske ovojnice. Predlagali so tri mo�ve (spomenik žrtev 

NOV v Žalcu, hišo Rista Savina ali pa obrambni stolp). Kot nam je 
znano, tega niso realizirali, saj niso imeli dovolj sredstev.

1973

Maja 1973 so na FZS poslali poročilo o delu. Zapisali so, da 

nimajo novih članov, saj da Pošta že 3 leta ne sprejema novih 

abonentov za znamke. S pionirji pripravljajo razstavo, ki naj bi 

potovala po šolah v žalski občini (Žalec, Petrovče, Griže, 
Šempeter, Vransko in Prebold). FZS jih je prosila, da jim o tem 
napišejo kaj več, ker jih je zanimalo, kako so to opravili, saj jeseni 

pripravljajo seminar za vodje šolskih krožkov. Na društvenem 

seznamu je bilo zabeleženih 15 članov ter 5 mladincev.

V društvenem arhivu hranimo tudi seznam udeležencev šolskega krožka 
na osnovni šoli v Žalcu za leto 1973.

Iz zvezka vtisov ob prvi pionirski 
filatelistični razstavi na OŠ Žalec

Na filatelis�čni razstavi na OŠ 
Žalec so se predstavili mladi 
filatelis� skupaj z mentorjem. 
Stojijo (z leve): Igor Jan, 
Renato Pirš, mentor Dominik 
Vrbič, Tanja Ramšak in Jana 
Sitar. Spredaj čepi Tomaž Diaci.



Oktobra so na seji UO in NO društva pregledali preteklo delo. 

Mladi filatelis� so pripravili razstavo na šoli v Žalcu ter v Petrov-

čah (ob 100-letnici šole). Ker niso imeli na voljo razstavnih vitrin, 
so znamke v prozornih hawidih, nalepljenih na kartone (70x100 
cm), razstavili kar na mizah. Po dveh razstavah so ugotovili, da so 
kartoni precej poškodovani, zato ne bo več možno organizira� 

razstav po ostalih šolah, kot so načrtovali. V zbirkah so predsta-

vili znamenite može, kmečke upore, živali in rastline ter vesolje. 

So pa na seji znova izrazili željo, da bi nabavili kakšne lastne 
panoje, primerne za razstavljanje filatelis�čnih eksponatov. 

Pri ocenjevanju društvenih ak�vnos� za leto 1973 je FD Žalec 

prejelo priznanje FZS za doseženo 10. mesto.

1974

Po ocenjevanju društev, včlanjenih v FZS, je naše društvo za leto 

1974 osvojilo 27. mesto, kar je dokaz, da društvo to leto ni bilo 
tako ak�vno. Takšna nihanja v ak�vnos� so že prešla v navado.

Na skupščini PTT podje�j (glej Večer, 8. 11. 1974) so sklenili, da 
bodo od 1. 1. 1975 dalje uvedli abonmaje na znamke in na ta 
način poskrbeli, da bodo vsi abonen� lahko prišli do naročenih 
znamk doma, ne le preko trgovcev v tujini. Da bi le bilo tako!

Marca so z dopisom obves�li FZS, da so v celo� poravnali člana-
rino za 1974. Septembra so na FZS naročili 20 ovojnic (proslava 

20 let FZS) in 20 dopisnic (100 žensk na Triglav), v FD Slovenske 

Konjice pa 20 bronas�h in 20 posrebrenih značk, na Poš� Žalec 

pa so oddali naročilo za 60 serij znamk ter 4 OPD, če bodo izšli.

Za to leto žal ne najdemo prav veliko podatkov o delovanju. 

Zaradi nove zakonodaje (Zakon o javnem obveščanju) je bilo spet 

treba (v enem letu – do 20. 12. 1975) uskladi� društvena pravila v 

vseh društvih, sicer bodo društva črtana in izbrisana iz registra 
društev! Glavna novost zakona je bila zagotovi� javnost dela v 
društvih. Kot kaže, je bilo potrebno kar nekaj časa in energije za 
pripravo novega statuta. Kljub temu so 11. 11. 1975 na predlo-

ženi statut prejeli z Občine kar nekaj pripomb, ki jih bodo morali 

še upošteva� v končni verziji statuta. Svoje mnenje je podala 

tudi takratna SZDL. Ko je oblast »požegnala« statut društva, so 
ga formalno morali potrdi� še na zboru članov, da je bilo vse »po 
reglcih«. Nato pa so sprejeta pravila z zapisnikom občnega zbora 

društva romala na Oddelek za notranje zadeve Občine Žalec z 

vlogo, da se društvo vpiše v tamkajšnji register društev.

1975

Prošnja za soglasje k novemu statutu društva, naslovljena na OK SZDL.

Na občnem zboru društva (delovni predsednik je bil Ivan Rak) so 

10. 11. 1975 sprejeli zadnjo verzijo statuta skupaj s finančnim 

poročilom. V poročilu o delu za zadnja 3 leta (obdobje 1973-

1975!) so med drugim zapisali, da je »V letu 1974 in 1975 delo v 

društvu stagniralo vsled bolezni nekaterih članov …« Tako smo 

dobili odgovor, zakaj ni veliko podatkov o delu društva v tem 

obdobju. Preden so sprejeli nov statut, so določili število članov 

upravnega odbora (5), nato pa so izvolili še organe društva. 

Predsednik je ponovno dr. Jože Rasiewicz, tajnik Dominik Vrbič, 

blagajnik Franc Ježovnik, ostali člani upravnega odbora pa Vinko 

Virt, Tine Vučer, Stanko Dolar, Irena Ramšak in Milan Žolnir. Člani



Na izredni skupščini društva je bil 17. 11. 1975 sprejet nov statut. 

Na seznamu plačane članarine je bilo 15 članov in 6 mladincev. 

Članarina za člane je znašala 20 din, za mladince pa 5 din. Od 

skupaj 330 din so na FZS nakazali 255, društvu pa je ostalo 75 din.

V letu 1975 je društvo prejelo diplomo FZS za 10. mesto med 36 

takratnimi društvi v Sloveniji. S Pošto v Žalcu so se 28. 10. 1975 

uspeli dogovori� o nabavi znamk za prihodnje leto. Za prevzem 

znamk so v društvu pooblas�li gospodarja društva Vinka Virta.

nadzornega odbora: Vojko Vučar (predsednik) ter člana Mirko 

Podgoršek in Ivan Rak. Častno razsodišče: Šte�a Kaudik 

(predsednica) ter člana Milan Žolnir in Ivan Rak. Gospodar 

društva pa ostaja Vinko Virt. V zapisniku so pohvalili tudi FZS, ki 

se je v zadnjem obdobju zelo potrudila, da je uspela pri Poš� 

zagotovi�, da so društva lahko prejela vse prej naročene 

znamke, kar nekoč ni bilo mogoče. Zanimiv je tudi podatek iz 

zapisnika: »Mladinec Branko Veber je odstopil, ker študira v 

Ljubljani. Člani menijo, naj njegov abonma za znamke zbira 

društvo«. Ja, tako je bilo nekoč. Na koncu so zapisali, da se je 

treba pozanima� o najetju prostora, kjer bi lahko odlagali društ-

veni arhiv. Predlagali so tudi, da bi obiskali vse Pošte v občini in 

skušali tamkajšnje abonente na znamke vključi� v društvo.

Društvo je 31. 3. 1976 zaradi zakonskih sprememb (Zakon o 

bankah, Ur. list SFRJ št. 58/71) odprlo račun v Ljubljanski banki 
(naložitev sredstev na vpogled).

Očitno je zaradi bolezni in smr� predsednika društva prišlo do 

določenih težav pri komunikaciji s FZS, zato je Dominik Vrbič

12. maja 1976 je umrl dr. Jože Rasiewicz, predsednik društva.

1976

Na PTT Žalec je društvo 6. 5. 1976 naslovilo dopis, s katerim 
naročajo višje število znamk (abonmajev) za svoje člane za drugo 

polovico leta, ker da se je število članstva povečalo.

Društvo je bilo 19. 1. 1976 naposled vpisano v Register društev 
(pri Oddelku za notranje zadeve SO Žalec) pod zap. številko 72.

Kot kažejo nekateri društveni dokumen�, je zaradi nove zako-
nodaje moralo društvo uredi� tudi finančne zadeve. Tako so 10. 
12. 1975 pripravili blagajniško poročilo, ki je zajemalo skoraj 4 

leta (od 7. 2. 1972 do 10. 12. 1975). Najbrž v zvezi z že prej 

omenjenim novim vpisom v Register društev (19. 1. 1976).

14. 6. 1976 na FZS naslovil tale dopis. Najbrž so bile težave v 

komunikaciji tudi med odgovornimi osebami društva.

V časniku Delo je med darovalci v korist Društva SRS za boj pro� 
raku in Sklada za gradnjo Onkološkega inš�tuta 8. 9. 1976 
objavljeno tudi FD Žalec, ki je namesto venca na grob pokojnega 

predsednika društva dr. Jožeta Rasiewicza darovalo v ta sklad 

400 dinarjev. Lepa gesta!

Pri vsakoletnem ocenjevanju ak�vnos� društev je FD Žalec za 
leto 1976 doseglo 17. mesto med 34 društvi.

Po zapisniku o popisu materiala iz leta 1976 (datuma sicer na 

zapisniku ni), lahko sklepamo, da so imeli nejasne podatke o 
nakazilu članarine FZS za leto 1975, za leto 1976 pa je bila 
nakazana. Članarino je Vinku Virtu poravnalo 16 članov. 

Na seznamu članov za leto 1976 je na prvem mestu sicer napisan 

dr. Jože Rasiewicz, pri znesku članarine pa je zabeležena opomba 

(umrl 12. maja 1976). Poleg njega je zapisanih še 21 članov ter 5 

mladincev s plačano članarino. Skupaj so zbrali 830 din, od tega 
so FZS odvedli 560 din.

1977

Blagajnik Franc Ježovnik je 27. 1. 1977 pripravil finančno 
poročilo za obdobje od 11. 12. 1975 do 25. 1. 1977 (za eno leto in



Gospodar Vinko Virt je 28. 2. 1977 podal pisno poročilo o nabavi 

znamk za člane ter o trenutnem stanju zaloge znamk in denarja.

dva tedna). Najbrž zaradi občnega zbora, vendar v arhivu 

nimamo zapisnika. Med prejemki za leto 1976 je navedel 

članarino, nekaj bančnih obres� ter provizijo od nabavljenih 
znamk. Med odhodki pa nakazilo na Onkološki inš�tut, 
članarino FZS za le� 1975 in 1976, stroške poštnine, pa revijo 
Kolekcionar ter nabavo znamk za društveno zbirko.

V poročilu tajnika društva je 15. 12. 1977 poimensko navedenih 

27 članov ter 4 mladinci s plačano članarino. Za člane je znašala 
30 din, za mladince pa 5 din. Od skupnega zneska za članarine 
(830 din) so na FZS odvedli 560 din. Več podatkov pa za to leto ni. 

1978

V poročilu gospodarja (ekonoma) društva Vinka Virta za leto 
1978 sta 28. 2. 1978 podpisana še Vojko Vučar (predsednik 
nadzornega odbora) in Franc Ježovnik (blagajnik). Dva prihod-

ka: članarina in provizija od prodanih znamk. Glavni stroški pa so 

bili poštnina in pa nabava znamk ter listov za društveno zbirko. 

Zelo podobna poročila so tudi za leta od 1979 do 1983.

Nekoč je Vojko Vučar zapisal, da je bil v kriznih le�h 1978-1981 

predsednik društva Ivan Rak. Natančnega datuma, kdaj je Ivan 

Rak postal predsednik društva, pa žal nimamo. 

Obračun članarine je 9. 12. 1978 pokazal, da je članarino (v 

znesku 40 din) poravnalo 30 članov. Od skupno nabranih 1200 
din so na FZS nakazali 900 din.

Na Zavod za sta�s�ko so 24. 4. 1979 poslali izpolnjen obrazec s 
podatki o društvu. Vinko Virt je zapisal, da v občini Žalec deluje le 
eno filatelis�čno društvo, člani pa da so samo s tega območja. 

Več dokazil o delovanju društva za to leto nimamo.

1979

1980

Iz dopisa FZS, poslanega na vsa društva, je razvidno, da je znašala 
članarina FZS za leto 1980 za člana 30 din ter za mladinca 5 din. 
Članarina v našem društvu pa je za člane znašala 40 din. V obra-

čunu pobrane članarine je 25. januarja na abecednem seznamu 

zapisanih 23 članov, ki bodo poravnali članarino. Naslednji doku-

ment dokazuje, da so članarino plačevali na dveh društvenih sre-
čanjih šele 15. in 22. decembra! Vzroka za tako pozno pobiranje 
članarine ne poznamo. Od 25 članov na tem seznamu je decem-

bra plačalo članarino 22 članov, eden pa tudi že za naslednje 

leto. Članarino je pobral gospodar Vinko Virt in jo skupaj s poi-

menskim seznamom izročil blagajniku Francu Ježovniku.

Ivan Rak, 

predsednik FD Žalec od 1978 do 

1981. Rodil se je 18. 11. 1911 v 
Gotovljah, kjer je 11. 5. 1983 umrl. 

V Križevcih se je izšolal za 
kme�jskega tehnika. Bil je ljubitelj 

športa in eden od ustanoviteljev 

športnega nogometnega društva 

»BORUT« Gotovlje. Rad je 
kmetoval, sadjaril, njegovo največje 

veselje pa so bile čebele.  



Obračun pobrane članarine za leto 1980

Med dokumen� smo našli tudi vabilo za društveni sestanek, 
načrtovan za 1. 6. 1981. Vabila je razposlal gospodar društva 

Vinko Virt in ne takratni predsednik društva. 

Gospodar društva si je 10. 2. 1981 pripravil seznam članov za 

pobiranje članarine, vendar pred 22. majem 1981, kot kažejo 

dokumen�, članarine niso pobirali. Zakaj, ne vemo. Večino 
članarine so pobrali junija, zamudniki pa so plačali šele novem-
bra. Očitno so do sredine meseca maja malce počivali.

Med izdatki za leto 1981 je v poročilu gospodarja društva 5. 2. 
1981 navedena tudi naročnina PTT Vestnika. Pri FZS pa je 

društvo za svoje člane naročilo 25 značk.

1981 

Vabilo na sestanek, ki ga je razposlal gospodar društva Vinko Virt. Zgornja polovica vabila ...

V Žalcu je bilo 19. in 20. 9. 1981 Sreča-
nje pionirjev dopisnikov Slovenije. Ob 
tej priložnos� je FD Žalec izdalo svojo 

prvo priložnostno kuverto, �skano v 

črni barvi. Za ilustracijo so izbrali gra-

fiko Tomaža Grila, takratnega učenca 
6. razreda osnovne šole. Podatkov o 
nakladi in �sku kuverte pa žal ni.

Še eno vabilo, tokrat za novembrski sestanek društva. Na tem 

vabilu (za 10. 11. 1981) je v imenu odbora FD podpisan Dominik 
Vrbič, ena od točk sestanka pa je bila tudi priprava na volitve ter 
plan dela za naslednje leto. Žal zapisnikov s teh sestankov v letu 

1981 v arhivu društva nismo našli, je pa očitno, da so spet skušali 

malce poživi� dokaj zaspano društveno delovanje.

rojen 15. 7. 1923. Dolgoletni tajnik 

FD Žalec od 10. 1. 1972 do 23. 2. 
2001. Društvo ga je razglasilo za 
častnega člana 15. 2. 2002. Član 

društva od ustanovitve pa vse do 

smr� 6. 11. 2002. Mnogo let je 

deloval tudi kot mentor mladih 

filatelistov na osnovni šoli v Žalcu. 
Poleg filatelije je deloval tudi v 

ZŠAM Savinjske doline. 

Dominik Vrbič, 



... in spodnja polovica vabila, ki ga je razposlal tajnik društva v imenu 
odbora. Da so bile v društvu težave, dokazuje stavek, ki ga je zapisal na 

koncu vabila (vprašanje obstoja našega društva).

Pri obračunu članarine za leto 1981 imamo zapisano, da je člana-
rino poravnalo 21 članov, na seznamu pa je skupaj 23 članov. Od 
zbranih 1.150 din (za 23 članov) so na FZS odvedli 690 din. 

Očitno so se zadeve v društvu začele premika� že pred občnim 

zborom, saj je na seznamu s plačano članarino (skupen znesek 
1.415 din) pri 10 članih zabeleženo, da gre za nove člane. Na FZS 
so nakazali članarino (855 din) za 28 članov (840 din) in 3 mladin-

ce (15 din). Po drugem (poznejšem) seznamu je članarino plača-

lo 33 članov in 4 mladinci. Očitno je prišlo še nekaj novih članov.

Na žalost v arhivu nismo našli podatkov o menjavi predsednika 

društva. Toda če opazujemo končne sezname članov s plačano 
članarino, je gospodar običajno kot prvega na seznamu zapisal 
aktualnega predsednika. Glede na to, da se je tega načina dos-
ledno držal skozi vsa leta, lahko upravičeno trdim, da je leta 1982 

predsednikovanje prevzel Vojko Vučar. V tem primeru torej ta 

podatek, ki ga je Vojko napisal na že večkrat omenjeni listek, drži.

1982

s podatki 

Večkrat 
omenjeni listek 
Vojka Vučarja 

o predsednikih 
FD Žalec

Tega leta so jeseni (septembra in oktobra) na Poš� Žalec na 
žigosalniku uporabljali slogan ob 800-letnici Žalca. Žal nimamo 

dokazov, ali so imeli člani našega društva kakšne zasluge za to. 

Najverjetneje brez njihove ideje tega ne bi realizirali.

V knjigi, ki jo je vodil gospodar društva Vinko Virt, lahko prebe-
remo, da je med prihodki za leto 1982 nekaj provizije od 
prodanih znamk ter članarine, ki pa se je pobirala preko celega 

leta in je bila nato 25. 1. 1983 predana blagajniku društva, na FZS 

pa je bila nakazana 21. 2. 1983 skupaj s poimenskim seznamom. 

V �stem obdobju je članarino sprejemal gospodar društva in jo 
je na koncu, ko jo je pobral večino, predal blagajniku društva. 

Vojko Vučar, 

predsednik FD Žalec od leta 1982 

do 2001. Rodil se je 17. 5. 1929, 
umrl pa 25. 9. 2008. S filatelijo se je 

spoznal že kot otrok in ji je ostal 
zvest do konca življenja. Veliko 

sokrajanov, tudi mene, je pritegnil v 

je znal prenes� tudi na nas.

naše društvo. En mandat je bil član 

Rad je imel svoj kraj in to ljubezen 

IO FZS. Bil je velik poznavalec Žalca. 

Slogan, ki je preko poštnih pošiljk naznanjal svetu, da praznujemo v 
Žalcu častitljivih osem stoletij. Gre za do sedaj prvi poznani slogan v 

Žalcu, ki je za nekaj dni zamenjal poznane „valove“ na tem žigu.

1983

Na FZS je društvo 10. 1. 1983 poslalo obves�lo, da so tega dne na 

SDK račun Zveze nakazali članarino. Takrat je članarina FZS 
znašala za člane 50 din, za pionirje pa 5 din. Tako so za leto 1983 
nakazali 1.675 din (33 članov in 5 pionirjev), za leto 1982 pa so 
nakazali še razliko (po 20 din za člana) za 31 članov (skupaj 620 

din). Obves�lo je podpisal Vinko Virt, gospodar društva.



  Rodil se je 1. 6. 1933, umrl pa 31. 
5. 2017. Po izobrazbi ekonomist, 

zaposlen na SDK, je poleg tega dela 
opravljal vrsto družbenopoli�čnih 

funkcij. Bil je dolgoletni tajnik PD 

Zabukovica, pa publicist, 

raziskovalec zgodovine Savinjske 
doline, zaljubljen v knjige, arhive, 
dokumente, filatelijo, planine, ...   

Franc Ježovnik, 

blagajnik FD Žalec od 1967 do 1989.

V poročilu gospodarja društva (najbrž za potrebe občnega 

zbora) je 25. 2. 1983 naveden podatek, da so za leto 1982 pobrali 

članarino za 32 članov in 5 pionirjev. Od te članarine je društvo 

Člane društva je 11. 5. 1983 doletela vest, da je umrl Ivan Rak iz 
Gotovelj, član in nekdanji predsednik našega društva.

prejelo 2.265,00 din (brez odvoda na FZS), od prodanih znamk 

pa kar 6.798,26 din! V letu 1982 so lahko poravnali tudi del 

potnih stroškov za obisk republiške razstave ter za pot (28. 6.) 
delegata Dominika Vrbiča na letno skupščino FZS. 

Iz poročila FZS za ocenjevanje društev je razvidno, da naše 
društvo poročila o delu za leto 1983 ni poslalo. Ugibamo, da 

večjih ak�vnos� v tem letu ni bilo. Podobna dinamika se je v 

društvu dogajala po vsakični zamenjavi predsednikov. Najprej so 

se zagnali, nato pa malo upočasnili svoj tempo. Tokrat so očitno 
hranili sapo za naslednje leto.

1984

Na volilnem občnem zboru so 6. 4. 1984 izvolili nove (stare) 

organe društva: Vojko Vučar (predsednik), Franc Ježovnik 
(blagajnik), Dominik Vrbič (tajnik) ter Vinko Virt (gospodar 
društva). V nadzorni odbor so bili izvoljeni Tine Vučer, Jožef 

Rupnik in Gorazd Kotnik. Za podpisnike na SDK so imenovali 

Vojka Vučarja, Vinka Virta in Franca Ježovnika.

V blagajniškem poročilu za obdobje 1. 1. 1982 – 31. 12. 1983 (za 

dve le�) najdemo nekaj podatkov. Od članarine za le� 1982 in 

1983 so zbrali 3.935 din. Od Pošte pa so prejeli kar 5.795,15 din 

provizije. Pri odhodkih je odvod članarine FZS za leto 1981 (855 

din), za leto 1982 (2.295 din) ter za leto 1983 (1.525 din). 

Predsednik je v poročilu zapisal, da nimajo rednih srečanj, ker 

nimajo več svojih prostorov, zato bo treba skupaj s KS in SZDL 

naj� rešitev za društveni prostor. Načrtujejo pa razstavo v maju.



V prilogi poročila gospodarja društva Vinka Virta (najbrž za občni 

zbor 1985) je seznam plačnikov članarine za leto 1984. Na 

seznamu je 29 članov (po 100 din) ter 4 mladinci (po 10 din). 

Od 14. do 18. maja 1984 so člani društva pripravili filatelis�čno 
razstavo v Savinovem salonu. Prikazali so 2.600 znamk s tema-
�ko flore in favne, umetnos�, športa, vesolja in maršala Tita. 

Predsednik Vojko Vučar in tajnik Dominik Vrbič med ogledom razstave v 
Savinovem razstavnem salonu v Žalcu.

Vir: Savinjski občan, maj 1984, letnik 7, št. 5.

Vabilo na filatelistično razstavo v Savinov razstavni salon maja 1984

V maju 1985 so v Savinovem razstavnem salonu organizirali 
š�ridnevno občinsko filatelis�čno razstavo v počas�tev dneva 
mlados�. V poročilu o delu v letu 1985 so zapisali, da je bil obisk 

te razstave nadpovprečen in da si podobnih razstav še želijo.

1985

Na OŠ »Peter Šprajc – Jur« v Žalcu je 8. 3. 1985 pričel z delom 

pionirski filatelis�čni krožek, ki ga je vodil Dominik Vrbič. Štel je 

13 učencev. Sestajali so se ob petkih ob 16. uri. O delu šolskega 
krožka je 12. 6. 1985 mentor poslal poročilo tudi na FZS.

V programu dela za leto 1985, ki so ga 25. junija poslali na FZS, so 
navedli možni termin razstave ob taborskih kulturnih dnevih 

(septembra 1985). Še vedno iščemo natančnejši podatek o tem, 

ali so razstavo uspeli postavi� na ogled. Najbrž ne, saj so ob 

septembrskih Taborskih dnevih v Žalcu odprli nov Kulturni dom 
in je bilo najbrž zaradi tega vse bolj usmerjeno v ta dogodek.

V poročilu gospodarja društva za leto 1985 je zanimiv podatek, 
da so zbrali od članarine 4.500 din (30 članov po 150 din), od 

provizije Pošte za prodane znamke pa kar 12.701 dinar! Od letne 

članarine 150 din so na FZS odvedli 100 din (dve tretjini), 50 din 

pa je ostalo društvu. Prav tako so na Poš� Žalec kupovali znamke 
iz abonmaja za svoje člane. 

V poročilu (najbrž za FZS) o delu društva so 25. 6. 1985 zapisali, 
da društvo združuje 36 članov in 17 pionirjev (krožek na OŠ v 
Žalcu). Člani se srečujejo enkrat mesečno, krožkarji na šoli pa 

vsak petek. Nimajo prostora za društveni arhiv, zato se ta nahaja 

po domovih članov, sestanke pa imajo v prostorih Občinske 
zveze Društva prijateljev mladine v Žalcu. 

V letu 1985 so nabavili tudi Zbornik FZS (1. in 2. del), tajnik 
društva Dominik Vrbič pa se je udeležil skupščine FZS v Ljubljani.

1986

Iz zapisnika Letne konference FDŽ, ki je potekala 22. 2. 1986 v 

prostorih DPM Žalec, preberemo: V letu 1985 je bil na OŠ Peter 

Šprajc – Jur v Žalcu organiziran filatelis�čni krožek z 18 do 20



pionirji. Vodi ga Dominik Vrbič (1x tedensko, popoldne). Na 

razpolago imajo razstavni pano v avli šole, kjer pionirji razstav-

ljajo svoje tematske zbirke znamk, ki so jih z lis� naredili na krož-
ku. Vsebino vitrine menjujejo na tri tedne. V 4 vitrinah Knjižnice 
pa lahko (vse od odprtja nove žalske Knjižnice dalje) razstavljajo 
tudi člani društva. Društvo šteje skupaj 33 članov in mladincev.

Vinko Virt je skrbel za nabavo znamk in za distribucijo menjalnih 
zvezkov FZS. Blagajniško poročilo je podal Franc Ježovnik. Na 
sestanku so si zadali tudi nekaj načrtov za delo društva.

V letu 1986 je društvo od Kulturne skupnos� prejelo znesek 
50.000 din (vir: blagajniško poročilo 25. 4. 1986). Društvo je 
imelo 31 članov. V poročilu gospodarja se omenjajo stroški 
obiska mednarodne filatelis�čne razstave v Rogaški Sla�ni. Še 
vedno pa je društvo imelo trikrat več prihodka od prodaje znamk 
kot od skupne članarine (brez odvoda FZS). Med stroški je 
omenjeno še zavarovanje razstave v maju ter nabava Zbornika 
FZS (III. del) ter kataloga jugoslovanskih znamk (II. del).

V Savinovem salonu v Žalcu je od 12. do 15. maja društvo 
pripravilo razstavo znamk Jugoslavije od leta 1944 do 1985. V 
zapisniku (21. 3. 1987) so o delu v letu 1986 zapisali tudi, da so v 
Občinski ma�čni knjižnici pripravili razstavo na témo favna in 
flora ter del zbirke o Titu. Žal datuma razstave niso zabeležili.

Blagajnik društva Franc Ježovnik je 1. 5. 1986 pripravil (po 
njegovi evidenci) pregled premoženja društva, ki se nanaša na 
nabavo znamk in albumskih listov, katalogov ter zbornikov od 
leta 1978 do 1985. Nadzorni odbor je pregledal delo blagajnika 
in gospodarja ter ju pohvalil za njuno dobro delo.

Del zapisnika 21. 3. 1987, ki omenja razstavo leta 1986.

Evidenca, ki jo je o menjalnih zvezkih vodil gospodar društva leta 1986.

V letu 1986 so po poročilu gospodarja Vinka Virta prejeli 315 
menjalnih zvezkov FZS, od tega so vsaj nekaj znamk kupili iz 190 
zvezkov v znesku 245.614 din. Imajo pa občutek, da dobivajo 

zvezke med zadnjimi, zato so le-� že bolj prazni, kot bi bili, če bi 

jih lahko prejeli prej. Zaželeli so si dobi� kakšne zvezke tudi med 

prvimi (a je Ž na koncu abecede). Prav tako je opozoril na težave 
pri nabavi rednih znamk, saj na Poš� ni možno naroči� in dobi� 
različnih zobčanj, razlik v papirju, zaščite s fosforjem in podobno. 

Komisija za ocenjevanje društev v FZS je za leto 1986 podelila FD Žalec 
diplomo za končno 9. mesto med 23 društvi.



1987

V zapisniku seje upravnega odbora društva je 21. 3. 1987 med 

drugim zabeleženo, da nabavljajo jugoslovanske znamke in jih 

shranjujejo v Leuch�urmove liste in mape. Društvenih sestan-
kov nimajo redno, temveč le občasno in to v prostorih Krajevne 
skupnos� Žalec ali pa včasih kar pri gospodarju društva doma. 
Poglejmo si nekatere zanimivejše dele tega zapisnika.

Poročilo Vojka Vučarja, predsednika društva:

Poročilo Vinka Virta,  gospodarja društva:

Poročilo Franca Ježovnika, blagajnika društva:

V programu dela za leto 1987 so napovedali pripravo filatelis-
�čne razstave »Maršal Tito« v žalski Knjižnici, septembra pa bi 

pripravili razstavo znamk na temo Umetnost in šport v Savino-

vem salonu. Načrtovali so tudi sestanek s kulturnim društvom 
»Svoboda« glede možnos�, da bi dobili kak prostor za sestanke v 
Kulturnem domu, saj so bili še vedno brez lastnega prostora.

Iz zapisnika 3. redne seje IO FZS (3. 6. 1987) je razvidno, da je bil 

po daljši deba� usklajen seznam (15 kandidatov iz 11 slovenskih 

društev) za nov Izvršni odbor FZS, ki ga bo izvolila skupščina FZS. 
Med njimi je bil tudi predsednik našega društva Vojko Vučar.

FZS je na svoji redni letni skupščini 20. 6. 1987 podelila društvu 
diplomo za osvojeno 9. mesto za delo pri razvoju slovenske 
filatelije v letu 1986. Delegat na skupščini je bil Vojko Vučar, 

predsednik društva. V zapisniku te skupščine nato preberemo, 

da je bil Vojko Vučar izvoljen v 15-članski izvršni odbor FZS. Po 
skupščini se je, kot je že običaj, sestal novoizvoljeni izvršni odbor, 
ki je za svoj prvi sestanek v tej sestavi določil datum 26. 6. 1987 
(ob 16.30 v takratnih prostorih FZS v Tavčarjevi ulici v Ljubljani).

V Občinski ma�čni knjižnici Žalec so 26. 11. 1987 pripravili 
slovesnost ob 50. obletnici prihoda Tita na čelo KPJ in ob dnevu 

republike. Na prireditvi je Dominik Vrbič razstavil zbirko znamk o 

Titu, ki jo je predstavil Vojko Vučar. Razstava je bila na ogled do 

10. decembra (v času odprtja žalske Knjižnice). Prireditev je bila 
omenjena tudi v časopisu Savinjski občan (november 1987) ter v 
Novem tedniku (17. 12. 1987). Arhiv žalske Knjižnice pa nam je 
prijazno odstopil par fotografij in kratek zapis o tem dogodku.

Pogled na del razstavne zbirke Dominika Vrbiča v žalski knjižnici leta 1987.
Vir: Medobčinska splošna knjižnica Žalec.



Tudi v letu 1987 je bil glavni vir financiranja društva provizija od 

prodaje znamk. Od 30 članov se je steklo v blagajno 9.000 din (6 

pionirjev je bilo oproščenih plačila članarine), od provizije za 
prodane znamke pa kar 54.362 din, torej 6-krat več kot od po-
brane članarine.

1988

Občinska konferenca SZDL Žalec je ob koncu leta 1987 poslala 
vsem društvom dopis, v katerem jih prosi, če lahko pošljejo pred-
loge prireditev v letu 1988 zaradi skupne uskladitve vseh priredi-
tev. FD Žalec je načrtovalo filatelis�čne razstavo ob občinskem 

prazniku, ki so ga tega leta praznovali na Vranskem. V programu 

prireditev ob občinskem prazniku te razstave nismo zasledili.

V poročilu Vinka Virta, gospodarja društva, lahko preberemo, da 
so v letu 1988 prejeli 35.500 din od članarine (35 članov in 1

mladinec), provizija od prodanih znamk članom društva pa je v 

blagajno prinesla skoraj 7-krat več (245.199 din). Seveda je šel 

velik del članarine na FZS. Zanimiva je tudi primerjava, da so s 
članarino zbrali 35.500 din (dobro polovico so potem nakazali na 
FZS), samo za jugoslovanske znamke, ki so sodile v društveni 
album, pa so plačali 41.792 din! Seveda bi bilo za natančnejšo 

primerjavo treba upošteva� takratno vsakodnevno inflacijo.

Na vabilu za sestanek IO FZS (za člana Vojka Vučarja) je napi-

sano, da se sestanejo 2. 11. 1988 v zeleni (šahovski) sobi kavarne 

hotela Slon v Ljubljani. Podpisan je tajnik FZS Jože Remic, sta-

rejšim filatelistom zelo dobro poznan tudi kot lastnik filatelis-

�čne trgovine v bližnji Nazorjevi ulici v Ljubljani, tako da na 

sestanek ni hodil predaleč.

V poročilu Vinka Virta, gospodarja društva, za leto 1989 ni 

omenjenih večjih društvenih ak�vnos�, je pa bila pobrana 

članarina od 36 članov in 1 mladinca (72.000 din), provizija od 

prodanih znamk pa je znašala rekordnih 2,103.687 din. Najbrž je 
temu visokemu znesku botrovala visoka inflacija, čemur je po-
tem sledila denominacija (dinarju so odvzeli kar š�ri ničle!). 

1989

V poročilu gospodarja društva Vinka Virta ter tajnika Dominika 

Vrbiča za leto 1990 najdemo podatek o pobrani članarini za 
samo 13 članov(!?). Vzroka za tak upad še ne poznamo. Še vedno

1990



pa je to leto društvo prejelo precej več prihodka (595,70 din) za 

provizijo od prodanih znamk kot od članarine (130 din od 13 

članov). Še vedno so bili naročniki PTT Vestnika. Ni pa nobenih 
podatkov o kakšnih društvenih dogodkih. Ta dokument je žal 
edini za to leto, ki se nahaja v društvenem arhivu.

1991

V poročilu (za leto 1991) Vinka Virta, gospodarja društva, 
najdemo podatek o pobrani članarini za komaj 12 članov. Prvič 
se je zgodilo, da je bil znesek članarine višji (600 SLT) od zneska 

provizije od prodanih znamk (597,30 SLT)! Kot edini strošek so 

bili navedeni poštni stroški za vračanje menjalnih zvezkov 
(714,20 SLT). Tudi na seznamu članov, ki ga je pripravil tajnik 
Dominik Vrbič v aprilu 1991, je zabeleženih samo 12 članov ter 5 
pionirjev. Presenetljivo, da na seznamu članov ni Vojka Vučarja 

(predsednika društva) in tudi ne Tineta Vučerja.

Seznam članov društva za leto 1991, ki ga je pripravil tajnik Dominik Vrbič. Zapisnik v zvezku gospodarja društva o primopredaji 24. marca 1992

V poročilu za preteklo leto je 29. 1. 1992 poleg gospodarja 

društva Vinka Virta podpisan tudi Dominik Vrbič kot tajnik in kot 

v.d. predsednik!? Le kaj naj bi to pomenilo? Kje je bil pa 
predsednik?

1992

Doma pri Vinku Virtu, gospodarju društva, so se 24. 3. 1992 
sestali člani društva zaradi pregleda stanja. Popisali so dejansko 
stanje gotovine ter znamk. Te so bile za leto 1988 in 1989 še v 

kuvertah. Poleg tega so prevzeli Leuch�urmove platnice in liste 

od leta 1972 do 1987 (vendar z nekaj nekompletnimi serijami ter 

brez nekaterih frankovnih in doplačilnih znamk). Dejansko stanje 
se je ujemalo s poročilom gospodarja, ki ga je napisal 29. 1. 1992. 
Prevzeli so tudi pečat društva in se skupaj podpisali pod zapisnik. 

Od Vinka Virta je stvari prevzel Dominik Vrbič, navzoča pa sta bila 

še Vojko Vučar in Tine Vučer.



Uroš Zupanc je 28. 3. 1992 prevzel naloge gospodarja društva in 

se prvič lo�l tudi menjalnih zvezkov. O tej društveni spremembi 

so z dopisom 22. 4. 1992 obves�li FZS. 

Ob 40. mednarodnem hmeljarskem kongresu v Žalcu je bil 3. 8. 
1992 izdan priložnostni poštni žig – po izjavi g. Vojka Vučarja ga je 

izdalo FD Žalec.

Obstaja tudi slogan za ta kongres, ki pa je bil v prometu na poš� 

Celje. En tak od�s ima v svojem tekmovalnem eksponatu o pivu 

tudi avtor te knjige.

in ga po 28 letih še vedno vodi tudi v letu 2020!
Seznam menjalnih zvezkov, ki ga je pričel leta 1992 voditi Uroš Zupanc 

Seznam članov, ki so prejeli esej in katalog leta 1992.

1993

Članarina FZS je bila plačana 4. 2. 1993 za le� 1992 in 1993. Žal pa 

nam niso znani podatki o številu članov za to obdobje.

Na seznamu je bilo zabeleženih 18 članov društva, ki so s podpisi 

potrdili prejem eseja in kataloga razstave Ško�a Loka 1992. 
Poimenski seznam (sestavil ga je tajnik Dominik Vrbič) je bil z 
dopisom poslan 28. 8. 1993 na FZS. Na dopisu je podpisan 
predsednik društva Vojko Vučar (Vučer).

Gospodar društva Uroš Zupanc je 25. 4. 1994 na FZS poslal dopis 

in seznam 15 članov društva, ki so prejeli eseje za poravnano 
članarino. Več dokazil o delu društva pa za to leto nimamo.

1994

Društvo je 23. 2. 1994 na FZS poslalo dopis in kopijo nakazila 

članarine za leto 1994 z obrazložitvijo, da pošiljajo tudi kopijo 

plačila članarine za le� 1992 in 1993 (plačane 4. 2. 1993).



1995

Na FZS so 13. 4. 1995 nakazali članarino v znesku 3.690 SIT za 18 

članov. Drugih ak�vnos� v tem letu žal ni zazna�.

V našem arhivu imamo nekaj potrdil o plačilu društvene članarine v letu 
1995 ― Samo Sadnik, Dominik Vrbič, Vojko Vučar (Vučer) in Uroš Zupanc.

Takole si je Vojko Vučar zabeležil zapisnik na sestanku 8. marca 1996. 
Kratko in jedrnato.

1996

Na skupščini FD Žalec je bil 20. 4. 1996 za predsednika društva 
izvoljen Vojko Vučar, za tajnika Dominik Vrbič, blagajno pa je 

prevzela Cirila Haler (tudi zaključni račun). Ostala člana UO pa 

sta bila Tine Vučer in Toni Če�na. Za podpisnika finančnega 
poslovanja sta bila izvoljena Vojko Vučar in Uroš Zupanc, za 
njuna namestnika pa Dominik Vrbič in Toni Če�na.

„Eppur si muove!“ (“In vendar se giblje!“). Tako bi lahko 
uporabili znameni� rek velike Galileja, saj so se tudi v našem 
društvu pričele premika� zadeve, kar se �če ak�vnos�. Očitno je 

bilo veliko več energije vložene v ustanavljanje nove države. In 

tako so se v petek, 8. 3. 1996, po krajšem za�šju ob 18. uri sestali 

v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu (1. nadstropje) pred-
stavniki društva na svojem 1. sestanku. Prisotni so bili: Vinko 
Virt, Dominik Vrbič (tajnik), Vojko Vučar (predsednik), Cirila 

Haler (blagajnik), Uroš Zupanc (gospodar), Toni Če�na, Srečko 

Meh, Tine Vučer in Samo Sadnik. Določili so članarino ter 

sklenili, da se bodo sestajali vsak drugi petek v mesecu v sejni 
sobi Mestne skupnos� Žalec (glej priloženi zapisnik predsednika 
društva Vojka Vučarja v desnem stolpcu zgoraj).

Cirila Haler je v maju 1996 napisala okoli 200 obves�l, da v Žalcu 
obstaja filatelis�čno društvo in da se člani sestajajo dvakrat na 
mesec. Obves�la so bila dostavljena po poštah v žalski občini. 

Upravniki pošt so obves�la razdelili vsem, ki so takrat prejemali 

znamke (abonma). V tem času je bilo v filatelis�čnem društvu 

Žalec včlanjenih le 18  članov.

Maja 1996 je društvo nakazalo članarino FZS za 19 članov, 11. 
junija pa še za 2, torej za skupaj 21. V drugi polovici leta se je v 
društvo vključilo še nekaj članov (tudi jaz) in na koncu leta nas je 

bilo na seznamu članov vpisanih že 32!

Vojko Vučar je bil 8. 6. 1996 delegat društva na redni skupščini 

FZS v Mariboru.

Naše društvo je 3. 10. 1996 Poš� Slovenije predlagalo izdajo 

priložnostne znamke na témo Žalca (130 let II. tabora v Žalcu). 
Predlog žal ni bil sprejet in realiziran. Pozneje smo predlagali tudi 
hmelj, značilen za našo dolino, a žal nismo uspeli s predlogom.



Na društvenih srečanjih je bilo pestro, ob tem pa smo si zastav-

ljali nove cilje. Eden od teh je bila ponovna postavitev razstave. 

Od 2. do 10. 12. 1996 smo v prostorih žalske knjižnice pripravili 
filatelis�čno razstavo ob 5. obletnici samostojnos� Slovenije. 
Sodelovali so Vojko Vučar, Tine Vučer, Dominik Vrbič, Toni 
Če�na, Cirila Haler … Téma razstave: slovenske znamke in male 

pole ter numizma�ka. O razstavi je bil objavljen zapis v časopisu 

Savinjčan Glasu Savinjske (november 1996) ter v  (18. 12. 1996).

1997

Vojko Vučar je kmalu ugotovil, da se tudi službeno ukvarjam s 
�skarstvom in grafičnim oblikovanjem, zato ni čudno, da smo že 

tega leta pripravili prvo »pravo« društveno izdajo – filatelis�čno 

kuverto št. 2/97 s prvim priložnostnim poštnim žigom (PPŽ). 
Oboje sem oblikoval jaz, kot kasneje tudi večino vseh ostalih od 
skupno 44 društvenih izdaj do leta 2020. 

Srečanje v društvu leta 1996 (fotografija je presneta s filma, 
ki ga je posnel Samo Sadnik).

Razstavljavci (Toni Četina, Dominik Vrbič in Cirila Haler) med govorom 
glavnega organizatorja razstave Vojka Vučarja.

Župan Občine Žalec Milan Dobnik si s predsednikom društva Vojkom 
Vučarjem ogleduje del zbirke z razstave v žalski Knjižnici.

Časopis Novi tednik je 5. 12. 1996 na strani 9 objavil članek o 30-

letnici društva, dan prej pa je časnik Večer na strani 12 objavil 

članek o filatelis�čni razstavi v Žalcu.

Izredno ak�vni so bili nekateri člani pri pridobivanju sponzorjev 

za to razstavo. Na TRR je nakazalo 19 sponzorjev (398.500 SIT!), 
kar 11 podjetnikov pa je društvu darovalo gotovino. Na skupnem 
seznamu vseh dobrotnikov je tako zabeleženih kar 50 firm, 

podjetnikov in posameznikov!



Druga društvena izdaja leta 1997 ob odprtju novih poštnih prostorov. 
Tine Vučer, Vojko Vučar ter oblikovalec kuverte in žiga.
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rojen 24. 11. 1937. Predsednik FD 
Žalec od 23. 2. 2001 do smr� 2. 8.  
2007. Pod njegovim vodstvom in z 

dobro ekipo se je društvo iz pov-

prečja dvignilo na višji nivo dela in 

uspešnos�. Oživeli so mladinski 
krožki na kar 4 šolah, pričeli smo 

sestavlja� tekmovalne eksponate, 

Janko pa je po lastni zamisli sam 

izdelal društvene razstavne vitrine.

Ivan (Janko) Pirnat, 

Leta 1997 je naše filatelis�čno društvo ob 30-letnici delovanja 
prejelo tudi priznanje ob prazniku Mestne skupnos� Žalec. 
Število članov   povečalo na 38.se je tega leta

1998

Leta 1998 smo s priložnostno izdajo obeležili dva dogodka: 130. 
obletnico II. slovenskega tabora v Žalcu ter 50. obletnico smr� 
našega skladatelja in rojaka Friderika Širce – Rista Savina.

1999

Ob slovenskem kulturnem prazniku leta 1999 je Vojko Vučar, 
predsednik filatelis�čnega društva, na slovesnos� v Domu II. 
slovenskega tabora v Žalcu prejel . Podelil mu Savinovo priznanje
ga je takratni župan Občine Žalec g. Lojze Posedel.                 

Na občnem zboru društva je 12. 2. 1999 Vinko Virt prejel 
priznanje in naziv častnega člana društva.

Leta 1999 smo z dvema priložnostnima izdajama obudili spomin 
na dve stoletji rudarstva v Zabukovici in na stoletje od odprtja 
Hausenbichlerjeve koče na Mrzlici. Obe izdaji sta vsebovali 
vložni list z opisom jubileja ter priložnostni poštni žig (P Ž). P

V Krajevni knjižnici Petrovče sta domačina Cirila Haler in Janko 
Pirnat novembra 1999 pripravila razstavo, kjer sta predstavila 
eksponate o slovenski kulturni dediščini, pustnih maškarah, o 
Leonu Štuklju ter o psih.

2000

Leta 2000 smo spet pripravili dve društveni filatelis�čni izdaji. 
Tokrat smo obeležili 100 let od rojstva dr. Josipa Potrate ter 90 let 
od rojstva kiparja Edvarda Salesina. Ob vsaki filatelis�čni izdaji 
smo vedno pripravili tudi priložnostno filatelis�čno razstavo. Pri 
večini dogodkov smo od leta 1997 dalje sodelovali Vojko Vučar, 
Cirila Haler, Dominik Vrbič, Tine Vučer, Uroš Zupanc, Toni Če�na 
in jaz. Tega leta je društvo imelo kar 55 članov in 6 mladincev.

Člani FD Žalec smo želeli čar lepote zbiranja znamk približa� 
učencem v osnovnih šolah, zato smo pričeli z uvajanjem filate-
lis�čnih krožkov po šolah. Med prvimi smo ustanovili filatelis-
�čni krožek na OŠ Prebold, ki je pričel z delom v šolskem letu 
2000-2001. Mentor krožka je bil profesor Marjan Plavčak, ki vodi 
krožek še danes (20 let!). 

2001

Leto 2001 je pomenilo prelomnico, saj je bilo to leto najbrž 
najak�vnejše do sedaj. Na občnem zboru smo izvolili novo  



Z razstave v knjigarni Mohorjeve družbe v Celju 24. septembra 2001

V drugi vrsti učenke Kim Sotlar, Klara Klančnik in Lara Plavčak. 
V zadnji vrsti Marjan Plavčak, Ivan Pirnat in Toni Četina.

Na Firamli 18. novembra 2001  v prvi vrsti (od leve proti desni): –
Klavdija Seražin, Lucija Vrsajkovič in Cirila Haler. 

V počas�tev 120. obletnice ustanovitve prve hranilnice in po-
sojilnice v Savinjski dolini smo 5. 9. 2001 pripravili spominsko 
ovojnico 11/2001 z vložnim listom in PPŽ. Avtorja sva bila Janko 

Pirnat in jaz. Na razstavi smo predstavili slovenske poštne 

znamke od osamosvojitve naprej.

V stavbi Občine Žalec je 31. 8. 2001 Cirila Haler razstavljala zbirke 

ob 10-letnici samostojne Slovenije. Ob pomoči Tonija Če�ne in 

Uroša Zupanca je prikazala vse dotedanje spominske društvene 
ovitke ter stare razglednice Žalca iz zbirke Vojka Vučarja. 

Ob 150-letnici Mohorjeve družbe smo izdali kuverto 12/2001, ki 

jo je oblikoval Marjan Paternoster. Žig je zasnoval Janko Pirnat, 
vložni list pa jaz, ki sem ob tej priložnos� v knjigarni Mohorjeve 
družbe v Celju pripravil tudi filatelis�čno razstavo o �skarstvu.

Konec maja 2001 smo si ogledali filatelis�čno razstavo  Koperfila

v Kopru. Šofer je bil član društva Srečko Meh, ki je tudi organiziral 

kombi, udeleženci pa smo bili še Janko Pirnat, Cirila Haler, Maja 

Vedenik, Maja Gerlih, Toni Če�na, Dušan Volavšek, Tone Brezni-

kar in jaz. 

V prostorih Občine Žalec je februarja 2001 razstavljala Cirila 

Haler. Predstavila je pustne znamke ter tematski eksponat Psi ob 

tehnični pomoči Tonija Če�ne in Uroša Zupanca. 

vodstvo: Ivan (Janko) Pirnat (predsednik), Srečko Meh (tajnik), 

Uroš Zupanc (menjalni zvezki), Cirila Haler, Toni Če�na, Slavko 

Kolar ter Veni Ferant  člani. Toni Če�na je bil 26. 7. 2001 na seji –

UO imenovan za podpredsednika društva. Nadzorni odbor: 

Vojko Vučar, Dominik Vrbič in Simon Mali. Delega� za skupščino 

FZS: Toni Če�na, Ivan Pirnat in Cirila Haler. Mentorji za delo z 

mladino: Toni Če�na, Cirila Haler, Ivan Pirnat in Marjan Plavčak. 

Kmalu so se pričele odvija� številne društvene ak�vnos�.

V maju je bil izdan spominski ovitek št. 9/2001 z vložnim listom in 

PPŽ. Avtor je bil Simon Mali. Razstava je bila postavljena v 

Kulturnem domu Šempeter. Simon Mali je predstavil maksimum 

karte Slovenije od leta 1992 do leta 1998. Sodelovali smo Simon 

Mali, Vojko Vučar, Janko Pirnat, Cirila Haler, jaz, …

Krožek na OŠ Prebold je že 16. maja 2001 pripravil prvo razstavo, 

na katero so povabili tudi mentorje filatelis�čnih šolskih krožkov 

iz cele Slovenije. Predstavili so štri razstavne zbirke: Gradovi na 

Slovenskem (Andrej Debelak in Žiga Hriberšek), Zimske 

olimpijske igre (Miro Grofelnik in Žiga Hriberšek), Pustne maske 

(Miro Grofelnik in Žiga Hriberšek) ter Slovenski pesniki in pisatelji 

(Klara Klančnik, Lara Plavčak in Lucija Vrsajkovič). Ob tej 

priložnos� so v krožku izdali tudi prvo kuverto, ki je prikazovala 

delo filatelis�čnega krožka na OŠ Prebold.

Ob 11. mednarodnem kongresu herpetologov v Žalcu smo izdali 

spominski ovitek 10/2001 z vložnim listom in PPŽ. Tokrat je bil 

avtor Grega Vovk Petrovski iz društva Radoživ. Pri razstavi v avli 

doma II. slovenskega tabora smo sodelovali Janko Pirnat, Cirila 

Haler, Toni Če�na, Uroš Zupanc in jaz. Zdravko Podhraški je 

razstavil eksponat o p�cah, Cirila Haler pa o varovanju narave. 

Ob selitvi Pošte 3301 Petrovče v nove prostore smo 16. 6. 1991 

izdali PPŽ, Janko Pirnat pa je pripravil in v samozaložbi izdal 

spominski ovitek. Na razstavi v novih prostorih pošte Petrovče 

sta razstavljala Cirila Haler in Janko Pirnat.



2002

Na občnem zboru smo 15. 2. 2002 soglasno podelili naziv 
častnega člana FD Žalec Vojku Vučarju in Dominiku Vrbiču. 
Mene pa so predlagali kot kandidata za člana izvršnega odbora 
FZS, kamor sem bil nato na skupščini FZS tudi prvič izvoljen.

Na I. OŠ Žalec so 21. 2. 2002 ustanovili filatelis�čni krožek, v avli 

šole pa so pripravili tudi filatelis�čno razstavo. Navzočih je bilo 

več kot 50 krožkarjev, poleg njih pa še mentorji nekaterih drugih 

šolskih krožkov. Zbrane je v imenu FZS pozdravil mag. Bojan 
Bračič, ki že vrsto let skrbi za šolske krožke na FZS. Mentorstvo 
šolskega krožka je prevzel Toni Če�na, ki je krožek vodil 15 let. 

Cirila Haler je 15. februarja 2002 čestitala častnemu članu Dominiku Vrbiču.

Marjan Plavčak, Uroš  Zupanc, Janko Pirnat, Toni Četina 
in Žan Cimerman so pripravili prvo šolsko filatelistično razstavo. 

Delovno predsedstvo občnega zbora društva 15. februarja 2002  

Decembra 2001 je sem ob pomoči Janka Pirnata v knjigarni 

»An�ka« v Celju v š�rih vitrinah predstavil eksponat Božične in 

novoletne znamke ter kuverte.

Poizkusni razred na Fimeri 01: prvič sem razstavljal eksponat Mi, 
nasledniki Gutenbergovi zelo dobro.  in prejel oceno Zraven pa 
sem dobil cel kup uporabnih informacij in napotkov, kako naj  
eksponat še izboljšam, kar sem seveda pozneje tudi upošteval.

Novembra 2001 smo se prvič udeležili državne razstave članov 

( ) in mladincev ( ) v Trbovljah. Pod vodstvom Fimera Firamla

mentorjev šolskih filatelis�čnih krožkov so razstavljali mladi 
filatelis� treh osnovnih šol. Kim Sotlar: Slovenske gore, rastline 
in živali, (mentor Cirila Haler), srebrna medalja. Lara Plavčak, 
Klara Klančnik in Lucija Vrsajkovič – skupinski eksponat: Svet 

narave (mentor Marjan Plavčak, OŠ Prebold), srebrna medalja. 

Klavdija Seražin:  (mentor Cirila Haler), Zgodba o lovcu in naravi

posrebrena medalja. Maja Gerlih:  Rada imam konje in mačke
(mentor Toni Če�na), srebrna medalja. Žiga Hriberšek in Miro 
Grofelnik: skupinski eksponat  (mentor Marjan Nogomet

Plavčak), bronasta medalja. Skupinski eksponat OŠ Prebold: 

Kulturna dediščina (mentor Marjan Plavčak), posrebrena 

medalja. Res odlične uvrs�tve za prvi nastop!

Cirila Haler je novembra 2001 pripravila razstavo v kulturnem 
domu Šmartno v Rožni dolini za tamkajšnji Rdeči križ. V š�rih 

vitrinah je predstavila eksponat Kulturna dediščina Slovenije.

Decembra 2001 smo v avli Občine Žalec razstavili vse nagrajene 
mladinske zbirke s . Tehnična izvedba: Cirila Haler, Firamle 01
Toni Če�na in Uroš Zupanc. Mlade filateliste in njihove mentorje 
je sprejel tudi župan Lojze Posedel, Cirila Haler pa je vse prisotne 

seznanila z delom FDŽ in delom v mladinskih krožkih.



Ustanovitev filatelističnega krožka na I. osnovni šoli Žalec. 
Od leve proti desni: mentor Toni Četina, predsednik društva Ivan Pirnat, 

Cirila Haler in mag. Bojan Bračič, predstavnik FZS.

Udeleženci šolskega filatelističnega krožka na Osnovni šoli Griže leta 2002

Društvena ekskurzija na idrijskem gradu Gewerkenegg leta 2002

Na razstavi so svoje eksponate predstavili: Toni Če�na: eksponat 

Maje Gerlih ( Uroš Zupanc ( Cirila Haler Konji in mačke), Ribe), 

( Janko Pirnat ( Kim Sotlar Pustne maškare SLO; Psički), Železnica), 
( ter Toni Če�na (Slovenske gore, rastline in živali) Zbirka o letalih 
in vesolju).

Na OŠ Griže so 28. 3. 2002 ustanovili šolski filatelis�čni krožek 

pod mentorstvom naše članice Cirile Haler. Krožek je deloval do 

1. julija 2002, udeleževalo pa se ga je od 8 do 10 učencev. Ob 

ustanovitvi so na šoli pripravili prvo razstavo, na kateri so s 
tematskimi ekspona� sodelovali: Cirila Haler (  in Toni Psi Stripi), 
Če�na ( ter Klavdija Seražin (Avioni, baloni, lokomo�ve) Zgodba o 

lovcu in naravi).

Meseca maja 2002 smo ob odprtju nove Pošte 3202 Ljubečna (v 
mojem rojstnem kraju) pripravili manjšo razstavo, na kateri je 

Toni Če�na v treh vitrinah predstavil poštni promet, izdali smo 

tudi spominski ovitek št. 13/02 in PPŽ, ki sem ju oblikoval. 

Prikazal sem „cigonce“, kjer so izdelovali opeko. Poleg že ome-
njenih so sodelovali še Janko Pirnat, Cirila Haler in Ivan Ribič.

Inš�tut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu je 14. 6. 
2002 praznoval 50-letnico delovanja. Ob tem jubileju smo izdali 

spominski ovitek št. 14/02 z vložnim listom ter PPŽ. Oblikoval 

sem žig in kuverto, avtor vložnega lista pa je bila Majda Virant. 

Na razstavi v Knjižnici Žalec sem premierno predstavil eksponat 
Od hmelja do piva Rože (4 panoji), Maja Vedenik pa  (4 panoji). 

Avgusta 2002 smo se odpravili v Idrijo na . Čipkarski fes�val
Ogledali smo si filatelis�čno razstavo na idrijskem gradu, kjer nas 

je sprejel naš gos�telj g. Niko Jereb, predsednik FD Idrija.

Septembra 2002 smo na povabilo g. Marjana Marinška ob 
Pikinem fes�valu pripravili filatelis�čno razstavo. Janko Pirnat, 
Toni Če�na, Uroš Zupanc in Cirila Haler so poskrbeli za izvedbo 

razstave, na kateri so sodelovali: Janko Pirnat ( Toni Železnica), 

Če�na ( Cirila Haler (Konji, mačke, vesolje), Psi, stripi, osamo-

svojitev SLO)  Nogomet, šport). Čez teden ter učenci OŠ Prebold (
dni pa je ista ekipa razstavo še pospravila.

Ob praznovanju 820-letnice Žalca smo izdali PPŽ in spominsko 

ovojnico 15/02 z vložnim listom. Vložni list je pripravil naš član 
Jožef Rupnik, žig in kuverto pa jaz. V avli Doma II. slovenskega  
tabora smo pripravili razstavo, na kateri smo razstavljali: Cirila 
Haler ( , Cirila Haler ( Vojko Vučar Ovitki FD Žalec) Sadje, čipke), 

( ), jaz pa sem predstavil eksponat Stare razglednice Žalca Od 

hmelja do piva, ki je takrat že kazal, „da iz njega še nekaj bo!“



V okviru čebelarske razstave, posvečene 820-letnici Žalca, je 

Cirila Haler v Domu II. slovenskega tabora v Žalcu samostojno 
razstavljala tematski enovitrinski eksponat .Čebele

Pri dežurstvu na razstavi (23.–27. 9. 2002) so sodelovali Cirila 

Haler, Janko Pirnat, Uroš Zupanc, Toni Če�na, Ivan Ribič, Niko 

Pirtovšek, Srečko Meh, Dominik Vrbič in Slavko Kolar. 

Meseca maja smo se drugič zapored udeležili bienalne državne 
razstave za člane ( ) in mladince ( ) v Trbovljah, kjer Fimera Firamla
prizadevni člani lokalnega filatelis�čnega društva pripravljajo te 
razstave še danes. Na razstavi so sodelovali mentorji Cirila Haler, 
Toni Če�na in Marjan Plavčak ter mladi filatelis�. Posrebrene 
medalje so prejeli: Maja Gerlih za eksponat (Rada imam konje in 
mačke, Nogomet) Albrecht  Žiga Hriberšek (  in Lara Plavčak (
Dürer). Bronaste medalje so prejeli: Tanja Stjepanovič in Mojca 
Fijavž ( , Žan Cimerman (  Ma�ja Diaci (Rože) Avtomobili), Zimske 
olimpijske igre) Nogomet) ter, Samo Šildenfeld (  Kim Sotlar 
(  Lara Plavčak in Maja Znamenite osebnos� na Slovenskem).
Gerlih sta prejeli še posebni nagradi Pošte Slovenije.                   

Na  sem v kategoriji  med člani so-Fimeri 2003 Odpr� razred
deloval z eksponatom  in osvojil pozlačeno medaljo (70 »Pivo«
točk). Storjen  je  bil  prvi  korak  na  po�  pro�  vrhu!

Isto razstavo smo prikazali 10. 4. 2003 še na Frankolovem ob 
preselitvi Pošte 3213 Frankolovo v nove prostore. 

2003

Med 8. in 11. marcem 2003 smo se udeležili filatelis�čne 
razstave na Ptuju, kjer so razstavljali mentor Toni Če�na in 
učenci: Maja Gerlih ( Tanja Stjepanovič in Mojca Konji in mačke), 
Fijavž ( Žan Cimerman ( Ma�ja Diaci (Rože), Avtomobili), Zimske 
olimpijske igre), Znamenite osebnos� na Sloven-Kim Sotlar (
skem) ter Nogomet).Samo Šildenfeld (

Na povabilo organizatorja je bil prikazan tudi moj eksponat »Mi, 
nasledniki Gutenbergovi«. Odprtja razstave sta se udeležila 
predsednik Janko Pirnat in tajnik Srečko Meh.

Ob preselitvi Pošte 3105 Celje v nove prostore na Lavi (14. 3. 
2003) smo bili povabljeni, da tam pripravimo razstavo. Cirila 
Haler je predstavila eksponat  (4 panoji), o kulturni dediščini
Janko Pirnat pa je predstavil  (2 panoja).društvene ovitke FDŽ

Ob dnevu žena smo se leta 2003 z avtobusom odpravili na ogled 
filatelis�čne razstave v Münchnu, družina Plavčak pa si je to 
razstavo ogledala z lastnim prevozom.

Na Firamli 2003 v Trbovljah sem si pridobil veliko filatelističnih izkušenj.

Mladinec Samo Šildenfeld pred svojim eksponatom

dva iz skupine mladih filatelistov krožka na I. osnovni šoli Žalec.
Levo: Žan Cimerman, desno Matija Diaci, 



Na izrednem občnem zboru decembra 2003 smo izvolili nov 
nadzorni odbor, ki ga sestavljajo Jožef Čeh (predsednik) ter Boris 
Gril in Simon Mali (člana).

Septembra smo se udeležili praznovanja ob 70-letnici FD 
Maribor. Istega meseca so v Gradcu pripravili mednarodno 
(evropsko) mladinsko razstavo, na kateri je sodelovala naša 
mlada članica Lara Plavčak z eksponatom Svet umetnos� 
Albrechta Dürerja. Mentor filatelis�čnega krožka na OŠ Prebold 
Marjan Plavčak pa se je ob tej razstavi kot delegat FZS udeležil 
FEPA seminarja za vodje mladinskih filatelis�čnih krožkov.

Ob praznovanje 100. obletnice ustanovitve sokolstva v Žalcu 
smo 22. 11. 2003 izdali spominski ovitek št. 16/03 z vložnim 
listom ter PPŽ. Na Poš� Žalec smo pripravili razstavo, kjer smo v 8 
vitrinah prikazali najboljše eksponate s tekmovanja v Kranju. Pri 
razstavi smo sodelovali Janko Pirnat, Toni Če�na, Cirila Haler, jaz 
in mladinec Ma�ja Diaci. Razstavljala je Cirila Haler ter člani 
naših osnovnošolskih krožkov.

FZS je oktobra 2003 pripravila v Kranju prvo bienalno razstavo 
enovitrinskih filatelis�čnih eksponatov pod imenom ENO OKNO 
Kranj Titanic). Na razstavi je v članski konkurenci Toni Če�na (  
prejel diplomo, Maja Vedenik  Cirila Haler (Zdravilne rastline) in
(Čebele) pa smaragdni priznanji. Na razstavi so uspešno 
sodelovali tudi mladi šolarji: Lara Plavčak –(Svet umetnos�  
Albrecht Dürer) in Sadje in sadjarstvo) sta prejela  Žiga Hriberšek (
rubinas� priznanji, smaragdna priznanja pa so prejeli Kim Sotlar 
( , Samo Šildenfeld Znamenite osebnos� na Slovenskem)
(Nogomet) Zimske olimpijske igre, Ma�ja Diaci ( ), Žan Cimerman 
( ), M. Fijavž in Tanja Stjepanovič ( ) ter Maja Avtomobili Rože
Gerlih ( – , 2 eksponata). Razstavo smo Rada imam konje  mačke
pomagali postavi� in na koncu tudi pospravi�, vmes pa 
sodelovali pri odprtju in zaključku: Janko Pirnat, Toni Če�na, 
Cirila Haler, Marjan Plavčak in jaz. Razstavo si je ogledala tudi 
Maja Vedenik in morda še kdo iz našega društva.

Ob 150. obletnici smr� in 185. obletnici rojstva Fany Hausmann 
smo 29. 11. 2003 izdali spominski ovitek št. 17 in PPŽ. Silhueto 
žene (Fany), ki se pojavlja na ovitku, kakor tudi na vložnem listu, 
nam je narisala Mira Kranjc iz Celja. Vsebino vložnega lista je 
pripravila Cirila Haler, jaz pa sem oblikoval žig in kuverto. 
Sodelovali so še Janko Pirnat, Toni Če�na, Uroš Zupanc in Maja 
Vedenik. Na razstavi v prostorih Pošte Petrovče smo prikazali 
eksponat Maje Vedenik ( ), Cirile Haler ( ) Zdravilne rastline Čebele
in Kim Sotlar ( ). Znamenite osebnos� na Slovenskem

Srečko Meh, Ivan Pirnat, Marjan Plavčak, Veni Ferant, Cirila Haler 
in Toni Četina ob praznovanju FD Maribor septembra 2003

Ivan Pirnat, Ivan Ribič, Tine Vučer in Vojko Vučar na Pošti Žalec leta 2003

Cirila Haler, mentorica krožka na Osnovni šoli Griže



Zadnjega dne v letu 2003 je bila izvršena primopredaja finančnih 
poslov med Cirilo Haler, ki je od leta 1996 do 2003 zelo vzorno 
opravljala tudi ta opravila, ter Ireno Roš, ki bo nadaljevala z 
vodenjem blagajne društva.

Ob odprtju Evropskega rokometnega prvenstva v Celju smo 22. 

januarja 2004 v avli nove dvorane postavili filatelis�čno raz-

stavo. Eksponat o rokometu sva pripravila s Slavkom Kolarjem. 
Razstava je bila odprta vse dni do konca prvenstva. 

Ob 100. obletnici rojstva pesnice Mete Rainer smo 22. 3. 2004  
pripravili PPŽ in spominsko kuverto št. 18 z vložnim listom. 
Besedilo za vložni list je prispevala Anka Krčmar (Knjižnica Žalec), 

avtorja žiga in kuverte pa sva bila Janko Pirnat in jaz. Na Poš� 

Žalec je Cirila Haler v 4 vitrinah razstavila spominske ovitke FD 
Žalec ter eksponata in ―Stripi in liki iz otroških slikanic  Maske  
slovenska folklora. Pri tehnični izvedbi smo poleg Cirile Haler 
sodelovali še Janko Pirnat, Toni Če�na, Uroš Zupanc in jaz, kot 

opazovalca pa Irena Roš ter mladinec Ma�ja Diaci. 

2004

Pri izvedbi izdaje spominske kuverte in dežuranju v času razstave 

smo sodelovali še Janko Pirnat, Toni Če�na, Cirila Haler, Srečko 

Meh, Maja Vedenik, Uroš Zupanc, Ivan Ribič, Tone Breznikar, 
Marjan Plavčak, Jožef Čeh, Zvonko Lončarevič, …

Že naslednji dan (2. 5. 2004) pa smo izdali novo društveno 
kuverto št. 20. Namenili smo jo 2000. zvonu, ki so ga izdelali v 
Žalcu (bivši Ferralit) in je dobil svoje mesto v žalski cerkvi. 

Besedilo za vložni list je prispeval duhovnik Jožef Rupnik, sicer 

tudi član našega društva, žig in ovojnico pa sta izdelala Janko 

Pirnat in njegova hči Mojca. Na razstavi v učilnici župnišča Žalec

Ob vstopu Slovenije v Evropsko skupnost smo 1. maja 2004 izdali 

spominsko kuverto št. 19 in PPŽ. Besedilo za vložni list je pris-

pevala Cirila Haler, jaz pa sem oblikoval žig in kuverto. V obnov-
ljenem obrambnem stolpu v Žalcu smo od 30. 4. do 5. 5. 2004 
pripravili razstavo, na kateri smo prikazali več eksponatov: Prikaz 
časa od »Knežjega kamna« do leta 1945 (Cirila Haler, 2 vitrini), 

Poli�čni dogodki 1945 1991 Titova Jugo- ― (Toni Če�na, 2 vitrini), 

slavija Titova Jugoslavija (mladinec Samo Šildenfeld, 1 vitrina),  
(mladinec Žiga Založnik, 1 vitrina), Zbirka slovenskih znamk (FD 
Žalec, 3 vitrine) ter Delo z mladimi filatelis� v OŠ Žalec in OŠ 
Prebold (1 vitrina). Razstavo sta z učenci pripravila mentorja 

šolskih krožkov Toni Če�na in Marjan Plavčak.

Veni in Slavko sta v novi dvorani Golovec v Celju pripravila razstavo.

Janko Pirnat in župan Lojze Posedel ob vpisu v knjigo vtisov leta 2004

Odtisovanje priložnostnega žiga v obrambnem stolpu v Žalcu 2. maja 2004



smo predstavili dva eksponata:  Zdravilne rastline in ostale rože

(Maja Vedenik, 6 vitrin) ter  (mladinec Žiga Božične znamke

Pepel, 1 vitrina). Ob razstavi sta dežurala Maja Vedenik in Srečko 

Meh, pri pospravljanju razstave pa so sodelovali Janko Pirnat, 

Srečko Meh in Cirila Haler.

Od 11. do 14. 6. 2004 smo tako mladinci kot člani sodelovali na 4. 

državni tekmovalni filatelis�čni razstavi » « v LOKAFILA 2004

Ško�i Loki. Člani smo sodelovali z enovitrinskimi ekspona�. Moj 

eksponat ( je prejel rubinasto Mi, mojstri Gutenbergovi)  

/najvišje/ priznanje, Marjan Plavčak ( –  Atle�ka  kraljica športa)

smaragdno priznanje, Cirila Haler ( ) smaragdno Čebelarstvo , 

priznanje ter Maja Vedenik ( , smaragdno Zdravilne rastline)

priznanje. Mladinci so tekmovali v dveh skupinah. Z eno-

vitrinskimi ekspona� so se predstavili Ma�ja Diaci (Zimske 

olimpijske igre Avtomobili), Žan Cimerman ( ), Žiga Pepel 

( , Maruša Modrijan (  ter Slovenska novoletna zbirka) Znani ljudje)

Nejka Golič ( ). Vseh pet je prejelo diplome. S po š�rimi Zgradbe

vitrinami pa so se predstavili Maja Gerlih (  Konji in mačke,

posrebrena medalja), Žiga Hriberšek ( srebrna Nogomet, 

medalja) ter Lara Plavčak ( pozlačena Svet Albrechta Dürerja, 

medalja). Lara Plavčak je prejela tudi posebno nagrado za 

najboljšo zbirko tega razreda. Pri pripravah mladinskih ekspona-

tov sta sodelovala mentorja Toni Če�na in Marjan Plavčak.

Tega dne smo se zgodaj zjutraj (ob 2:30) odpravili v Prago na 

dvodnevni ogled filatelis�čne razstave in sejma.

Zelo smo bili veseli, da je našo ak�vnost in uspešnost pri 

predstavljanju filatelije in našega kraja v širšem prostoru 

prepoznala tudi lokalna skupnost. Tako smo 6. 9. 2004 na 

slavnostni seji Občine Žalec v Domu II. slovenskega tabora v 

Žalcu prejeli visoko občinsko priznanje – . Grb Občine Žalec

Priznanje je v imenu društva prevzel predsednik Janko Pirnat. Mi 

pa smo s tem priznanjem dobili še več zagona za nadaljevanje 

našega že tako uspešnega dela.

Tako smo že 10. 9. 2004 sodelovali na filatelis�čni razstavi AJF 

( ) v Zagrebu, kjer sem za zbirko o pivu Alpe Jadran Filatelija

dosegel 78 točk ter prejel pozlačeno medaljo.

Oktobra smo se udeležili praznovanja 70-letnice FD Ljubljana.

Janko Pirnat je 25. 5. 2004 pripravil samostojno filatelis�čno 

razstavo v prostorih Pošte Teharje, kjer je v treh vitrinah pred-

stavil slovenske znamke, v četr� pa svet mineralov. 

Prejemniki najvišjih občinskih priznanj 

Udeleženci ekskurzije v Prago leta 2004

Zapis v časopisu Utripu Savinjske 
doline, septembra 2004. Priznanje 

Grb Občine Žalec



Tradicionalno zadnje srečanje v letu je spet minilo ob prijetnem 

druženju in zakuski, ki jo je vsako leto organiziral Srečko Meh.

Decembra pa sem na netekmovalni razstavi Alpe–Adria v trgov-

skem centru Siersberg pri Gradcu razstavljal eksponat o pivu.

Na občnem zboru društva smo 25. 2. 2005 izvolili nov upravni 
odbor: Janko Pirnat (predsednik), Veni Ferant (podpredsednik), 

Boris Gril, Srečko Meh, Irena Roš, Uroš Zupanc in Drago Klepac 

kot člani. Nadzorni odbor: Jožef Čeh (predsednik), Cirila Haler in 

Niko Pirtovšek, knjigovodja Irena Roš, gospodar Ivan Ribič 
(nakup in razdeljevanje znamk) ter Ivan Pirnat (vodenje evidenc 
in izposoja knjižnega gradiva, ki je v las� društva). Častno 

razsodišče: Vinko Božanić, Jožef Rupnik in Simon Mali.

Na finalu ŠKL je 20. 4. 2005 Žiga Hriberšek za eksponat  Nogomet

prejel nagrado za najboljšo zbirko.

Na razstavi AJF (29. 4. – 1. 5. 2005) v švicarskem Guibiascu je Lara  

Plavčak za eksponat  (60 listov) Albrecht Dürer´s World of Art
prejela 70 točk, osvojila veliko srebrno medaljo ter prejela še 
posebno nagrado. Žiga Hriberšek je za eksponat  (48 Football

listov) prejel 70 točk in osvojil srebrno medaljo. Moj eksponat 

Die Meister Gutenbergs (12 listov) pa je prejel 34 točk od 40 

možnih in osvojil diamantno priznanje – najvišje v tej kategoriji. 
Družina Plavčak se je v času prvomajskih praznikov v lastnem 
aranžmaju udeležila te velike filatelis�čne prireditve.

Spet (14. 5. 2005) smo se odpravili na ogled filatelis�čne 

razstave izven naših meja. Tokrat v Brno, kjer smo si lahko 

nabavili nekaj zanimivega filatelis�čnega materiala ter si od blizu 

ogledali znamenito znamko , ob vrnitvi pa videli modri mauri�us
še nekaj več Češke, kot smo si želeli. Konec dober – vse dobro!

Na občinski proslavi ob 60. obletnici osvoboditve smo 6. 5. 2005 
v preddverju Doma II. slovenskega tabora v Žalcu pripravili  

filatelis�čno razstavo avtorjev Cirile Haler in Janka Pirnata. 

Naslednji dan sta predsednik in podpredsednik preselila 

razstavo na Pošto Žalec, kjer smo 9. maja 2005 predstavili novo 
društveno izdajo – PPŽ in kuverto (21/2005), posvečeno 60. 
obletnici zmage nad fašizmom. Avtorja obeh sta bila predsednik 
in podpredsednik društva (Janko in Veni).

Na filatelis�čni razstavi v Šibeniku sta 18. 3. 2005 mladinca Lara 

Plavčak za eksponat  (48 listov) in Žiga Svet umetnos� A. Dürerja

Hriberšek  (36 listov) prejela veliki srebrni priznanji.za Nogomet

2005

Občni 
zbor 2005

Počitek po napornem ogledovanju razstave v Brnu 2005

Del razstave, ki sta jo pripravila Cirila Haler in Janko Pirnat v maju 2005.



Izkazali so se tudi naši mladinci. V kategoriji A sta Lara Plavčak 
(  75 točk) in Žiga Hriberšek Svet umetnos� Albrechta Dürerja,
( 65 točk) prejela pozlačeni medalji ter posebni Nogomet, 
nagradi. Nejka Golič ( , 55 točk) je prejela srebrno Svet arhitekture
medaljo in posebno nagrado. Srebrno medaljo je prejel tudi 
Samo Šildenfeld ( , 55 točk). Maruša Modrijan (Nogomet Znane 
osebnos� širom sveta, )50 točk  je prejela posrebreno medaljo, 
Tinka Rovere ( 47 točk) pa bronasto medaljo. Kam dirjate, konji?, 
V kategoriji B pa so mladi dosegli naslednje rezultate: 
posrebrena priznanja so prejeli Klemen Kolar ( 58 Rokomet, 
točk), Maja Gerlih ( 55 točk), Maja Gerlih Rada imam mačke, 
( 55 točk) in Jure Jošovc ( 55 točk). Rada imam konje, P�ce, 
Bronasta priznanja pa so prejeli: Tanja Stjepanovič ( , 50 Rože
točk), Žan Cimerman ( , 50 točk) in Samo Šildenfeld Avtomobili
( , 47 točk). Diplome so prejeli: Žiga Pepel ( , 43 Motorji Zimske igre
točk), Neja Likar in Žan Oblak (  40 Kultura in šport v državah EU,
točk) ter Samo Šildenfeld ( , 30 točk).Tito

Na mednarodni netekmovalni filatelis�čni razstavi  v SUFILA 05
Subo�ci ob 85-letnici tamkajšnjega društva sta Lara Plavčak in 
Žiga Hriberšek prejela priznanje za sodelovanje na razstavi.

Z novo društveno izdajo smo 27. 8. 2005 obeležili 140 let 
hmeljarstva v naši dolini. Izdali smo kuverto (22/2005) z vložnim 
listom ter PPŽ. Avtorja sta bila spet predsednik in podpred-
sednik, ki sta tudi postavila razstavo na Poš� Petrovče. In družno 
sta jo na koncu tudi še pospravila.

Po vrnitvi iz Brna pa so že potekale priprave na novo razstavo v 
Trbovljah, kjer so pripravili mladinsko  in člansko  Firamlo 05
Fimero 05. Kot je že običaj, se nekateri tja odpravimo dan prej, ko 
skušamo organizatorjem pomaga� pri postavitvi razstave in pri 
vmeščanju eksponatov v razstavne vitrine. Naslednjega dne se 
običajno udeležimo slavnostnega odprtja razstave, prav tako pa 
na koncu pridemo po zaslužena priznanja ter pomagamo 
ogranizatorju pri pospravljanju. To lepo tradicijo negujemo še 
danes. In kakšne rezultate smo dosegli? Med člani sem 
razstavljal eksponat  in prejel 75 točk, zlato medaljo ter Pivo
veliko nagrado za absolutnega zmagovalca razstave. 

Na drugi bienalni razstavi enovitrinskih eksponatov v Kranju 
(oktobra 2005) smo predstavili 12 del. Prvi dan smo pomagali pri

Septembra 2005 sta na razstavi  v Slavonskem Slavonija fila 2005
Brodu svoja eksponata razstavljala dva mladinca. Lara Plavčak 
( 60 listov) je prejela pozlačeno,  Albrecht Dürer´s World of Art, 
Žiga Hriberšek (  48 listov) pa srebrno medaljo.Football,

Veni Ferant, Lara Plavčak, Marjan Plavčak, Nejka Golič in Žiga Hriberšek

Filatelistični sodnik Bojan Bračič v pogovoru z razstavljavci in mentorjema

FIMERA in FIRAMLA 2005

Klemen Kolar in njegov eksponat o rokometu – Firamla 2005



Novembra in decembra 2005 je potekala promocijska filate-
lis�čna razstava v Škofijski zavodih sv. Stanislava v Ljubljani. 
Sodelovali smo Lara Plavčak, Žiga Hriberšek in Veni Ferant s 
svojimi najboljšimi ekspona�.

postavitvi razstave in vlaganju eksponatov, naslednji dan pa smo 
se udeležili odprtja razstave. Od naših mladincev sta bila spet 
najuspešnejša Lara Plavčak ( , 63 točk) in Žiga Hriberšek Umetnost
( , 58 točk). Oba sta prejela srebrni medalji ter Sadje in sadjarstvo
posebni priznanji. Bronaste medalje so prejeli Klemen Kolar 
( , 50 točk), Žan Cimerman ( , 45 točk) in Samo Rokomet Avtomobili
Šildenfeld ( , 42 točk). Diplome pa so prejeli Jure Jošovc Nogomet
( , 40 točk), Nejka Golič ( ), Samo P�ce V svetu arhitekture, 40 točk
Šildenfeld ( , 35 točk), Tanja Stjepanovič ( , 35 Motorno kolo Rože
točk), Metod Ribič ( ) in Maruša Letne olimpijske igre, 35 točk
Modrijan ( 35 točk). Med članicami je Cirila Znamenite osebnos�, 
Haler za eksponat prejela bronasto medaljo.Čebelarstvo 

Na promocijski filatelis�čni razstavi na 18. strokovnem posvetu 
športnih pedagogov Slovenije (17.–19. 12. 2005) v Rogaški 
Sla�ni je bil razstavljen eksponat Žige Hriberška ( ).Nogomet

Marjan Plavčak, Cirila Haler, Toni Četina, Janko Pirnat, Igor Pirc 
(organizator razstave) in Veni Ferant ob obisku razstave v Kranju 2005.

Predsednik FZS Valter Ratner je podelil priznanje Marjanu Plavčaku.

Toni Četina prejema priznanje, desno pa je Janko Pirnat, 
član delovnega predsedstva občnega zbora FZS 2005.

Na skupščini FZS so 25. 3. 2006 podelili priznanja Zveze FZS tudi 
trem žalskim filatelistom – mentorjem šolskih filatelis�čnih 
krožkov. Priznanja FZS so prejeli Cirila Haler, Toni Če�na in 
Marjan Plavčak. Poglejmo takratne obrazložitve.

CIRILA HALER je dolgoletna članica FD Žalec. Precej let je bila 
tudi blagajničarka društva, vestno je skrbela tudi za beleženje 
podatkov o društvu, bila tvorec marsikatere ideje, ki smo jo 
skupaj uresničili. Ak�vna je bila tudi ob izdajah priložnostnih 
kuvert z različnimi razstavami, pa tudi med prave tekmovalne 
filateliste je vstopila. Prijavila se je med mentorje in vestno 
skrbela, da se je mladi rod na osnovni šoli v Grižah in Petrovčah 
spoznaval z osnovami filatelije. Tudi na prva tekmovanja so se 
uvrs�li in spoznali še to kategorijo filatelizma. Trenutno Cirila 
Haler okreva po težji operaciji, mi vsi pa ji želimo, da se čimprej 
vrne med svoje filateliste.

2006

TONI ČETINA je prav tako dolgoletni član našega filatelis�čnega 
društva. Tudi on je obiskal predavanje za mentorje mladinskih 
krožkov na osnovnih šolah in 21. 2. 2002 soustanovil ter prevzel 
krožek na 1. OŠ Žalec. Naslednje leto so mladinci pod njegovim 
vodstvom že sodelovali na Firamli v Trbovljah, kjer so poželi prve 
uspehe. Kljub filateliji nenaklonjenem času uspešno nadaljuje z



delom na šoli. Prav tako je dolga leta delal tudi kot član 

upravnega odbora FD Žalec. Vsekakor je zaslužen za uspehe 

mladih filatelistov in priznanje je samo skromna oddolžitev za 
njegovo delo v filateliji.

MARJAN PLAVČAK je mentor filatelis�čnega krožka v Preboldu, 
hkra� pa navdušuje mlade za filatelijo tudi na 2. OŠ v Celju. Je 
tudi dolgoletni član FD Žalec. Njegovi mladi filatelis� so dosegli 
že veliko odmevnih rezultatov tako na tekmovanjih doma kot 

tudi že v tujini (če omenimo le Laro Plavčak in Žiga Hriberška). Na 

Firamli 2005 so njegovi mladinci osvojili vsa najvišja mesta in 
postali absolutni zmagovalci. Ak�ven je tudi v FD Žalec. Vsekakor 
so njegovi uspehi na področju mladinske filatelije vredni 
priznanja FZS.

Junija 2006 so prizadevni organizatorji v Mariboru pripravili 

razstavo . Tudi na tej razstavi smo se dostojno AJF 2006

predstavili in dosegli vidne rezultate: Lara Plavčak ( ) 72 Dürer
točk in pozlačeno medaljo, Žiga Hriberšek ( ) 68 točk, Football
srebrno medaljo in jaz ( ) 84 točk, zlato medaljo ter posebno Beer

nagrado, darilo FZ Hrvaške (paška čipka, ki na steni krasi naš 

društveni prostor). Mentor obeh mladincev, Lare in Žige, je bil 

Marjan Plavčak. Razstavo je spremljalo veliko dogajanj. Na filate-
lis�čni delavnici za mlade filateliste je med posamezniki sodelo-
vala Nejka Golič, kot ekipa pa Aljoša Podgorski, Žiga Brglez in 
Julijan Motoh, vsi člani krožka na OŠ Prebold. Vsak je za sodelo-

vanje prejel spominsko majico in manjši album za znamke.

Na tej letošnji volilni skupščini FZS sem bil izvoljen še za četr� 
zaporedni mandat člana IO FZS.

Na podlagi izkušenj s preteklih razstav, s pridobivanjem mnogih 
prepotrebnih informacij in ob pomoči kolegov iz FZS, ki so imeli 

veliko izkušenj s pripravo lastnih odličnih eksponatov, sem uspel 

pripravi� eksponat, ki je bil uvrščen na svetovno razstavo v 
Washingtonu (27. 5. – 3. 6. 2006). Tja se je uvrs�l tudi eksponat 
naše mladinke Lare Plavčak. Seveda smo z nestrpnostjo čakali na 
razultate. Lara Plavčak je za eksponat Albrecht Dürer's World of 

Art prejela 75 točk in prejela veliko srebrno medaljo. Tako visoke 

uvrs�tve slovenski mladinci na svetovnih razstavah še niso 

dosegli. V članski konkurenci pa je v novi kategoriji, imenovani 
»odpr� razred«, »BEER« slovenske barve zastopal moj eksponat  
(pivo), ki je prejel 87 točk in . To je bila tudi prva ZLATO medaljo

zlata medalja za slovensko filatelijo na takšnih velikih tekmo-

vanjih. Žalčani smo segli po zvezdah!
Peter Suhadolc, Lara Plavčak, Miha I. Fock, Valter Ratner, Veni Ferant, 
Staša Bračič in Igor Pirc ob podelitvi medalj z razstave v Washingtonu.

Prva zlata medalja za slovensko filatelijo, ki jo je leta 2006 prejel Veni Ferant.

Živahen utrip društvenega srečanja 10. februarja 2006 – plačevanje 
članarine, nabava znamk ter predvsem veliko druženja in pogovorov. 



Novembra 2006 je na svetovnem prvenstvu mladih v Bruslju 
naše barve zastopal eksponat mladinke Lare Plavčak ( ) A. Dürer
in prejel 63 točk ter bronasto medaljo!

V začetku oktobra 2006 smo se z dvema eksponatoma uspeli 
uvrs�� na svetovno razstavo v španski Malagi. Kot zanimivost 
naj omenim, da je bil moj  eksponat o pivu zaradi od-»zla�«
ličnega rezultata iz Washingtona šele naknadno povabljen na to 

razstavo. Mladinec Žiga Hriberšek ( – , Nogomet  Football game

65 točk), je prejel posrebreno medaljo, moje  pa za 87 točk Pivo

pozlačeno medaljo. Še en lep tekmovalni uspeh za naše filate-
lis�čno društvo. Včasih se kar ne zavedamo, kaj smo dosegli.

V Novski prirejajo enovitrinske razstave in oktobra 2006 sta tam 
sodelovala dva naša eksponata. Lara Plavčak (Svetopisemske 
podobe v Dürerjevih delih) je od 40 točk dosegla 29 ter prejela 

srebrno medaljo in še posebno nagrado (album za znamke). Žiga 

Hriberšek ( ) pa je dosegel 22 točk in osvojil Sadje in sadne vrste
bronasto medaljo.

Konec julija sem oblikoval tudi spominsko kuverto št. 24 in PPŽ 

ob odprtju nove Glasbene šole Risto Savin v Žalcu. 

Spominsko kuverto št. 23 z vložnim listom ter PPŽ ob 100-letnici 

cerkve sv. Miklavža v Žalcu smo izdali 3. 7. 2006. Oblikoval sem 

žig in kuverto, besedilo za vložni list pa je prispeval Srečko Meh.

Na decembrski razstavi v avstrijskem Seiersbergu ( –Alpen Adria-
Treff Football game, ) je eksponat mladinca Žige Hriberška ( 60 

listov prejel diplomo za nastop v častnem razredu.) 

Takole sem 23. 9. 2006 zabeležil redni obhod bratov Vučar (Vučer) po Žalcu.

Z zlatom nagrajeni eksponat o pivu je bil predstavljen tudi na Collecti.

Predsednik društva Janko Pirnat zadnjič na občnem zboru 6. aprila 2007

2007

Zaradi objek�vnih težav v društvu (menjava blagajnika, bolezen 
predsednika, pripombe nadzornega odbora) smo imeli občni 

zbor malce kasneje (šele 6. aprila), kot običajno.

Na 1. sejmu zbiralcev  v Ljubljani je bil na ogled tudi COLLECTA

moj eksponat , ki naj bi obiskovalcem predstavil ta nov BEER

tekmovalni razred – odprto filatelijo (Open Philately).

Na majski razstavi  v Trbovljah smo predstavili 7 Firamla 2007
mladinskih eksponatov. Najbolje je bil ocenjen eksponat Lare 
Plavčak ( 70 točk) pozlačena Albrecht Dürers World of Art, 
medalja. Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc sta za  Ribnik Vrbje

prejela 60 točk (srebro), enako tudi Žiga Hriberšek za eksponat o 

nogometu, Tinka Veronika Rovere ( –Konj  moj najzvestejši pri-

jatelj, 55 točk) posrebreno medaljo, Tanja Stjepanovič (Rože,



Leta 2007 v tekmovalnem razredu ’07 v Trbovljah nismo Fimere
imeli predstavnika. Glede na rezultate, ki jih je eksponat o pivu 

dosegel na svetovnih razstavah leta 2006 (Washington, Mala-

ga), je bil v dogovoru z organizatorji povabljen, da se predstavi v 
častnem razredu, saj ne bi bilo pošteno, da tudi tekmuje z 
ostalimi ekspona�. Eksponat je bil povsod lepo predstavljen in 
večkrat omenjen (TV, časopisi …). 

Na razstavi članic skupine –  v mestu Caorle (Italija) je Alpe Jadran
junija 2007 eksponat Lare Plavčak (Il Mondo d'arte di Albrecht 
Dürer) dosegel 83 točk, veliko pozlačeno medaljo in še posebno 
nagrado! Še en lep uspeh naše mlade razstavljavke.

Na svetovni (FIP) filatelis�čni razstavi v ruskem Sankt Peterburgu 
smo sodelovali z dvema mladinskima eksponatoma mladih 
članov šolskega krožka na OŠ Prebold. Lara Plavčak ( ) je A. Dürer

dosegla 75 točk in prejela veliko srebrno priznanje, Žiga 

Hriberšek ( ) pa 61 točk in bronasto priznanje.Football

46 točk) pa bronasto medaljo. Med mladinci v skupini B pa sta 

Aljoša in Anže Podgorski ( ) prejela 45 točk Prevozna sredstva

(bron), Barbara Kumer ( ) pa 37 točk in Čudovi� svet rastlin
diplomo. Posebne nagrade so prejeli: Lara Plavčak, Žiga Hriber-
šek ter Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc. Jasna in Tomaž sta se za 
nagrado med letnimi počitnicami udeležila petdnevnega 

evropskega srečanja mladih filatelistov v Altachu (Avstrija). 

Vsekakor zelo uporabna nagrada in dosežek našega podmladka.

Po nenadni izgubi smo nadaljevali z delom, saj je tudi Janko tako 
želel. Tako smo že istega meseca na razstavi v Trbižu (Tarvisio) 
predstavili dva eksponata –  in .Ribnik Vrbje Pivo

V kraju Mortegliano (UD, Italija) smo septembra na razstavi 
Friűlhobby 2007 Beer sodelovali z eksponatom Pivo ( ).

Najprej na sestanku UO FD Žalec (24. 8. 2007), nato pa 14. 9. 

2007 še na izrednem občnem zboru smo soglasno potrdili novo 

vodstvo društva. Za novega člana UO smo izvolili Marjana

Sredi vseh teh filatelis�čnih dosežkov pa nas je 2. avgusta 2007 
presunila vest, da nas je za vedno zapus�l predsednik društva 

Janko Pirnat. Od njega smo se poslovili 6. avgusta 2007 v Žalcu. 

Skoraj do zadnjih dni je spremljal dogajanja in se veselil uspehov 

v društvu. Veliko zaslug za to naše uspešno delo je bilo tudi 
njegovih. Z njegovim znanjem in iznajdljivostjo inovatorja je 
društvu izdelal tudi prepotrebnih 8 razstavnih vitrin, ki jih za vse 

naše društvene razstave uporabljamo še danes.

26. maja 2007 smo se udeležili Firamle in Fimere v Trbovljah.

Mentor Marjan Plavčak je prevzel cel kup priznanj za njegove učence.

Tudi mentor Toni Četina je imel na Firamli več uspešnih krožkarjev.



Plavčaka, za podpredsednika Uroša Zupanca, mene pa so izvolili 

za predsednika društva.

V sodelovanju z družino Janka Pirnata smo 24. 11. 2007 izdali 

našo prvo osebno poštno znamko. Na znamki je fotografija, ki 
prikazuje Janka Pirnata pri žigosanju priložnostnih kuvert. 
Znamko smo izdali prav na dan, ko bi Janko, če bi bil še živ, 
praznoval svoj 70. rojstni dan. Fotografija na znamki je delo Cirile 

Haler. Naše društvo je izdalo 240 znamk, hči Mojca Viher pa je 

oblikovala in v samozaložbi izdala 200 kuvert z vložnimi lis�. 

Kuverte in znamke smo žigosali na žalski Poš� z dnevnim žigom, 
nekaj pa tudi na Poš� v Petrovčah, kjer je Janko živel.

V Kranju so oktobra 2007 priredili že tretjo bienalno razstavo 

enovitrinskih eksponatov. Tokrat smo sodelovali z dvema. Oba 
(Tanja Stepanovič, ter dvojec Jasna Kolar & Tomaž Kozo-Rože) 
vinc ( ) sta prejela po 65 točk, srebrni odličji ter Ribnik Vrbje
posebni nagradi. Nekaj članov se nas je udeležilo najprej odprtja 

razstave, nato pa čez nekaj dni še slavnostne podelitve priznanj.

Novembra je v Istanbulu potekala razstava . Balkanphila 2007
Sodelovali smo s tremi ekspona�. Lara Plavčak (Albrecht Dürer's 

world of art, 84 točk), pozlačena medalja, Žiga Hriberšek 

( , 67 točk), posrebrena medalja in moje  ( , 91 Football Pivo BEER

točk), zlata medalja (spet najvišje ocenjen slovenski eksponat).

Konec leta smo spet zaključili delovno, saj smo 27. 12. 2007 izdali 
novo spominsko kuverto št. 25 z vložnim listom, dve osebni 
znamki ter PPŽ, s katerim smo obeležili spomin na 75. obletnico 
rojstva slikarja Adija Arzenška. Besedilo za vložni list je 

prispevala Marlen Premšak, jaz pa sem oblikoval znamki, žig ter 

kuverto. Ker je bila količina velika, smo se že nekaj dni prej dobro 

organizirali, da smo uspeli nalepi� vse znamke, vloži� liste v 
kuverte in potem vso izdajo še požigosa�. Ročno žigosanje več 
kot 600 kuvert je odlično opravil Toni Če�na, ki je res strokovnjak 

za tako delo, sodelovali pa smo še Cirila Haler, Uroš Zupanc, Ivan 

Ribič, Srečko Meh, Simon Mali, Tone Breznikar, Franc Gorič, 

Marjan Plavčak in jaz. Na dan prireditve sva s Tonijem cel dan

V šolskem letu 2006/07 so krožek na OŠ Prebold obiskovali 4 

učenci in ena učenka. Mentor je bil Marjan Plavčak.

Septembra 2007 sta obe najboljši mladinski zbirki sodelovali na 
razstavi Hunfila 2007 v Budimpeš�. Lara Plavčak je za svoj 

eksponat o Dürerju prejela 82 točk in veliko pozlačeno medaljo, 

Žiga Hriberšek pa za svoj eksponat o nogometu 68 točk in 

bronasto medaljo. A razstav v tem letu še ni bilo konec. 

Skupaj s sorodniki Janka Pirnata smo pripravili razstavo v njegov spomin.

podelili nagrado najuspešnejši mladinki Jasni Kolar (FD Žalec).
Igor Pirc, dr. Veselko Guštin in Miha I. Fock so na razstavi v Kranju 

Ivan Ribič, Veni Ferant (avtor razstave o Adiju Arzenšku) in Toni Četina



Naslednjega dne je sledilo še naše zadnje srečanje v letu. Srečko 
Meh je pripravil tradicionalno zakusko in pijačo, Toni Če�na je 
povabil mlade filateliste in Jasni Kolar ter Tomažu Kozovincu 

podelil manjša darila kot nagrado za preteklo uspešno delo. 

Jasna pa se je ob tej priložnos� zahvalila mentorju Toniju Če�ni 

in predsedniku društva z darilom. Prijetno presenečenje. Preden 
smo se razšli, pa smo drug drugemu voščili srečno novo leto.

preživela na Poš� v Žalcu, kjer je bilo ta dan še posebej živahno. 

Po dese�h urah pa sva tudi midva zaključila »šiht« in odšla na 

zasluženo okrepčilo. Seveda smo ob tem dogodku, kot vedno,  
pripravili tudi filatelis�čno razstavo.

Zadnje srečanje v letu 2007 smo imeli 28. decembra.

Na isti dan (13. marca 2008) smo imeli tako občni zbor društva v Žalcu 
kot tudi odprtje razstave v Zagrebu.

Razstavo smo pripravili tudi na Pošti Polzela. Na sliki predstavnik Pošte 
Celje g. David Zabukovnik in mentor Toni Četina z mladimi krožkarji.

Na razstavi AJF v Deutschlandsbergu je naša mladinka Lara 

Plavčak za svoj eksponat o  prejela 85 točk ter prvič Dürerju

ZLATO medaljo ter posebno nagrado.

Ob razgrnitvi Prostorskega načrta za ureditev zaščitenega parka 

Ribnik Vrbje v Domu krajanov v Vrbju smo 11. 03. 2008 postavili 

promocijsko filatelis�čno razstavo – eksponat  (av-Ribnik Vrbje

torja Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc) ter  (Tanja Stjepanovič). Rože

Od tam je bila razstava prestavljena v Ponirkov informacijski 

center ob ribniku Vrbje. Pet panojev so postavili Toni Če�na, 

Srečko Meh in Uroš Zupanc.

Marca 2008 sem prejel povabilo g. Marijana Šegedina in 

hrvaških filatelistov, da bi moj ekponat o pivu predstavil v 

razstavnih prostorih zagrebške pivovarne. Na razstavi je poleg 

mojega Piva razstavljal še g. Zdenko Krištafor, ki je predstavil 

zbirko pivskih nalepk zagrebške pivovarne. Razstava je naletela 

na dober odmev in je bila lepo predstavljena tudi v medijih.

EFIRO svetovna filatelis�čna razstava v Bukareš� je potekala 

konec junija 2008. Lara Plavčak je za  prejela 68 točk Dürerja

(posrebrena), moje pa 82 točk (pozlačena medalja).Pivo 

Ker je bila zvečer (21. 6. 2008) ob ribniku Vrbje prireditev Kresna 

noč, smo tam na željo organizatorja ponovno postavili podobno 

razstavo, kot 18. aprila (  in ). Ribnik Vrbje Rože

2008

Na povabilo Pošte Slovenije (PE CELJE) smo 16. 6. 2008 sodelo-

vali pri odprtju novih poštnih prostorov na Polzeli. Oblikoval sem 

PPŽ, na razstavi pa smo prikazali eksponat (še v nastajanju) o 

poštnem prometu. Avtorja sta bila Jasna Kolar in Toni Če�na.



Zadnje srečanje članov v letu 2008 smo imeli na štefanovo. 

Tajnik Srečko Meh se je spet izkazal, udeležba pa je bila tokrat 

skromnejša (10 članov). Ampak �s� tapravi smo pa le prišli in si 
prijazno voščili novo leto.

Ob 140. obletnici II. slovenskega tabora v Žalcu smo 6. 9. 2008 

predstavili nov spominski ovitek št. 26. Tudi tokrat smo se dobili 

dan prej, da smo lahko nalepili znamke, vstavili vložne liste ter 
požigosali kuverte in postavili razstavo na Poš� Žalec. Besedilo za 
vložni list je prispevala Karmen Jezernik iz Domoznanskega 
oddelka žalske knjižnice, jaz pa sem oblikoval žig in kuverto. 

Popoldan smo na stojnici pred kulturnim domom prodajali 

društvene izdaje. Tudi tokrat se je izkazala standardna peterka: 

Toni Če�na, Srečko Meh, Uroš Zupanc, Ivan Ribič in jaz.

Na Dunaju so 20. 9. 2008 pripravili netekmovalno razstavo 
WIPA'08 Pivo. Predstavljeno je bilo tudi moje . Skupaj s člani FD 
Maribor sva se z Marjanom Plavčakom (na lastne stroške) 

udeležila sobotne prireditve na Dunaju.

Še en žalosten dan za naše društvo. Na žalskem pokopališču smo 

se 29. 9. 2008 �ho poslovili od našega nekdanjega predsednika 
in dolgoletnega člana FD Žalec, predvsem pa prijatelja Vojka 
Vučarja. Prihodnje leto bi dopolnil 80 let. Pa se je izteklo 
drugače. Nekateri ga bomo zelo pogrešali.

V Novski (Hrvaška) je bila konec oktobra 2008 mednarodna fila-

telis�čna razstava enovitrinskih zbirk. Sodeloval sem z Mojstri 

Gutenbergovimi,  prejel 36 točk (od 40) ter osvojil zlato medaljo. 

V Kopru so konec novembra 2008 pripravili razstavo ob 60-

letnici FD Koper. Premierno je bil razstavljen moj enookenski 
eksponat . Prejel je 82 točk (delitev najvišjega števila točk Oljke
na razstavi) ter zlato medaljo. S Tonijem Če�no sva si ogledala 
razstavo in se udeležila še podelitve priznanj.

Ob 200-letnici celjske Gimnazije sem bil povabljen v organi-
zacijski odbor za pripravo prireditve. Tako smo 14. 11. 2008 
pripravili spominski ovitek št. 27 z vložnim listom, osebno 
znamko in PPŽ. V delovni akciji se je spet izkazal Toni Če�na, ki je 

požigosal vse kuverte, pomagali pa smo še Srečko, Uroš in jaz. 

Besedilo za vložni list je prispeval mag. Anton Šepetavc, ravnatelj 
I. gimnazije Celje, jaz pa sem vse skupaj oblikoval. Zvečer sem z 
žigom in kuvertami ter znamkami delal družbo mladim gim-
nazijkam, ki so prodajale kuverte na prireditvi ob 200-letnici 

celjske Gimnazije v dvorani Zlatorog v Celju.

Srečanje s filatelističnimi prijatelji iz Trbovelj na dunajski razstavi: 
Cveto Majdič, Robert Jordan, Veni Ferant, Alojz Pavelšek in Lado Zajc.

Ustvarjalni kvartet, ki spremlja dirigenta večine društvenih razstav.

Tudi na tak način sva s Srečkom skušala  predstaviti delo društva.



Prizor z odprtja Firamle in Fimere v Trbovljah leta 2008

Mentor Marjan Plavčak ter oba Anžeta s priznanji z razstave

Jasna Kolar pred svojim eksponatom o poštnem prometu

Na filatelis�čni razstavi AJF v Münchnu smo marca 2009 
predstavili , ki je dosegel 22 točk (od možnih 40 točk) Ribnik Vrbje
in prejel smaragdno priznanje ter posebno nagrado.  pa je Pivo

bilo razstavljeno le v 4 vitrinah (48 strani), odprtega razreda pa 

tokrat žal niso ocenjevali. Naše društvo je tokrat organiziralo 

avtobusni prevoz na ogled te razstave. Da smo zapolnili avtobus, 
smo povabili še nekaj članov iz Trbovelj, Maribora, Metlike in 
Brežic. Vse je potekalo brez zapletov. Moram pohvali� vse ude-
ležence. Iz Žalca smo odšli točno ob 2:00, na sejmišče prispeli ob 

9:30, odšli ob 16:15 in se vrnili v Žalec ob polnoči.

Eni smo se sejma  v Ljubljani udeležili že v petek, večina Collecta
pa v soboto. Tudi mladi šolarji z mentorjema (Marjan Plavčak in 

Toni Če�na) so obiskali delavnico v okviru prireditve. Bilo je zelo 

zanimivo za prav vse udeležence.

Na mladinski razstavi  smo se v kategoriji A predstavili Firamla

takole: Jasna Kolar, I. OŠ Žalec (Ju-hu-hu, šola v naravi je že tu!, 

74 točk), pozlačena medalja in posebna nagrada; Jasna Kolar in 
Tomaž Kozovinc, I. OŠ Žalec ( , 72 točk), pozlačena Ribnik Vrbje
medalja; Jasna Kolar, I. OŠ Žalec ( , 56 točk), pos-Nekoč in danes
rebrena medalja. V kategoriji B: Anže Podgorski, OŠ Prebold 

( , 77 točk) pozlačeno priznanje; Anže Primo-Knjiga mene briga

žič, OŠ Prebold ( 68 točk), srebrno priznanje. Mentor na 1. Drevo, 
OŠ Žalec je Toni Če�na, na OŠ Prebold pa Marjan Plavčak.

V častnem razredu je bil predstavljen moj eksponat . Hkra� Pivo

pa sem na razstavi prvič opravljal nalogo sodniškega pripravnika.

Aprila je na FIP razstavi v kitajskem Luoyangu Lara Plavčak pre-
jela za svojega  68 točk in posrebreno medaljo. Še en lep Dürerja

dosežek našega filatelis�čnega društva!

Maja 2009 je bila pozornost preusmerjena v Trbovlje, kjer smo 
spet sodelovali na tradicionalni (bienalni = na vsaki dve le�) 
državni razstavi. Na članski razstavi  smo sodelovali: Veni Fimera

Ferant ( , 75 točk), zlata medalja, Veni Ferant (Oljke Mi, mojstri 

Gutenbergovi Igra , 63 točk), srebrna medalja in Marjan Plavčak (
Spomin, 55 točk), srebrna medalja.

Prvič so se na takšni tekmovalni razstavi predstavili tudi učenci 2. 

OŠ Celje pod mentorstvom ravnatelja Igorja Topoleta, prav tako 

člana našega društva. Prejeli so 3 bronasta priznanja (Ma�ja 
Cvikl, Urban Skrt in Tjaša Ovčar) in 4 diplome (Urban Skrt, Rok 
Renner, Urh Hedrih in Marja Zakelšek). 

2009



Na evropski razstavi  v Sofiji sem sodeloval z BULGARIA 2009

eksponatom o pivu in prejel 85 točk ter pozlačeno medaljo.

Po sedmih le�h delovanja v organih FZS in pridobivanju izkušenj 
tako s pripravo lastnih eksponatov kot tudi izobraževanju na 
področju filatelije sem dobil priložnost, da se prvič preizkusim 

tudi v vlogi nacionalnega komisarja FZS na mednarodni razstavi 

HUNFILA 2009 v madžarskem Višegradu. Naj malce pojasnim 
vlogo komisarja na taki razstavi. Organizator pošlje Zvezam 
prošnjo za razstavljanje eksponatov njihovih članov na določeni 
razstavi. Priložena so tudi pravila razstave, ki jih mora komisar 

prouči�, preden k razstavljanju povabi razstavljavce. Ti morajo 

nato izpolni� obrazce (prijave in opis zbirk) in te potem komisar 

pošlje organizatorju, ki odloči, katere eksponate bodo sprejeli na 
razstavo. Komisarjeva naloga je, da obves� vsakega udeleženca 
in se z njim dogovori o primopredaji njegovega eksponata. Vse te 

eksponate potem komisar osebno dostavi organizatorju raz-

stave, običajno pa tudi pomaga in nadzira vstavljanje listov v 

vitrine. Na razstavi mora bi� dosegljiv ocenjevalni komisiji v 
primeru kakih nejasnos�, na koncu pa prevzame vse diplome in 
medalje za razstavljavce in vrne eksponate lastnikom ter jim 

poda mnenja in priporočila sodniške ekipe. Vsi stroški potovanja 

na razstavo in nazaj bremenijo komisarja. Obvezno plačilo raz-

stavnine za vsak eksponat plača FZS. Organizator razstave krije 
komisarjem stroške prenočišča ter osnovne obroke prehrane. 
Dobi pa komisar na teh razstavah ogromno izkušenj, znanja ter 
novih poznanstev, ki z le� prerastejo v prijateljstvo. Tako je bilo 

tudi na tej razstavi, kamor sem od dese�h eksponatov odnesel 

tudi tri iz našega društva.  je prejel 71 točk (srebro), Ribnik Vrbje
Dürer Oljke je prejel 72 točk (veliko srebro), moje  pa 82 točk 
(velika pozlačena medalja) z dodatno čes�tko. Tako člani našega 
društva še vedno segamo po najvišjih priznanjih.

Ob 150. obletnici rojstva skladatelja Rista Savina smo 11. 7. 2009 

izdali novo kuverto št. 28, osebno znamko in PPŽ. Oblikovanje je 
bilo moje delo, besedilo za vložni list pa je prispevala Karmen 
Jezernik. Razstavo smo postavili v prostorih Pošte v Žalcu. Na 

stojnici v mestnem jedru smo cel dan ponujali naše društvene 

izdaje. Sodelovala je stalna ekipa: Toni Če�na, Uroš Zupanc, 

Srečko Meh, Marjan Plavčak, jaz in verjetno še kdo …

Na mednarodni razstavi  v Ško�i Loki sem Ma-Ge-Lo Phila 2009
se pridružil kolegoma Igorju Pircu in Mihaelu I. Focku v sodniški 
ekipi in si s tem pridobival prepotrebne izkušnje na področju 
ocenjevanja eksponatov. 

iz nekdanje skupne države.
V madžarskem Višegradu sem bil vedno v dobri družbi kolegov 

11. julija 2009 ob predstavitvi nove društvene izdaje o Ristu Savinu

Takole smo sredi Žalca ponujali naše društvene izdaje.



Na povabilo Pošte Slovenije ob odprtju novih poštnih prostorov v 
Šmartnem ob Paki (14. 9. 2009) sem oblikoval PPŽ, Toni Če�na 
pa je prispeval gradivo za razstavo na tamkajšnji Poš�, ki je 

prikazovala zgodovino poštnega prometa. S Tonijem sva skupaj 

postavila in dva tedna kasneje tudi pospravila to razstavo.

Mentorja Toni Če�na in Marjan Plavčak ter jaz smo se 25. 9. 2009 
udeležili povabila članov FD Novo mesto ob praznovanju 60-
letnice njihovega društva. Ker so domači filatelis� želeli someš-

čanom pokaza� čimveč kvalitetnih del, so k sodelovanju povabili 

naše društvo, ki je tam razstavilo nekaj svojih najboljših 

mladinskih in članskih eksponatov.  in  sta dan pred Oljke Pivo
zaključkom razstave morala odpotova� naprej na Portugalsko, 
medtem ko Dürerja nismo mogli predstavi�, saj je med tem že 

odpotoval v Novo Gorico, od tam pa s komisarjem Morenčičem 

na razstavo v Rim, kjer je prejel 65 točk in posrebreno medaljo.

V začetku oktobra smo z dvema eksponatoma sodelovali na 
razstavi  na Portugalskem.  so prejele 76 točk, LUBRAPEX Oljke
Pivo pa 78 točk, kar je bilo dovolj za dve novi pozlačeni medalji.

V Medobčinski splošni knjižnici Žalec smo 3. 9. 2009 pripravili 

domoznanski večer, kjer smo predstavili delo našega društva.

Na proslavi ob 60-letnici FZS v Ljubljani so 17. 10. 2009 podelili 

priznanja zaslužnim članom. Prejel ga je tudi naš člana Toni 
Če�na. Čes�tamo! FZS pa je ob obletnici izdala Almanah FZS.

Novembra 2009 smo se v Kranju udeležili razstave . ČetrtoOkno

Pri članih so prejele ZLATO medaljo ter knjižno nagrado. Pri Oljke 

mladih filatelis�h je posebno nagrado prejela Jasna Kolar za 

eksponat  Ta je bil med »Ju-hu-hu! Šola v naravi je tu!«
mladinskimi ocenjen kot najboljši! Sicer pa so bili rezulta� naših 
članov naslednji: Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc (  75 Ribnik Vrbje,

točk), pozlačena medalja; Anže Podgorski (  67 Knjiga mene briga,

točk), srebrna medalja; Anže Primožič (  65 točk), srebrna Drevo,

medalja; Jasna Kolar (  60 točk), srebrna medalja. Bilo je nekoč,
Uradne razglasitve rezultatov smo se udeležili Toni, Marjan in 
jaz. Prevzeli smo tudi vsa priznanja in nagrade za preostale 
krožkarje, ki se podelitve žal niso mogli udeleži�. Spet smo 

dokazali, da spadamo med najuspešnejša društva v Sloveniji!

Da je bil interes za naše eksponate res velik, dokazuje tudi 
podatek, da je bilo treba eksponata  ter  Drevo Knjiga mene briga
posla� po poš� do Bojana Bračiča, ki ju je potem odnesel na 

filatelis�čno delavnico v Trakoščan, kjer sta bila eksponata 

prikazana kot primer dobre prakse pri delu z mladimi filatelis�.

Veni, Alojz Tomc (predsednik FD Novo mesto), Toni in Marjan

Uroš, Marjan, Jožef Čeh, Cirila, Toni, jaz in Srečko v žalski Knjižnici

Igor Pirc in dr. Veselko Guštin izročata priznanje FZS Toniju Četini.

Toni Četina je v Kranju prevzel nagrado za najboljši mladinski eksponat.



V novih prostorih Ekomuzeja v Žalcu smo 25. 11. 2009 postavili 

na ogled tudi filatelis�čni eksponat o pivu. Tega dne je muzej 

obiskal tudi predsednik Vlade RS Borut Pahor, ki si je v spremstvu 

žalskega župana Lojzeta Posedela z zanimanjem ogledal tudi fila-
telis�čni eksponat  in tudi osebno čes�tal avtorju zbirke.»Pivo«

Ob odprtju Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v 

Žalcu smo izdali kuverto št. 29, PPŽ in osebno znamko ter vložni 

list (skupaj v sodelovanju z Razvojno agencijo Savinja). Dopol-
dan smo dežurali na žalski Poš�, popoldan pa smo bili še na 
prireditvi v muzeju, kjer je bil vsem na ogled eksponat o pivu.

Zadnje srečanje članov v letu smo imeli 11. 12. 2009. Ob pijači in 
jedači smo se spomnili nekaterih dosežkov in že načrtovali nove.

Na povabilo Filatelis�čnega društva Trbovlje smo se 27. 11. 2009 

udeležili praznovanja 60-letnice tamkajšnjega društva.

Stane Rozman, Borut Pahor in Lojze Posedel pri ogledu eksponata o pivu

V madžarskem Sopronu je potekala razstava članic Alpe–Jadran. 

Sodelovali smo z naslednjimi ekspona�: Lara Plavčak ( , A. Dürer
65 točk), srebrna medalja, Veni Ferant (  74 točk), po-Oljke,
zlačena medalja, Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc ( ,Ribnik Vrbje

2010

V Ško�i Loki smo se (27. 2. 2010) Toni, Marjan, Srečko in jaz 
udeležili seminarja za tematsko filatelijo, ki ga je organizirala FZS. 

Najprej smo 5. 2. 2010 imeli sejo upravnega odbora, ki je bila 

namenjena pripravam na občni zbor, potem pa smo odhiteli na 
osrednjo občinsko proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 
v prepolnem kulturnem hramu v Žalcu. Med ostalimi nagradami 
je bila  podeljena tudi Veniju Ferantu in Savinova plaketa

Filatelis�čnemu društvu Žalec. Vsekakor pomembno priznanje 

lokalne skupnos�, saj vemo, da se je doma najtežje dokaza�. 
Seveda je za priznanje zaslužnih precej članov, predvsem 
mentorjev ter ostalih ak�vnih članov društva. Gremo naprej! 

Na dan, ko se je pred 40 le� registriralo naše društvo (16. 1. 
2010), smo izdali kuverto št. 30 z vložnim listom, PPŽ ter osebno 
znamko. Razstavo smo postavili na Poš� Žalec. Med vsa njihova 

stojala nam je nekako uspelo vrini� še naše 4 vitrine, ki so se 

povsem izgubile med vsemi stojali, ki so spominjala na vse kaj 

drugega, kot na dobro staro Pošto. Kot vedno je bila na delu 
standardna ekipa (Toni, Srečko, Uroš in jaz).

Na Ravnah je domače društvo organiziralo prvo razstavo maksi-

mumkart in razglednic, imenovano . Kot sodnik Maksi Ravne
pripravnik sem sodeloval pri ocenjevanju eksponatov.

Ob prejemu Savinove plakete leta 2010

Predstavitev društvene izdaje ob razstavi na Pošti Žalec

Na seminarju za mentorje filatelističnih krožkov v Škofji Loki



Septembra sem si v Zagrebu dopoldan najprej ogledal filate-
lis�čno razstavo, popoldan pa sem se udeležil še predavanja o 
tematski filateliji. Predaval je Dénes Czirók iz Madžarske.

Na skupščini FZS v Ljubljani so bila 17. 4. podeljena tudi priznanja 

FZS. Iz našega društva sta zasluženi priznanji za dolgoletno delo 

prejela gospodar društva Ivan Ribič in tajnik Srečko Meh.

V sodelovanju z OŠ Prebold in tamkajšnjim filatelis�čnim 
krožkom smo 5. maja izdali spominsko kuverto in PPŽ, šola pa   

še osebno znamko. Vse skupaj sva oblikovala in pripravila z 

mentorjem krožka Marjanom Plavčakom. V ponedeljek, 10. 

maja, je bila v prostorih šole odprta tudi filatelis�čna razstava 
tamkajšnjih nekdanjih in sedanjih filatelistov, ki so se je poleg 
župana Prebolda g. Vinka Debelaka udeležili tudi številni 
povabljeni gostje, kot mag. Bojan Bračič, dr. Veselko Guš�n, 

Robert Jordan in jaz (vsi š�rje člani IO FZS). Ogledali smo si tudi 

novo vitrino v šolski avli, ki je sedaj namenjena filatelis�čnemu 
krožku na šoli. Vse čes�tke mentorju Marjanu Plavčaku za dobro 
opravljeno delo ter za 10-letno vodenje krožka!

Na mednarodnem sejmu zbirateljstva  v Ljubljani so Collecta
marca 2010 z  na razstavi sodeloval  tudi nekater  našekspona� i i i 
člani: Šport, ali te poznam?), Rok Gorič, OŠ Prebold (  46 točk in 

bronasto priznanje; Jasna Kolar, . OŠ Žalec (I Juhuhu, šola v naravi 

je že tu), 75 točk, pozlačeno priznanje in hkra� najbolje ocenjen 

mladinski eksponat; Jasna Kolar, . OŠ Žalec ( ), I Zgodovina pošte
57 točk  posrebreno priznanje. Eksponate sva tokrat ocenje- in
vala sodniška pripravnika Robert Jordan iz Trbovelj in jaz.

Na aprilski razstavi v belgijskem Antwerpnu je sodeloval naš 

eksponat , ki pa ni bil ocenjen, ker je takrat Ribnik Vrbje

prevladovalo mnenje, da mladinski ekspona� ne sodijo v 
enovitrinski razred. Nekatere razstave imajo pač svoja pravila.

66 točk), srebrna medalja, Anže Podgorski ( , Knjiga mene briga

65 točk), srebrna medalja ter Anže Primožič (Čudovi� svet 

dreves,  66  točk),  srebrna  medalja.

Na razstavi » « v Parizu (10.–21. 06. 2010) Planete Timbre 2010

sem kot nacionalni komisar zastopal FZS. Ker je bil izbor 

razstavnih razredov omejen le na 4, ekspona� našega društva 
tokrat niso prišli v izbor. Je pa bila za komisarja prav gotovo še 
ena zelo dobra izkušnja, saj sem na desetdnevni razstavi osebno 
spoznal večino vodilnih članov svetovne filatelis�čne zveze (FIP), 

med njimi tudi (takrat še bodočega) novega predsednika iz 

Singapurja, g. Tai Peng Hiana, ter pridobil veliko novih prijateljev.

V okolici Pariza z bodočim predsednikom svetovne filatelistične zveze FIP 

Odprtje razstave na OŠ Prebold 10. maja 2010

Palmares ob razstavi v Parizu – Peter Suhadolc in jaz ter najini boljši polovici

Pred odhodom iz Žalca na Collecto v Ljubljano



Anže Podgorski in Anže Primožič sta od 15. do 17. oktobra 2010 

ob spremstvu mentorja Marjana Plavčaka sodelovala na 5. 

mednarodni filatelis�čni šoli mladih v Trakoščanu na Hrvaškem. 

Tam so razstavili tudi tri eksponate preboldskih mladincev: 
Čudovi� svet dreves Knjiga mene briga (Anže Primožič),  (Anže 
Podgorski) in  (Rok Gorič). Šport, ali te poznam?

Sneženje je bilo krivo, da smo 26. 11. 2020 zamujali na odprtje 
meddruštvene razstave  v Trbovljah, kjer smo se prvič FI2RA

pomerili s filatelis�čnimi kolegi iz Trbovelj. Šlo je namreč za dve 

društvi, ki ju loči le hribovje Mrzlice. Prisotna je bila tudi Pošta 

Slovenije s predstavitvijo novih poštnih znamk. Kljub slabemu 
vremenu smo bili vsi skupaj zelo zadovoljni s prireditvijo ter 
obiskom, ki je bil glede na vreme presenetljivo dober. 

Namen te tekmovalne razstave med FD Trbovlje in FD Žalec je bil 
spodbudi� �ste filateliste, ki imajo veliko materiala v svojih 

zbirkah, pa le-tega ne upajo predstavi� na državni filatelis�čni 

razstavi, zato je taka prireditev kot nalašč za to. Dogovorili smo 

se, da bi takšno prireditev ponovili čez dve ali š�ri leta v Žalcu. Do 
takrat pa bo treba še marsikaj postori� na področju razstavljanja 
filatelis�čnih eksponatov. Ampak pričeli smo in to je dobro. Člani 

in mladinci našega društva smo predstavili kar 13 eksponatov. 

Razstavljali smo: Cirila Haler, Lara Plavčak, Toni Če�na, Uroš 

Zupanc, Rok Gorič, Klemen Kolar, Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc, 
Anže Podgorski, Anže Primožič, moj eksponat  pa je bil po Pivo
dogovoru obeh društev prikazan izven ocenjevanja.

Tričlanska sodniška komisija v sestavi Staša Bračič iz Maribora 
(predsednica), Robert Jordan iz Trbovelj in jaz (kot člana) smo 

soglasno ugotovili, da tokrat zmagovalca sicer ni, saj sta obe 

društvi dosegli skupno enako število točk, je pa nedvomno 

zmagala FILATELIJA. Čes�tke gredo vsem tekmovalcem kot tudi 
prizadevnim trboveljskim organizatorjem!

Na božični večer pa smo se še zadnjič srečali v letu 2010 in si 
voščili ob novem letu. Naš Srečko se je spet zelo potrudil.

Običajno se na prvih srečanjih v letu v društvu ukvarjamo s 

prihajajočim letnim občnim zborom, inventuro, raznimi poročili, 

po malem pa seveda že načrtujemo delo za to leto.

2011

Tako sva z Urošem Zupancem 21. 2. 2011 postavila naše 4 vitrine 

v Knjižnici Mozirje, kjer smo razstavili mojo filatelis�čno zbirko o 
�skarstvu v okviru razstave in predavanja gospoda AleksandraUtrip z rednega društvenega srečanja 14. januarja 2011

Slovenski udeleženci filatelistične šole mladih v Trakoščanu

Veni in Nataša Ferant, Marjan Plavčak, Toni Četina, Robert Jordan, 
Staša in Bojan Bračič ob koncu prireditve v Trbovljah

Čisto na koncu pa smo skupaj z domačini še pospravili razstavo.



Marjan Plavčak nam je 11. 3. 2011 v prostorih našega društva  
pripravil predavanje o tem, kako lahko iz lastne zbirke pripravi-
mo tekmovalni filatelis�čni eksponat.

Aprila sva se z Marjanom Plavčakom udeležila razstave Alpe-

Adria Opa�ja 2011. Sam sem bil v vlogi nacionalnega komisarja 
FZS, kolega Plavčak pa je kot mentor zastopal člane njegovega 
krožka na OŠ Prebold. Udeležila sva se tudi mednarodnega 

predavanja o tematski filateliji ter si nabrala novih izkušenj, saj je 

bila petdnevna prireditev polna različnih filatelis�čnih dogod-

kov. Lokacija vseh dogajanj je bila �k ob morju, vse je bilo „na 
dohvat ruke“! Kaj smo dosegli tokrat? Rok Gorič (Šport, ali te 
poznam The wonderful world of ?, 51 točk), bron; Anže Primožič (
trees Look for the book, 66 točk), srebro; Anže Podgorski ( , 70 

točk), velika srebrna kolajna. Za moj eksponat  pa sem prejel Pivo

91 točk, zlato medaljo ter še nagrado za najboljšo zbirko v tem 
razredu. Tako smo se spet odlično predstavili na zelo odmevni 
prireditvi, kar samo še potrjuje naše dobro delo.

Žal za obisk filatelis�čnega sejma (5. 3. 2011) v Münchnu letos v 
našem društvu ni bilo velikega zanimanja, zato sva se s tajnikom 

Srečkom Mehom tokrat pridružila mariborskim filatelistom ter 

kolegom iz Čakovca, ki so organizirali svoj prevoz.

Z eksponatom  (avtor Anže Podgorski) smo 21. Knjiga mene briga

5. 2011 sodelovali na razstavi ob 50-letnici bralne značke na 

Prevaljah.

Marca smo nekateri člani obiskali sejem zbirateljstva  »Collecta«

v Ljubljani. Eni smo se udeležili petkovega odprtja ter pomagali 
pri mizi FZS na sejmišču, drugi pa so se prireditev udeležili kot 
obiskovalci. Vsekakor zanimiv dogodek, ki so ga organizirano 
obiskali tudi krožkarji OŠ Prebold z mentorjem.

Čas res hitro teče in spet je bila v Trbovljah bienalna filatelis�čna 
prireditev, kjer smo redni gostje. In kaj smo dosegli? Mladinci A: 

OŠ Prebold ( ?, 59 točk), posrebrena; Anže Šport, ali te poznam

Primožič ( , 74 točk), pozlačena; The wonderful world of trees

Anže Podgorski ( , 70 točk), pozlačena medalja. Look for the book
Mladinci B: I. OŠ Žalec ( , 80 točk), Učna pot okoli jame Pekel
pozlačena medalja. Mladinci C (eksponat s skupnim naslovom – 
Slovenija, dežela turizma): ekipa OŠ Prebold je zasedla 1. mesto.

Videčnika ki je bilo dan kasneje. Tako »Od inkunabule do knjige«, 

g. Videčnik kot jaz sva bila nekoč črkostavca v is�h prostorih Mo-

horjeve �skarne v Celju (in oba pevca Celjskega okteta). Skupaj 

sva predstavila nekaj predmetov in fotografij s tega področja. 

V Opatiji smo našli čas tudi za sproščen pogovor ob kavi.

Na razstavi o tiskarstvu v mozirski Knjižnici

Ivan Librič mi je predal nagrado za najboljši eksponat v odprtem razredu.



Spominsko kuverto št. 32 ob 100. obletnici ustanovitve prve 
Elektrarne v Žalcu smo izdali 8. 11. 2011. Poleg kuverte z vložnim 

listom smo izdali tudi osebno znamko, na Poš� pa je bil na voljo 

tudi PPŽ. Avtorja besedila in fotografij na vložnem listu sta bila 

Barbara in Jožef Čeh, oblikovanje žiga in znamke ter kuverte pa je 
bilo moje delo. Pred tem je bila na programu običajna delovna 
akcija, kjer smo Toni, Srečko, Uroš, Igor Preložnik in jaz pripravili 
vse v zvezi z društveno izdajo in postavili razstavo, kjer je Toni

V tej kategoriji je bila predpisana téma z naslovom »Slovenija, 

dežela turizma«. Skupno število točk je bilo sestavljeno iz dveh 

delov: prvi del je predstavljal eksponat, ki ga je ocenila sodniška 

komisija, drugi enakovredni del točk pa je bil dodeljen za 
predstavitev, ki je potekala tako, da je učenec (ali več njih) 
predstavil zagovor svojega dela pred komisijo. Zelo zanimiva 
kategorija, ki bi jo bilo vredno nadgradi�. Za OŠ Prebold sta 

eksponat predstavila »stara mačka«, oba Anžeta, ki sta z 

zagovorom navdušila tako komisijo kot ostale prisotne. Potrudili 
se bomo, da bosta to ponovila še večjemu številu obiskovalcev. 
Glede na odlične rezultate mladih razstavljavcev, tako iz Žalca 
kot iz Prebolda, so jim vrli trboveljski organizatorji razdelili 

različna priložnostna darila. 

Delegacija FZS v sestavi Igor Pirc (predsednik), Bojan Bračič 
(podpredsednik) in jaz (gospodar) je od 10. do 12. 6. 2011 

obiskala Žlu�ce, rojstno mesto češkega glasbenika Johanna 

Gerstnerja, ki je nekoč deloval tudi v Ljubljani. Ob postavitvi 

spominske plošče so predstavili še njegovo poštno znamko.

V članski konkurenci je na  zastopal barve našega društva Fimeri

Toni Če�na. Za zbirko razglednic Žalca je prejel posrebreno 

medaljo. Na povabilo organizatorjev je bil razstavljen tudi že 

uveljavljen eksponat o pivu, to pa zato, ker sem sodeloval na tej 
prireditvi prvič tudi kot sodnik – pripravnik in običaj je, da ob 
opravljanju sodniškega izpita kandidat tudi pokaže svoj najboljši 

eksponat. Tako sem se uspešno pridružil peščici filatelis�čnih 

sodnikov pri FZS. Sedaj ima tudi naše društvo prvega fila-

telis�čnega nacionalnega sodnika za tematsko filatelijo, odpr� 
razred in mladinsko filatelijo, izkušnje pa si že nabira tudi v 
ostalih tekmovalnih razredih (npr. razglednice).

Oktobra 2011 smo se v Kranju udeležili odprtja in tudi svečanega 

zaključka tradicionalne filatelis�čne razstave . Izjemoma 5.Okno
na tej prireditvi nismo predstavili svojih eksponatov in smo s tem 
dali priložnost še drugim.

V pričakovanju rezultatov razstave v Kranju 2011

Novi filatelistični sodnik FZS prejema priznanje

Oba Anžeta pri zagovoru njunega eksponata v Trbovljah

Napetost pred razglasitvijo rezultatov obeh razstav v Trbovljah



Pred koncem leta smo imeli (23. 12. 2011) v društvu še zadnje 

srečanje s tradicionalnim prigrizkom in druženjem. Tu gredo 

spet vse pohvale prizadevnemu tajniku društva Srečku Mehu.

Če�na prikazal del žalskih razglednic, jaz pa del moje zbirke o 

različnih zanimivih poštnih dokumen�h Žalca.

2012

V Šibeniku je konec maja potekala razstava, kjer sta sodelovala 
dva mladinska eksponata. Krožek OŠ Prebold (Slovenija, dežela 
turizma, 74 točk) je prejel pozlačeno medaljo, Krožek I. OŠ Žalec

Zelo smo bili zadovoljni tako z učinkom prostovoljcev našega 
društva kot tudi z uspehi naših razstavljavcev ter sodnika, ki se je 

prvič znašel na tako velikem mednarodnem tekmovanju. V 

soboto, 26. maja, pa smo organizirali tudi obisk te prireditve za 

člane našega društva. Z avtobusom si je prireditev prišlo ogledat 
okoli 40 naših članov in mladincev. Po ogledu je sledilo še skupno 
kosilo pri » «, potem pa vrnitev v Žalec.Treh ribnikih

S Srečkom Mehom sva bila 2. 6. 2012 delegata na skupščini FZS v 
Ljubljani, kjer so trem našim članom – mentorjem podelili zaslu-

žena priznanja – . Prejeli so jih bronasto odličje Lovrenc Košir

Cirila HALER, Toni ČETINA in Marjan PLAVČAK. Iskrene čes�tke! 

Hkra� pa sem bil spet izvoljen za člana IO FZS za naslednji 2 le�.

V letu 2012 smo z nestrpnostjo pričakovali največjo filatelis�čno 
razstavo, ki je bila doslej organizirana v Sloveniji. Pripravljali so jo 
člani FD Maribor s pomočjo nekaterih filatelistov iz slovenskih 
društev in seveda FZS. Tako smo se 23. 5. 2012 zjutraj odpravili 

(Toni, Srečko, Uroš in jaz) na pomoč pri postavljanju te razstave. Z 

delom smo pričeli ob 7. uri zjutraj, zaključili pa ob 22. uri. 

Popoldan pa se nam je po službi pridružil še Marjan Plavčak. Po 
zaprtju razstave pa smo spet priskočili na pomoč pri pos-
pravljanju. Šlo je za dve filatelis�čni razstavi:  in Alpe-Jadran Fila

pa . Sodelovali smo s 4 ekspona�, ak�ven sodnik pri Balkanfila

ocenjevanju mladinskih eksponatov na obeh razstavah pa sem 

bil tudi jaz (skupaj z madžarskim FIP sodnikom Istvánom 
Glatzem). Poleg tega sem bil odgovoren še za izdelavo vseh 
priznanj in še za marsikaj. Rezulta� naših eksponatov na razstavi 
AJF Učna pot okoli jame Pekel: Krožek I. OŠ Žalec ( , 76 točk), 

pozlačena; Krožek OŠ Prebold ( , 74 Slovenija, dežela turizma

točk), pozlačena medalja. Razstava : Anže Primožič Balkanfila
( , 81 točk), velika pozlačena, Anže The wonderful World of Trees
Podgorski ( , 78 točk), pozlačena medalja.I look for the Book

Mlade filatelistke I. OŠ Žalec in njihov mentor Toni Četina so prav tako 
doživeli obisk takšne velike filatelistične prireditve v Mariboru.

Ekipa mladih filatelistov krožka na OŠ Prebold skupaj z mentorjem 
Marjanom Plavčakom

Prostovljci pri postavljanju razstave v Mariboru na zasluženi večerji



pa za pozlačeno medaljo in nagrado Učno pot okoli jame Pekel 
Grand Prix za najboljši tematski eksponat na razstavi!

Septembra 2012 je na 2. OŠ Celje spet pričel delova� filatelis�čni 
krožek, ki ga vodi mentor Srečko Meh ob pomoči ravnatelja šole 
Igorja Topoleta. Oba sta člana našega društva.

Tudi na junijski razstavi  (Kalocsa, Madžarska) smo Hunfila 2012
bili zelo uspešni. Anže Podgorski je za eksponat o knjigah prejel 

srebrno (69 točk), Anže Primožič pa za eksponat o drevesih (71 

točk) veliko srebrno medaljo ter še posebno nagrado.

Ob odprtju nove šolske zgradbe v Grižah smo 6. 9. 2012 izdali 

spominsko kuverto. Poleg kuverte z vložnim žigom smo izdali še 
osebno znamko, na Poš� 3302 Griže pa je bil na voljo tudi PPŽ. 
Besedilo za vložni list je prispevala Breda Veber, oblikovanje žiga 
in znamke ter kuverte pa je bilo spet moje delo. Filatelis�čno 

razstavo, ki so jo še polepšale slike našega amaterskega slikarja  

Srečka Meha, sicer tudi tajnika FD Žalec, pa smo pripravili v 
prostorih tamkajšnje krajevne skupnos�.

Decembra smo člani društva Toni Če�na, Srečko Meh in jaz 
sodelovali v oddaji na , o tem dogodku pa je po Radiu Celje

novem letu izšel še članek v .Novem tedniku

Na svečani skupščini so podelili visoka priznanja. Na sliki so od leve proti 
desni: bivši predsednik FZS Igor Pirc (v pogovoru z Bojanom Kranjcem), 

slavljenci Toni Četina, Cirila Haler in Marjan Plavčak, 
desno pa še novoizvoljeni predsednik dr. Peter Suhadolc.

2013

V okviru  smo 17. maja 2013 s Tedna vseživljenjskega učenja
filatelis�čno razstavo in kulturnim programom proslavili 10-
letnico filatelis�čnega krožka na I. OŠ Žalec. Ves ta čas krožek 
neumorno vodi mentor Toni Če�na.

Na bienalnih filatelis�čnih razstavah  in  v Firamla Fimera

Trbovljah smo v maju sodelovali z ekspona� le na  in bili Firamli

prak�čno brez prave konkurence. Mogoče tudi zato, ker sem bil 

na tej razstavi tudi član sodniške ekipe? Seveda ne, saj sem bil 
izločen iz ocenjevanja eksponatov našega društva. Pa rezulta�?  
Mladinci A: Fil. krožek OŠ Prebold, ( , 76 Slovenija, dežela turizma
točk), zlata medalja in še posebna nagrada. Anže Podgorski, FK

Za začetek smo se udeležili vsakoletne prireditve  v Collecta
Ljubljani. Sledila je spektakularna predstavitev znamke v 

Postojnski jami (22. marca), ki je bila za vse filateliste prav 

poseben dogodek in smo se ga udeležili v velikem številu, saj 

smo imeli na ta dan povabljenci brezplačen vstop v jamo.

Marca smo sodelovali na filatelis�čni razstavi v Ško�i Loki z 

mladinskim eksponatom Anžeta Primožiča o drevesih.

Filatelisti pred vhodom v Postojnsko jamo

Ob Tednu vseživljenjskega učenja 17. maja 2013

Ekipa filatelističnih sodnikov FZS v Trbovljah



OŠ Prebold ( , 72 točk), pozlačena medalja. Knjiga mene briga

Anže Primožič, FK OŠ Prebold ( 72 točk), V svetu dreves, 

pozlačena medalja. Filatelis�čni krožek OŠ Prebold, (Anže in 

šport, 60 točk), srebrna medalja. Filatelis�čni krožek 1. OŠ Žalec 
( , 50 točk), posrebrena medalja.Naš krožek se predstavi

Junija je potekala razstava AJF v italijanskem Eppanu. Rezulta� 
mladincev A: Fil. krožek OŠ Prebold, (Slovenia, a land of 
tourism), 75 točk in pozlačena medalja. Anže Podgorski, FK OŠ 

Prebold, ( , 76 točk), pozlačena medalja. Anže I look for the book

Primožič, FK OŠ Prebold ( , 80 točk, The wonderful world of trees

velika pozlačena medalja in še posebna nagrada. Pri članih pa je 
moj eksponat o oljkah prejel 77 točk (pozlačena medalja), po-
tem pa je ta eksponat šel v popolno prenovo.

Vsako neparno leto se udeležujemo tudi naše edine enovitrinske 

filatelis�čne razstave v Kranju. Zadnji dan (21. 9.) smo se tradi-
cionalno udeležili razglasitve rezultatov. Prenovljena zbirka o 
oljkah je bila daleč najboljša v kategoriji tematske filatelije (80 
točk) ter prejela zlato priznanje in posebno nagrado.

V počas�tev 100. obletnice prve razstave hmelja v Žalcu smo 

septembra 2013 v žalski knjižnici v sodelovanju z domoznanskim 
oddelkom Medobčinske ma�čne knjižnice Žalec pripravili 
razstavo, ob tem pa izdali še društveni ovitek št. 34 z vložnim 
listom, osebno znamko in PPŽ. Pri postavitvi razstave smo spet 

sodelovali Toni, Ivan, Srečko, Uroš in jaz, ki sem prispeval 

oblikovanje ter material za razstavo. 

Na svetovni razstavi v Braziliji ( ) je novembra Brasiliana 2013
sodelovalo 73 držav s 731 ekspona�, od teh so bili trije iz našega 
društva! Anže Primožič ( , 68 točk),The wonderful world of trees

Kategorija C »Moj domači kraj« – skupinski ekspona� na témo . 

Ocena je bila sestavljena iz ocene eksponata ter iz ocene zago-

vora mladih filatelistov pred ocenjevalno komisijo. Prvo mesto 

sta si enakovredno razdelila krožka: Filatelis�čni krožek II. OŠ Ce-
lje ( ) ter Filatelis�čni krožek I. OŠ Žalec (Celje – knežje mesto Ali 
poznate naše mesto?). Mentor celjskega krožka je Srečko Meh, 

žalskega Toni Če�na, krožek v Preboldu pa vodi Marjan Plavčak. 

Vsem trem našim mentorjem pa seveda iskrene čes�tke!

Na mednarodni filatelis�čni razstavi od 26. do 29. 6. 2013 v 

Zagrebu, posvečeni vstopu Hrvaške v EU, je sodelovalo 7 držav, 

mi pa smo se predstavili z mladinskim eksponatom OŠ Prebold 
( , 79 točk, pozlačena medalja) in z Slovenija – dežela turizma
mojim članskim eksponatom  (76 točk, pozlačena).Pivo

Ekipi 2. OŠ Celje in 1. OŠ Žalec pred zagovorom svojih eksponatov

Sodnika in oba mentorja z zanimanjem poslušajo zagovor

Mentor krožka Srečko Meh s svojimi varovankami v Trbovljah 2013

Razstava in predavanje ob 100. obletnici prve razstave hmelja v Žalcu



Decembra pa smo na 2. OŠ v Celju pričeli z ustvarjanjem razstave 
na témo:  ki je bila svečano Zimska olimpijada in zimski špor�,
odprta v januarju 2014.

posrebrena medalja; Anže Podgorski, ( , 68 I look for the book

točk), posrebrena medalja; Veni Ferant, ( –An everlas�ng tree  

Olive), 80 točk. Za enovitrinske eksponate tokrat niso podeljevali 

medalj, ampak so jih samo ocenjevali. 

Novembra je na razstavi v trgovskem centru Seiersberg (Avstrija) 

eksponat OŠ Prebold o turizmu prejel 80 točk in zlato medaljo.

Medalja iz Brazilije in ostala priznanja za oba Anžeta

Na filatelis�čni razstavi MaksiRavne 2014 sem marca sodeloval 
kot član ocenjevalne skupine FZS.

S Srečkom Mehom sva 9. 4. vstavila v vitrine vseh 10 zbirk našega 
društva, večinoma mladinskih, na 5. državni filatelis�čni razstavi 
LJUBLJANA 2014 in se udeležila odprtja razstave. Naslednji dan

Novo leto 2014 se je pričelo s telefonskim klicem, da se moramo 

v dveh dneh izseli� iz sedanjih društvenih prostorov v precej 

manjšo sobo na novi lokaciji. Po krajšem pregovarjanju smo 
pričeli z akcijo preselitve (Srečko, Ivan in jaz). Društveni arhiv 
smo 9. januarja v dveh omarah preselili na novo lokacijo, zraven 
smo lahko preselili še nekaj stolov in dve manjši mizi ter pričeli 

ureja� naš novi prostor. Prostor je res manjši, a smo srčno upali, 

da bo zadostoval za naše delo. Spremenili smo tudi termin naših 

srečanj. Namesto ob petkih se bomo odslej sestajali vsak 2. in pa 
4. ponedeljek v mesecu na novi lokaciji v Bergmanovi vili, kjer so 
tudi prostori Mestne skupnos� Žalec. Ta termin drži še danes.

S krožkom na 2. OŠ v Celju smo 15. 1. 2014 pripravili filatelis�čno 
razstavo v čast OI v Sočiju. Sodelovala sva mentor Srečko Meh in 

jaz. Šola je pod vodstvom ravnatelja Igorja Topoleta pripravila 

odmevno prireditev z nekaj visokimi gos� iz sveta športa. Prišli 

so Miro Cerar, Petra Majdič, Matjaž Debelak in vrsta znanih 
celjskih športnikov, ki so si na koncu tudi ogledali našo razstavo.

2014

Februarja smo se Toni, Srečko in jaz v Ljubljani udeležili preda-

vanja Petra Suhadolca »Kako pripravi� eksponat iz tema�ke!«. 

Brez znanja pač ne gre, saj se pravila sčasoma spreminjajo.

Januar in februar sta tradicionalno namenjena pripravam na 
občni zbor, ki od nekaterih članov zahtevajo kar nekaj dela in 
časa. Prav tako tudi priprava podatkov za ocenjevanje društev 

pri FZS. To delo je dobro opravil naš podpredsednik Uroš Zupanc. 

Selitvena ekipa v novih društvenih prostorih 10. 1. 2014

Strokovno izobraževanje v Ljubljani

Razstava v čast olimpijskim igram na 2. OŠ v Celju



Na pobudo FD Žalec (pripravil sem idejni osnutek žiga) in s 
pomočjo Mestne skupnos� Žalec so na Poš� Žalec 1. 8. 2014 
pričeli žigosa� pošiljke z novim sloganom » «.50 let mesta Žalec

Na septembrski razstavi AJF v švicarskem Luganu je eksponat o 
športu krožka OŠ Prebold prejel 55 točk in bronasto medaljo. 

Na svetovni (FIP) razstavi  v Seulu je julija 2014 moj PhilKorea
eksponat o oljkah prejel 81 točk in pozlačeno medaljo.

V žalski Knjižnici smo 16. 9. pripravili zanimivo razstavo starih 

razglednic in novih fotografij. Avtor celotne razstave sem bil jaz. 

Na aprilski razstavi HUNFILA v Debrecenu je mladinski eksponat 

OŠ Prebold ( ) prejel 71 točk in veliko srebrno medaljo.Turizem

sem na razstavi sodeloval kot član sodniške ekipe. Na koncu sem 

se skupaj z mentorji naših krožkov udeležil še slavnostne 

podelitve priznanj, zadnji dan razstave pa smo pomagali pri 

pospravljanju ter se udeležili še strokovnega predavanja »Kako 
pripravim eksponat tradicionalnega razreda«.

Mentor krožka na I. OŠ Žalec Toni Če�na in pomočnica ravnate-

ljice šole Metoda Blago�nšek Turk sta 14. 5. 2014 podelila nagra-

de in priznanja Larisi, Hani in Gloriji, uspešnim članicam krožka.

Na majski razstavi v Vukovarju je mladinski eksponat »Celje – 
knežje mesto« pozlačeno medaljo posebno  prejel 76 točk,  in 

nagrado za najboljši mladinski eksponat.

Junija 2014 sem bil ponovno nacionalni komisar na razstavi 
Planete Timbre v Parizu. Tam sem za prenovljen eksponat o pivu 

prejel 88 točk in veliko pozlačeno medaljo (le še korak do zlata!).

Na junijski mladinski razstavi v Šibeniku sta bila najboljša 
eksponata tekmovanja prav iz našega društva. Zgodba o Celju je 
prejela 75 točk, zgodba o Žalcu pa 76 točk ter posebno nagrado 

(Grand Prix) za najboljšo mladinsko zbirko na tem tekmovanju!

Člani našega društva smo se 26. 9. 2014 v Pokrajinskem muzeju v 
Celju udeležili predstavitve znamke o Barbari Celjski. Vabila smo 

s strani Pošte Slovenije prejeli prav vsi člani FD Žalec.

Na razstavi v Belcu (Hrvaška) smo septembra sodelovali z dvema 

mladinskima eksponatoma I. OŠ Žalec (eden o krožku, drugi o 

Žalcu) in prejeli 71 in 72 točk ter dve srebrni medalji.

Ob prazniku Mestne skupnos� Žalec smo 29. 9. na Poš� Žalec 
pripravili razstavo ob 50-letnici mesta Žalec. Izdali smo kuverto

Na septembrski razstavi enovitrinskih zbirk v Čakovcu je moj 
eksponat o oljkah prejel 80 točk in zlato medaljo.

Mentorja z mladimi filatelistkami na I. OŠ Žalec 14. 5. 2014

Veni (zgoraj prvi na levi) in ostali komisarji razstave v Parizu

Predsednik FEPA g. José Ramón Moreno, predsednik FD Žalec Veni 
Ferant ter predsednik FIP g. Tay Peng Hian ob razstavi v Parizu 2014.

Na predstavitvi znamke o Barbari Celjski



Oktobra smo se v Ljubljani udeležili predavanja Alojza Tomca 
»Tekmovalni razred razglednic in mo�vnih kart«.

Na mladinski razstavi v Trakoščanu smo oktobra spet imeli dva 

eksponata. Zgodba o Celju je prejela 78 točk in pozlačeno 

medaljo, zgodba o Žalcu pa je prejela 80 točk, zlato medaljo in 

Grand Prix za najboljšo zbirko razstave.

Novembra smo se s Srečkom in Marjanom udeležili predavanja 

za mentorje šolskih in mladinskih krožkov, ki ga je pripravila FZS.

Na povabilo ob praznovanju 90-letnice Grafične šole v Ljubljani, 
ki sem jo med le� 1970 in 1973 tudi sam obiskoval, sem 12. 11. 
2014 v avli Pošte v Ljubljani pripravil filatelis�čno razstavo o 

�skarstvu, ki je bila za sedanje dijake te šole pravo odkritje.

št. 35 z vložnim listom (avtorica besedila Karmen Jezernik), PPŽ 

in pripravili osebno znamko.

Roman Virant, Janko Kos, jaz, Dušan Gomboc, upravnica Pošte 3310 
Žalec Sabina Krašovec in Franjo Pasarič smo spregovorili ob prazniku.

Predsednik FZS dr. Peter Suhadolc ob ogledu razstave razglednic

Razstava ob praznovanju 90-letnice moje Grafične šole v Ljubljani

16. marca 2015 smo se zjutraj dobili pred vhodom v našo Pošto.

Na decembrski svetovni razstavi v 
Maleziji so sodelovali kar trije 
mladinski ekspona� OŠ Prebold. 

Srebro so prejele zbirke o Dürerju 

(70), knjigi (71) in drevesih (72 točk).

Poleg tega smo na rednih društvenih 

srečanjih izvedli vsa načrtovana pre-
davanja in še kakšno več.

2015

Konec marca 2015 smo se, kot je že v navadi, udeležili med-
narodnega sejma zbirateljstva  v Ljubljani.Collecta

Poleg rednih obveznos�, ki nas čakajo vsak začetek novega 
koledarskega leta, smo veliko energije vložili v obeležitev za nas 
zelo pomembnega dogodka. Pred 150 le� je bil namreč 16. 

marca v našem Žalcu odprt poštni urad. Zato smo na Poš� Žalec 

pripravili razstavo, na sam praznični dan pa smo bili zbrani pred 

poslopjem Pošte že pred njenim odprtjem. Poleg filatelistov so 
poštarje pozdravili tudi župan Žalca g. Janko Kos, direktor PE 
Pošte v Celju g. Dušan Gomboc, predsednik Mestne skupnos� 
Žalec g. Roman Virant in upokojeni poštar g. Franjo Pasarič. 

Jubilantom (kolek�vu Pošte Žalec) smo izročili tudi nekaj daril. 

Društvo je izdalo spominski ovitek št. 36 z vložnim listom, 
osebno znamko in PPŽ. Transparent nad vhodom pa je do konca 
leta opozarjal na visok jubilej. Filatelis� pa smo, kot je običajno, 
skoraj cel dan preživeli na Poš�, kjer nam dela ni zmanjkalo.



V Londonu je od 13. do 16. maja potekala svetovna razstava 

Europhilex 2015, kjer je sodeloval tudi moj eksponat o pivu. 

Prejel je 90 točk in zlato medaljo! Še en velik dosežek za našo 

filatelijo, ki ga je nadgradil še dr. Peter Suhadolc in s točko več na 
tej razstavi prav tako prejel zlato medaljo in posebno nagrado za 
najboljši eksponat v razredu. Kmalu je sledilo uradno povabilo, 
da se smem včlani� v  (RPSL). Kraljevi filatelis�čni klub v Londonu

Pa sem se odločil, da bom raje ostal član žalskega društva.

Junija smo sodelovali na filatelis�čni razstavi  v mestu »Hunfila«

Tata na Madžarskem. Kot slovenski komisar na razstavi sem tja 
odnesel tudi dva eksponata našega društva. Tokrat je moje Pivo 
dobilo nekaj manj točk (85), vendar je bilo to dovolj za 1. mesto v 
tej kategoriji. Mladinski eksponat o Jami Pekel pa je bil prvič 

predstavljen v angleškem jeziku (hvala vodstvu šole in učitelji-

cama  za prevod) ter je prejel 78 točk ter pozlačeno medaljo!

Na povabilo Pivovarne Laško smo 14. 7. izdelali kopijo našega 
najuspešnejšega eksponata o pivu in ga predstavili v njihovih 
proizvodnih prostorih, kamor vodijo tudi organizirane skupine. 
Razstavo v Pivovarni sem šel postavit sam.

Julija so v Rogaški Sla�ni odprli filatelis�čno in domoznansko 
razstavo ob 350-letnici Rogaške Sla�ne v tamkajšnjem Kultur-
nem centru. Bil sem član projektne skupine, ki je več mesecev 

pripravljala in nato uspešno realizirala to razstavo.

Na  smo junija so-XIV. Filatelis�čni mladinski razstavi v Šibeniku

delovali z 2 eksponatoma: 2. OŠ Celje ( ) je pre-Moj delovni dan
jela 75 točk (pozlačena), I. OŠ Žalec ( ) pa 77 točk OMG, kak dan
(pozlačena) in  za GRAND PRIX najboljšo zbirko tekmovanja!

V filatelis�čnih krožkih, ki delujejo pod vodstvom mentorjev, ki 
so člani FD Žalec, smo se intenzivno pripravljali na bienalno 
državno filatelis�čno razstavo  (28.–30. 5. 2015 v »FiRaMla«

Trbovljah). Na tekmovanju smo s 3 novimi ekspona� sodelovali s 

krožki I. OŠ Žalec, 2. OŠ Celje in OŠ Prebold. Potrdili smo naslov 

najboljših mladih filatelistov v državi in osvojili . V prva 3 mesta
častnem razredu pa je bila v Sloveniji premierno predstavljena 
moja nedavno spet zlata zbirka o pivu. Dva mladinska eksponata 
sta direktno iz Trbovelj odpotovala na filatelis�čno razstavo 

mladih v Šibeniku. Na razstavi  pa sta sodelovala dva naša FiMeRa

člana: Bojan Himmelreich (zbirka o čebelah) in Zdravko Pod-
hraški (zbirka o p�cah). Oba sta prejela  priznanji.srebrni

Na televiziji VTV Velenje sem 29. 5. 2015 predstavil delo FD 
Žalec, delo krožkov ter vse uspehe društva v zadnjem obdobju.

Dva Zlatka s pivom osvajata nekoristni svet! 
Naj pojasnim: na razstavi v Londonu sva s Petrom Suhadolcem oba dosegla 
do takrat edini zlati medalji na svetovnih razstavah (poleg moje iz leta 2006). 
Petrov eksponat je namenjen planinam, moj pa pivu in tako je nastala ta 
kombinirana fotografija, ki je bila v originalu sicer posneta leto prej v Parizu.
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Zlata medalja ter pogled na zlati eksponat na razstavi v Londonu 2015

Slovenski komisar na razstavi Hunfila v madžarski Tati



Z našimi ekspona� (  I. OŠ Žalec in 2. OŠ Celje – Pivo, Moj delovni 

dan Jezernikovih ) smo avgusta sodelovali na tradicionalnih 

dnevih v Ribnici na Pohorju.

Tokrat smo samo z enim eksponatom (Bojan Himmelreich – 
Čebela in človek nekoč in danes) sodelovali na septembrski 
bienalni filatelis�čni razstavi  v Kranju. Eksponat je bil 7. Okno

ocenjen s 70 točkami in je prejel pozlačeno medaljo.

Z dvema mladinskima eksponatoma smo od 18. do 20. 9. 
sodelovali na razstavi  v avstrijskem mestu Pöllau. Oba eks-AJF
ponata  (  okoli Jame Pekel iz Žalca in  iz Učna pot Moj delovni dan
Prebolda) sta dosegla 60 točk in srebrni medalji.

Zjutraj (5. 10. 2015) smo najprej pospravili razstavo 150 let Pošte 

Žalec in jo iz Savinovega salona prenesli v Knjižnico, kjer smo 
zvečer skupaj z domoznanskim oddelkom žalske Knjižnice, s 
katerim že več let uspešno sodelujemo, izvedli domoznanski 
večer, namenjen predstavitvi delovanja našega društva. Večer 

sta vodili knjižničarki domoznanskega oddelka Tanja Pilih in 

Karmen Kreže, sogovorniki pa smo bili Toni Če�na, Srečko Meh 

in jaz, ki sem s Tanjo Pilih tudi pripravil vitrine za razstavo.

Med 16. in 18. oktobrom 2015 sem se v Budimpeš� udeležil 
mednarodnega . Téma FEPA seminarja za filatelis�čne sodnike
seminarja so bili enovitrinske tekmovalne zbirke oziroma kako 
jih pravilno ocenjeva�, saj se pravila s časom spreminjajo.

V Likovnem salonu v Žalcu smo 24. 9. 2015 svečano odprli 

razstavo, posvečeno 150-letnici žalske Pošte Bili smo nosilci in . 
organizatorji te obeležitve (skupaj s sodelovanjem Občine Žalec, 
Mestne skupnos� Žalec, Pošte Slovenije, Medobčinske splošne 
knjižnice Žalec in ZKŠT Žalec). Kot avtor razstave sem na 26 pla-

ka�h predstavil zgodovino žalske Pošte. Večina zbranega gradiva 

je izhajala iz moje zbirke, ki sem jo zbiral dobrih 10 let in jo zbi-
ram še danes. Razstava je bila deležna številnih pohval, odziv pa 
je presegel pričakovanja. Že na odprtju se je zbralo okoli 100 
obiskovalcev. Razstavo je odprl župan Občine Žalec g. Janko Kos, 

Pošto Slovenije je zastopal direktor PE Celje g. Cvetko Sršen, ki je 

zbranim razdelil tudi mape pravkar izdanih slovenskih znamk. V 

kulturnem programu so s flavtami nastopile Estera Kos, Maja 
Podbrežnik in Taja Dvornik, učenke Glasbene šole Žalec. S pomo-
čjo sponzorjev smo izdali tudi katalog razstave na 32 straneh.

Na mladinski filatelis�čni razstavi v Trakoščanu smo oktobra 
sodelovali s tremi mladinskimi ekspona�. Osvojili smo 1., 2. in 4. 

mesto, zmagovalni eksponat (  pa še !OMG, kak dan!) Grand Prix

Udeleženci FEPA seminarja za filatelistične sodnike v Budimpešti

Domoznanski večer v žalski knjižnici je bil namenjen jubileju naše Pošte.

Avtor 26 plakatov razstave o 150-letni zgodovini žalske Pošte

Odprtje razstave o 150-letnici Pošte v Žalcu v Savinovem salonu



V projektni skupini (FZS, Pošta Slovenije, Zavod Planica), ki je 
poskrbela za postavitev stalne filatelis�čne zbirke o Planici, sem 
ak�vno sodeloval tudi jaz. Muzej pod Poncami v prečudovitem 

ambientu smo odprli 11. 12. 2015 v novem objektu v Planici.

Na razstavi » « v Polhovem 30 let Muzeja pošte in telekomunikacij

Gradcu je bil od 17. 12. 2015 razstavljen tudi eksponat o poš� 

naše mladinke Jasne Kolar. Ta razstava je bila odprta skoraj 1 leto.

Z mentorjem krožka Tonijem Če�no sva se 20. 11. 2015 na 

povabilo I. OŠ Žalec udeležila tradicionalnega slovenskega 

zajtrka. Po zajtrku smo imeli še kratek sestanek o nadaljnjem 

sodelovanju našega društva in šole, ak�vnim filatelistkam pa 
smo podelili dosežena priznanja z zadnjih mednarodnih razstav.

V letu 2015 smo se člani našega društva udeležili kar nekaj 

odpr�j filatelis�čnih razstav, ki jih je organiziral celjski filatelist 
Tone Petek, s katerim že nekaj let odlično sodelujeva v dobrobit 
slovenske filatelije.

„Dream Team“ pri postavljanju društvenih razstav

Veni Ferant, Igor Pirc, dr. Peter Suhadolc, Jelko Gros in Tone Petek

Zbrali smo se v dolini pod Poncami na odprtju razstave v novem objektu.

Staša Bračič, komisarka razstave v Tirani, mi je izročila posebno nagrado.

2016

Meseca marca že tradicionalno sodelujemo na sejmu zbira-

teljstva Collecta v Ljubljani. Eni smo tam sodelovali preko FZS, 

drugi pa so si z veseljem prišli ogledat to zanimivo prireditev.

V prvih mesecih so potekale ak�vnos�, povezane z dogodki, ki se 
bodo odvili letos. Najprej sestanek s predsednikom FD Trbovlje, 

nato pa še s predsednikom Mestne skupnos� Žalec ter ZKŠT in 

Knjižnico glede vseh letošnjih dogodkov. 

Na aprilski razstavi enovitrinskih zbirk  Koprivnicafila 2016

(Koprivnica, Hrvaška) je moj eksponat o oljkah prejel 85 točk 
(velika pozlačena medalja) in posebno nagrado.

Maja 2016 je na razstavi  v albanski prestolnici Tirani Balkanfila
zbirka o pivu  prejela 91 točk, zlato  LADS, LET'S GRAB A PINT!
medaljo in še posebno nagrado (na sliki desno spodaj).

Na razstavi  (Szombathely, Madžarska, 5.―8. 5. 2016) je AJF
sodeloval eksponat krožka II. OŠ Celje (My Home Town Celje, the 
Princely Town), ki je prejel 78 točk in pozlačeno priznanje. Na tej 

razstavi sem bil prvič član mednarodne sodniške ekipe.

Konec junija smo v avli doma II. slovenskega tabora v Žalcu v 4 

vitrinah predstavili zbirko o čipkah (avtorja Toni Če�na in jaz, pri

V Ljubljani smo se 18. junija 2016 udeležili volilne skupščine FZS. 

Ponovno sem bil izvoljen za člana IO FZS, kjer sem opravljal tudi 

delo tajnika FZS, pa skrbnika za filatelis�čne eseje FZS in še kaj.



postavitvi pa sta sodelovala tudi Srečko in Uroš). Tega dne pa 

smo na Poš� Žalec imeli v uporabi naš PPŽ, namenjen čipkam, 

poleg tega pa smo izdali skoraj 100 priložnostnih ovitkov (št. 37) 

s čipko. Nekaj smo jih tudi zamenjali za izdaje ostalih društev. 
Razstavo smo postavili skupaj s klekljaricami SA–ŠA regije.

Ob občinskem prazniku smo na mojo pobudo izdali priložnostno 
kuverto št. 38 in PPŽ, namenjen novi Fontani zelenega zlata v 

Žalcu. Znamke je izdala Občina Žalec, hkra� pa je založila tudi 

nekaj razglednic. Pred odprtjem razstave smo v prostorih našega 
društva pripravili predavanje Alojza Tomca iz Novega mesta o  
tem, kako pripravi� razstavni eksponat v filatelis�čnem razredu 
razglednic. Poleg naših članov se je predavanja udeležilo tudi 

nekaj članov iz ostalih slovenskih društev.

Na razstavi –  na Tajvanu je oktobra 2016 sodeloval Phila Taipei
moj eksponat – in prejel tokrat le 75An everlas�ng tree  Olive 

Skupaj s Filatelis�čnim društvom Trbovlje smo 29. 9. 2016 v 
prenovljeni avli Doma II. slovenskega tabora v Žalcu pripravili 
skupno, doslej v Žalcu največjo razstavo (skupaj več kot 1200) 
razglednic Trbovelj, Žalca in Celja. V 20 vitrinah je Lado Zajc 

prikazal bogato zbirko razglednic Trbovelj, Toni Če�na je 

predstavil Žalec v eni vitrini, jaz pa Žalec v 12 vitrinah, eno 
zgodbo v eni vitrini ter razglednice Celja v 6 vitrinah. Razstava je 
bila posvečena praznovanju praznika Mestne skupnos� Žalec, ki 
je ob tem izdala še knjižico razglednic Žalca. Mi pa smo izdali 

pona�s razglednice Žalca (št. 39), osebno znamko in PPŽ. Na 

svečani seji mi je Mestna skupnost Žalec podelila priznanje, na 

katerem so zapisali: »za dolgoletno uspešno delo na področju 
filatelije ter skrbnemu in predanemu kronistu našega mesta«.

V dvorani Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v 

Žalcu smo 30. 8. predstavili mojo filatelis�čno razstavo z 

naslovom  Odprtje je bilo nadvse dobro »Pjebi, pejmo na pir!«.

obiskano. V kulturnem programu je nastopil , ki bi Celjski oktet
lahko bil filatelis�čni oktet, saj sva v njem nastopila tudi s sinom 
Črtom, oba pa sva člana našega društva (na sliki sva prva na levi).

Oktobra smo na mladinski razstavi v Trakoščanu predstavili 3 

mladinske eksponate: OŠ Prebold ( ), II. OŠ Celje: Anže in šport

( – ) in I. OŠ Žalec ). Celje  knežje mesto (Učna pot okoli jame Pekel
Vsi trije so prejeli po 70 točk in  medalje. pozlačene

Na mojo pobudo je po mojem osnutku pričel na Poš� 3310 

ŽALEC delova� priložnostni žig (slogan), namenjen promociji 

nove pivske fontane v Žalcu. Založila ga je Občina Žalec.

Celjski oktet med nastopom v Ekomuzeju v Žalcu

Prejemniki priznanj Mestne skupnosti Žalec leta 2016

Združeni v filateliji - Žalčani, Trboveljčani in zakonca Bračič iz Maribora.

Uvod v predavanje Alojza Tomca o razglednicah



točk (  medalja). Za primerjavo: leta 2014 je na velika srebrna

razstavi  ta is� eksponat prejel 81 točk ter pozlačeno PhilaKorea

medaljo. Ni vsak dan nedelja! Bo pa naslednjič bolje.

Novembra sem na predavanju, ki ga je na II. OŠ Celje organiziral 

FNK Celje, predaval o tem, kako se iz naše zbirke lo�� priprave 

tekmovalnega eksponata v razredu tematske filatelije. Preda-
vanje je bilo zelo dobro obiskano (19 udeležencev) in se ga je 
udeležilo tudi več članov iz sosednjih društev.

Zadnje srečanje članov društva v letu 2016 (na štefanovo) z 
manjšo zakusko je tradicionalno pripravil naš tajnik društva 

Srečko Meh. In vsakič pove, da je to organiziral zadnjič.

Takole smo se zbrali na štefanovo leta 2016

Veni, Igor Pirc z ženo Marjetico, Bojan Bračič in gospa Librić na Dunaju.

Mentor Veni Ferant in mladi člani filatelističnega krožka 1. OŠ Žalec

Veni Ferant, Martina Hribar (organizatorka prireditve), Tone Petek 
in Igor Pirc na Blokah (Tone Vrabl je pa za fotoaparatom).

Na zboru članov društva smo 27. 2. 2017 razrešili stare vod-
stvene organe društva ter izvolili nove za š�riletno obdobje 
2017-2021. Večjih sprememb ni bilo. Predsednik društva ostaja 
Veni Ferant, podpredsednik društva Uroš Zupanc, tajnik Srečko 
Meh, pomagali pa jim bodo Maja Vedenik, Franc Gorič in Marjan 
Plavčak. V nadzorni odbor so bili izvoljeni Milan Boršič, Jožef Čeh 
in Drago Klepac, v častno razsodišče pa Cirila Haler, Ivan Ribič in 
Jožef Rupnik.

2017

Konec marca smo ponovno pričeli z delom šolskega filatelis-
�čnega krožka na I. OŠ Žalec, kjer sem na pobudo prejšnjega 
mentorja krožka Tonija Če�ne to delo prevzel jaz.

V Celju smo se v aprilu udeležili odprtja filatelis�čne razstave, ki 
jo je pripravil tamkajšnji Filatelis�čni in numizma�čni klub Celje v 
sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Celje.

V Ekomuzeju Žalec smo 15. 5. 2017 ponovno postavili na ogled 
mojo filatelis�čno zgodbo o pivu .»Pjebi, pejmo na pir!«

Aprila smo se udeležili filatelis�čne prireditve v Novi vasi na 
Blokah (Igor Pirc, Tone Petek, Tone Vrabl in jaz, ki sem bil tudi 
avtor priložnostnega poštnega žiga na tej prireditvi).

Kot predstavnik FZS sem se 12. maja 2017 na Dunaju udeležil 
predstavitve znamke, ki je izšla v čast Marije Terezije. Znamko, ki 
jo je oblikovala Slovenka, je skupaj izdalo 5 evropskih držav.

Toni, Srečko in jaz smo se 20. maja 2017 udeležili vsakoletnega 
rednega letnega zbora članov FZS v Ljubljani.

Sedem članov društva je 3. marca obiskalo filatelis�čni sejem in 
razstavo v Münchnu, konec marca pa smo obiskali še sejem 
Collecta v Ljubljani.



Na Osnovni šoli Frana Kranjca v Celju je bilo 17. junija 2017 
izvedeno prvo filatelis�čno tekmovanje v Sloveniji pod naslo-
vom » «, ki sta ga pripravila avtorja Staša in Bojan Lov na filatelista
Bračič iz Maribora ob sodelovanju celjskih in okoliških filatelis-
�čnih krožkov. Zelo zanimivega tekmovanja so se udeležile 4 
ekipe šolskih krožkov. Tri so bile iz Celja, četrta pa je bila ekipa OŠ 
Prebold (mentor Marjan Plavčak). Z Marjanom in Bojanom 
Himmelreichom smo sodelovali tudi v ekipi organizatorjev. Vsi 
udeleženci so si bili enotni, da bo takšno tekmovanje treba 
organizira� tudi v prihodnje, morda še na kakšni drugi šoli.

V maju smo se spet udeležili  in imere v Trbovljah. Prvi Firamle F
dan (sreda) smo vstavljali zbirke v vitrine, popoldan pa je bilo na 
vrs� ocenjevanje. Na  sem sodeloval tudi kot član Firamli
ocenjevalne komisije. V četrtek je bilo popoldan svečano odprtje 
obeh razstav. Petek sem preživel v �skarni, kjer sem pripravljal 
vse od priznanj do zaključnega dokumenta z rezulta�. V soboto 
pa smo se udeležili še razglasitve rezultatov in pomagali pri 
pospravljanju eksponatov in vitrin. Tokrat smo imeli na razstavi 
Firamla razstavljenih 5 najboljših mladinskih eksponatov v 
revijalnem (netekmovalnem) razredu. Vsi so prejeli priznanja. V 
tekmovalnem razredu na  pa sem razstavil svoj eksponat Fimeri
razglednic  in zanj prejel zlato medaljo ter »Pozdrav iz Celja«
najvišje število točk na razstavi sploh (85). Razstavljal je tudi naš 
član Bojan Himmelreich, sicer tudi član FNK Celje (na razstavi 
tokrat prijavljen kot član Celja), in prejel pozlačeno medaljo.

Septembra smo sodelovali na filatelis�čni razstavi  v AJF
Memmingenu na Bavarskem, kjer smo spet dosegli lepe re-
zultate. Pri mladincih je eksponat OŠ Prebold (Šport je moja 
izbira) dosegel 66 točk (srebrna medalja). Eksponata I. OŠ Žalec 
(  70 točk) in eksponat II. OŠ Celje (Učna pot okoli jame Pekel, Celje 
– knežje mesto, 72 točk) sta prejela veliki srebrni medalji. Pri 
članih je Bojan Himmelreich (sicer tudi član FNK Celje) prejel 68 
točk in srebrno medaljo za zbirko o čebelah, jaz pa sem za zbirko 
o pivu prejel  in še posebno 90 točk, veliko zlato medaljo
nagrado – petlitrski pivski vrček. Vrček sem podaril Ekomuzeju v

Na žalski Poš� sva (9. 6. 2017) Toni in jaz od 8. do 14. ure dežurala 
in žigosala pošiljke s PPŽ. Par dni prej smo na ogled postavili tudi 
razstavo s planinsko tema�ko. Izdali smo priložnostni ovitek (št. 
40) z vložnim listom in osebno znamko ter PPŽ, vse ob visokemu 
jubileju ( ). Zvečer smo se udeležili še slavnostne 50 let PD Žalec
proslave, ki so jo planinci organizirali v Kulturnem domu Vrbje.

Pred odhodom na počitnice (22. 6. 2017) je 13 mladih filatelistov 
na I. OŠ Žalec po žrebanju prejelo vsak svoj album z znamkami 
ter več različnega filatelis�čnega materiala, ki so ga skupaj z 
albumi donirali različni slovenski filatelis�. Iskrena hvala vsem!

V Kranju so nam izročili tudi priznanja z drugih nedavnih razstav.

Dr. Bojan Himmelreich prejema priznanje na razstavi v Trbovljah

Predsednik FD Žalec Veni Ferant in predsednik PD Žalec Vlado Rojnik

Ekipa organizatorjev igre »Lov na filatelista«



Žalcu, kjer bo morda dobil svoje mesto med ostalimi pivskimi 
ekspona�. Vsekakor uspešen nastop naših filatelistov!

Na domoznanskem večeru v Medobčinski splošni knjižnici Žalec 
sem 4. 12. 2017 pod naslovom predstavil običaje »Voščim �…« 
pisanja voščilnic nekoč in danes. Na 36 lis�h sem pripravil tudi 
razstavo s praznično tema�ko (od božiča do novega leta na slo-
venskih znamkah), vsakemu udeležencu pa sem podaril unikat-
no voščilnico, ki sem jo posebej za to priložnost izdelal sam.

Septembra smo spet sodelovali na razstavi  v Kranju. S 8.Okno
svojim eksponatom o železniškem mostu v Celju (Nova struga, 
nov most) je sodeloval Bojan Himmelreich in prejel 66 točk ter 
pozlačeno medaljo. Četrtkovega odprtja razstave smo se 
udeležili Toni, Srečko, Marjan in jaz, sobotne podelitve priznanj 
in prevzema eksponatov pa Toni, Srečko in jaz. Obenem smo 
dostavili tudi 11 eksponatov za mladinsko razstavo v Ško�i Loki.

Še eno uspešno leto smo zaključili s srečanjem v društvu s 
skromno pogos�tvijo. Srečko nas je znova presene�l.

Septembra smo sodelovali na netekmovalni meddruštveni 
filatelis�čni razstavi v Ško�i Loki, kjer smo predstavili 1 eksponat 
II. OŠ Celje, 3 eksponate OŠ Prebold in 7 eksponatov I. OŠ Žalec. 
Odprtja razstave smo se udeležili Toni, Srečko in jaz.

Tajnik društva Srečko Meh je prevzel priznanja na razstavi v Škofji Loki.

Voščilnici sem predal tudi „domoznanki“ Karmen Kreže in direktorici 
MSKŽ Jolandi Železnik, saj s Knjižnico odlično sodelujemo.

Tudi to leto smo pričeli z delom inventurne komisije in nad-
zornega odbora društva. Sledila je priprava poročila za Občino 
Žalec, nato pa še priprava podatkov za ocenjevanje društev v FZS 
za obdobje 2016 in 2017. Prav tako je bilo treba pripravi� poro-

čilo o delu v letu 2017, finančno poročilo ter načrte za leto 2018. 

Pisarije nam kar ne zmanjka!

Na Ravnah smo se 1. marca udeležili odprtja razstave MaxiRavne 

2018 »Pozdrav . Sodeloval sem z mojim eksponatom razglednic 
iz Celja«, za katerega sem prejel 77 točk in zlato medaljo.

Maja smo se udeležili vsakoletnega zbora članov FZS, kjer smo 
(med skupno 27 društvi) za dvoletno ocenjevanje dela društev 
prejeli priznanje za doseženo 8. mesto.

2018

V Rogaški Sla�ni smo se 24. 5. 2017 udeležili odprtja razstave in 
predstavitve znamke » «. Sodeloval sem v 110 let DONAT Mg

organizacijskem odboru, ki je dobrih sedem mesecev pripravljal 

to odmevno prireditev, ter spoznal veliko novih prijateljev.

Marca smo bili prisotni na sejmu zbirateljev  v Ljubljani. Collecta
Oba dneva sem kot tajnik FZS dežural pri mizi, ki jo ima tam FZS.

Zbor članov FZS 2018 v Ljubljani

Gospodar našega društva in skrbnik menjalnih zvezkov pri FZS 
Ivan Ribič je prevzel priznanje za ocenjevanje dela v društvu.



Iz �skarne so 24. 8. prispeli koledarji FZS, posvečeni 100. 

obletnici Verigarjev. Prijazni poštarji so jih 225 dostavili tudi na 

moj domači naslov v Žalcu, da sem jih nato razdelil bližnjim 

društvom in ostalim naročnikom. Vsak član našega društva je 
prejel en izvod. Ta res izvirni koledar v nakladi 1600 izvodov je bil 
v celo� razprodan! Vse pohvale FZS za tako akcijo!

V okviru domoznanskih večerov sem 1. 10. 2018 v žalski Knjižnici 
pripravil predavanje pod naslovom »Po sledeh zaprašenih 
žalskih pisem«. Ob tem sem pripravil tudi priložnostno razstavo 
na 5 plaka�h formata 70 x 100 cm, na katerih sem predstavil del 

zbirke pisem, dopisnic in razglednic, ki nosijo poštni žig Žalca. S 

pomočjo takšnega materiala sem obiskovalcem predstavil neka-

tere zanimive prebivalce Žalca (Vlado Šketa, metalurg) in bližnje 
okolice (dr. Gregor Čremošnik, zgodovinar, profesor na univer-
zah v Skopju in Ljubljani). S takim načinom dela bom nadaljeval.

V oktobru sem se v Ljubljani udeležil dvodnevnega simpozija ob 

100. obletnici , prvih slovenskih poštnih znamk. Izšel Verigarjev
je tudi Zbornik simpozija, ki je oboga�l našo društveno knjižnico. 

Oktobra sem se (na lastne stroške) udeležil odprtja razstave  AJF
v Varaždinu. Dvodnevno druženje s filatelis�čnimi prijatelji z og-
ledom številnih dobrih eksponatov se je izkazalo za zelo koristno,

Na svetovni razstavi v Pragi sem bil od 13. do 19. 8. 2018 v vlogi 

slovenskega nacionalnega komisarja. Na razstavi sem sodeloval 

tudi s svojim eksponatom o pivu, ki je prejel 86 točk in veliko 

pozlačeno medaljo. Mnogo obiskovalcev si je z zanimanjem 
pogledalo moj eksponat, saj se Čehi zelo dobro spoznajo na pivo.

Oktobra smo sodelovali na razstavi enovitrinskih eksponatov v 

Novski (Hrvaška). Mladinski eksponat I. OŠ Žalec je za zbirko »Ju-

hu-hu, šola v naravi je že tu!« prejel 60 točk in srebrno medaljo, 

Bojan Himmelreich je za zbirko  prejel »Nov most, novo korito«
62 točk in srebrno medaljo, jaz pa za zbirko o oljkah 89 točk 
(daleč največ na tej razstavi) in zlato medaljo. Zbirke sem na 
razstavo poslal kar po poš� iz hrvaškega Đurmanca, saj se je zelo 

mudilo, na razstavi pa nismo imeli svojega komisarja, ki bi sicer 

poskrbel za dostavo in tudi za vračanje slovenskih eksponatov.

Na Poš� Žalec smo 6. 9. 2018 predstavili spominsko kuverto (št. 

41) z vložnim listom, PPŽ ter osebno znamko. Z Urošem sva 

postavila razstavo, ki sem jo pripravil ob tem jubileju. Vse skupaj 
smo izvedli s pomočjo oblikovalca Jožeta Domjana, Občine Žalec 
in Mestne skupnos� Žalec ter tako znova dokazali, da s skupnimi 

močmi zmoremo veliko več. Še enkrat en velik HVALA vsem!

Ekipa, ki je pripravljala razstavo v Rogaški Slatini.

Nicos Rangos, José Ramón Moreno, mag. Bojan Bračič in Nataša Ferant

Še en uspešen večer domoznanstva v žalski Knjižnici

Udeleženci mednarodnega simpozija o Verigarjih v Ljubljani



Ob 200-letnici šolstva v Preboldu so člani krožka 13. 12. 2018 

skupaj z mentorjem Marjanom Plavčakom pripravili tudi filate-
lis�čno razstavo. Naše društvo je izdalo kuverto št. 42 z vložnim 
listom, šola pa je prispevala osebno znamko, ki sem jo oblikoval 
skupaj s PPŽ in s plaka� za to razstavo.

Konec oktobra smo se udeležili še filatelis�čnega srečanja v 

Velenju, novembra pa v Ljubljani predstavitve znamke ob 100. 

obletnici Verigarjev, prvih slovenskih znamk.

Tudi letos sta odlično delovala oba šolska filatelis�čna krožka. Na 

OŠ Prebold deluje krožek po mentorstvom Marjana Plavčaka že 

18 let, na I. OŠ Žalec pa zadnjih nekaj let to delo opravljam jaz. 

hkra� pa sem od hrvaških kolegov prevzel naše eksponate, ki so 

uspešno sodelovali na razstavi v Novski. Moje Oljke so bile zlate!

Krožkarji z OŠ Prebold v letu 2018

Strokovnjak za žigosanje s kovinskimi poštnimi žigi in njegov vajenec

Prostovoljci slovenskih društev so postavili razstavo v Mekinjah.

Krožek na 1. OŠ Žalec: učenke Dejana, Nia, Tea in Taja, učiteljica 
Barbara Jevšnik in učenka Eva. Mentor je pa na drugi strani fotoaparata.

V Šentjurju smo se 21. 3. udeležili predstavitve nove poštne 

znamke, posvečene Franju Malgaju. Med govorci na predstavitvi 
znamke sem sodeloval kot član FD Žalec in kot tajnik FZS. Po 
prireditvi sva s Tonijem opravila še eno dobro delo – šla sva 
žigosa� kuverte z eseji za FZS na Pošto v Celju.

V okviru FZS smo se nekateri že dalj časa ak�vno ukvarjali s 

pripravami na organizacijo mednarodne filatelis�čne razstave 

AJF  SLOVENIJA 2019–  v samostanu Mekinje v Kamniku, ki smo jo 

izvedli konec marca 2019. Nekaj naših članov je sodelovalo pri 
postavljanju in potem tudi pri pospravljanju več kot 300 raz-
stavnih vitrin. Na razstavi smo sodelovali tudi s 4 tekmovalnimi 

ekspona� naših članov. Eksponat I. OŠ Žalec » « je za Ribnik Vrbje

doseženih 73 točk prejel veliko srebrno medaljo, eksponat OŠ 

Prebold ( ) pa je prejel 75 točk in MY STEPS AMONG THE TREES
pozlačeno medaljo. Za eksponat o oljkah sem prejel 76 točk 
(pozlačeno medaljo), za zbirko o pivu pa 90 točk in veliko zlato 
medaljo s posebno nagrado. Na tej prireditvi sem nastopal v

V Celju smo se 24. 1. 2019 v dvorani Knežjega dvorca udeležili 
predstavitve nove poštne znamke, posvečene Almi Karlin.

Marca smo sodelovali na sejmu  v Ljubljani. Več naših Collecta

članov je prav tako obiskalo to tradicionalno prireditev.

2019

V palači Državnega sveta v Ljubljani je 5. 2. 2019 Tone Petek 
pripravil filatelis�čno razstavo »Slovenska književnost na 

znamkah«, jaz pa sem oblikoval PPŽ, osebno znamko in raz-

glednico ob tem dogodku.



vlogi generalnega sekretarja, kar je pomenilo tudi pripravo vseh 

vrst �skovin – od plakatov in usmerjevalnih tabel po Kamniku, 

transparentov, diplom, �skanih končnih rezultatov … pa do 

organiziranja končne postavitve vitrin po vseh dvoranah. 
Razstavo je obiskalo tudi nekaj vidnih imen svetovne filatelije na 
čelu s predsednikom FIP Bernardom Bestonom iz Avstralije.

V Ljubljani smo se 18. maja 2019 udeležili vsakoletnega rednega 

zbora članov FZS.

Neutrudni Tone Petek je 29. 5. 2019 pripravil novo filatelis�čno 

razstavo ( ). Sodeloval sem 50 let Območne obrtne zbornice Celje

z oblikovanjem PPŽ in osebne znamke ter pomagal pri postavitvi 
razstave in selitvi na še dve drugi lokaciji.

Tone Petek je junija pripravil izvirno filatelis�čno razstavo v 
Muzeju premogovništva v Velenju. Oblikoval sem PPŽ in osebno 

znamko ter skupaj z Matevžem Žugljem pomagal Tonetu pri 

postavitvi razstave. Kot zanimivost naj povem, da je bila razstava 

postavljena 160 metrov pod površino zemlje v rudniku in gre za 
eno najgloblje postavljenih filatelis�čnih razstav na svetu.

Na septembrski filatelis�čni razstavi  v Kranju tokrat 9.Okno
nismo predstavili naših novih eksponatov, sem pa (na lastne 
stroške) tri dni sodeloval v tričlanski sodniški ekipi (Igor Pirc, dr. 
Veselko Guš�n in jaz), ki je prvi dan najprej postavila vse vitrine in 

vstavila večino tekmovalnih eksponatov, naslednja dva dni pa še 

ocenjevala vse prispele tekmovalne eksponate. Naslednji teden 
sem doma pripravil vse �skovine od diplom do �skane verzije 
palmaresa in se zadnji dan udeležil tudi pospravljanja vitrin ter 
zaključne prireditve s podelitvijo priznanj. Še ena od prireditev, 

kjer si lahko nabereš veliko predragocenih izkušenj.

Na mednarodni filatelis�čni razstavi » « v Ško�i Europhila 2019

Loki sem 21. septembra sodeloval v is� tričlanski sodniški ekipi, 
kot prej v Kranju. Skupaj smo ocenili vse tekmovalne eksponate.

V Vesoljskem centru Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju 
sva s Tonetom Petkom pripravila zanimivo filatelis�čno razstavo 

ob 50. obletnici prvega pristanka človeka na Luni. Oblikoval sem 

7 posterjev, PPŽ, razglednico in osebno znamko ter pomagal pri 
postavitvi te odmevne razstave, ki smo jo odprli v soboto, 20. 
julija 2019, na sam dan obletnice tega dogodka.

Na tradicionalnih, že  v Lovrencu na  26. Jezernikovih dnevih
Pohorju smo v avgustu prikazali mladinski eksponat krožka na I. , 

OŠ Žalec ( ) in moj eksponat o črni Učna pot okoli jame Pekel

umetnos� – �skarstvu.

V Kamniku ob prevzemu nagrade za uspešno razstavljanje

Matevž Žugelj, Tone Petek in jaz ob najgloblji razstavi pod zemljo

Organizacijski odbor razstave v Kranju 2019: sodnika Veni in Igor Pirc, 
komisar razstave dr. Peter Kramar ter sodnik Veselko Guštin.

Srečko Meh prejema diplomo za pomoč pri razstavi v Kamniku.



Na tretji veliki prireditvi v letošnjem septembru pa sem bil vpet 

tudi v državno filatelis�čno razstavo  v Trbovljah. Bil sem v  Fimera

vlogi svetovalca FZS na razstavi ter član sodniške ekipe, ki je 

ocenila vse tekmovalne eksponate. Prav tako sem poskrbel za 
realizacijo �skanih diplom ter �skane verzije palmaresa ter se 
udeležil še zaključne prireditve s podelitvijo priznanj.

Oktobra se je lepo število naših članov udeležilo vsakoletne 

razstave in sejma zbiralcev v bližnjem Velenju.

Z Urošem sva 1. 10. 2019 na Poš� 3310 Žalec postavila razstavo, 
ki sem jo pripravil ob 80-letnici Kina Žalec. Od 3. do 6. oktobra 
2019 sem kot nacionalni komisar zastopal barve slovenske fila-
telije na razstavi  v Budimpeš�. Tja sem odpeljal HUNFILA 2019

14 slovenskih eksponatov, od tega so bili trije iz našega društva. 

OŠ Prebold ( ) je prejel 75 točk My Steps among the Trees
(pozlačena medalja), I. OŠ Žalec ( ) je Učna pot okoli jame Pekel
prejel 72 točk (velika srebrna medalja), jaz pa sem za zbirko o 
pivu (  prejel 85 točk, zlato medaljo in še Lads, let's grab a Pint!)

posebno nagrado za najboljši eksponat v odprtem razredu.

V Muzeju premogovništva v Velenju smo 15. 10. 2019 pomagali 

pospravi� filatelis�čno razstavo, ki jo je tam postavil Tone Petek 

iz Celja. Ker zelo dobro sodelujemo s sosednjimi društvi, smo jim 

tudi tokrat ponudili našo pomoč.

Pozno popoldan smo se z avtom odpravili iz Budimpešte, 
naslednje jutro ob 8. uri pa sem že dežural na Poš� v Žalcu, kjer 
smo izdali priložnostno kuverto št. 43 z osebno znamko in PPŽ, 

na ogled pa je bila tudi razstava. Vse v spomin na 80 let Kina 

Žalec. Spet so pomagali Uroš, Toni, Srečko in Ivan.

Nekateri filatelis� smo 30. 9. 2019 obiskali Pošto 3302 Griže, kjer 

smo si za spomin lahko še zadnjič od�snili dnevni poštni žig, saj 
so Pošto v Grižah, ki je delovala vse od leta 1890, naslednji dan 
zaprli. Žalosten dogodek predvsem za krajane Griž in okolice.

Tonetu Petku smo nato 17. 10. 2019 pomagali postavi� tudi 

filatelis�čno razstavo v Narodnem domu v Celju. Za to priložnost  

sem oblikoval osnutek za PPŽ, razglednico in osebno znamko. 
Razstavo smo nato 6. novembra 2019 pomagali še pospravi�.

V žalski Knjižnici smo 4. 11. 2019 pripravili nov domoznanski 
večer ob 80-letnici Kina Žalec. Na razstavi smo na 10 plaka�h 

prikazali mejnike v zgodovini žalskega kina. Na predavanju, 

polnem nostalgije, pa se je zbralo kar 58 poslušalcev, ki so 
odlično ocenili tako razstavo kot tudi moje predavanje. O tem 
dogodku sta poročali tudi STV iz Žalca in TV Celje. Odlična udeležba na domoznanskem večeru ob 80-letnici našega kina

Hrvaški in slovenski filatelisti na Hunfili v Budimpešti 2019

Avtor razstave Tone Petek, direktor Centra Noordung dr. Dominik Kobold, 
Matevž Žugelj in jaz pa kot pomočnika pri postavitvi razstave v Vitanju.

Ob 80-letnici žalskega kina smo postavili razstavo na Pošti.



Na društvenih sestankih redno prirejamo tudi zanimive temat-

ske večere (predavanja) in vedno znova radi izvemo kaj novega. 
Vir informacij nam je tudi filatelis�čna strokovna revija Nova 
filatelija, ki jo izdaja FZS, jaz pa jo kot urednik urejam in obliku-

jem od leta 2018 dalje. Na koncu poskrbim še, da vsako društvo 

prejme izvode revije za svoje člane, saj v �skarni š�rikrat na leto 

pripravim vseh 30 paketov za vsako posamezno številko revije.

V Celju smo se 25. 11. 2019 na II. OŠ udeležili odprtja 

filatelis�čne razstave ob 100. obletnici odhoda Alme Karlin na 

pot okoli sveta. Ak�vno smo sodelovali pri postavljanju razstave, 

za to prireditev pa sem tudi oblikoval PPŽ in osebno znamko.

Enkrat tedensko sta na Osnovni šoli Prebold in na I. OŠ Žalec med 
šolskim letom delovala tudi šolska filatelis�čna krožka pod 
mentorstvom naših članov (Marjan Plavčak in Veni Ferant).

Udarniško delo urednika ni samo izbira vsebine in oblikovanje revije, 
ampak tudi pakiranje in razpošiljanje revije do bralcev.

Zadnje srečanje v društvu je vedno nekaj posebnega

Virus nas je upočasnil, ni pa mogel zaustavi� ukvarjanja z našim 

najlepšim hobijem – filatelijo.

V jubilejnem letu našega društva smo 16. januarja 2020 na Poš� 
v Žalcu pripravili razstavo ob našem prazniku. Izdali smo 

spominski ovitek št. 44 z vložnim listom, osebno znamko in PPŽ, 

vse ob 50-letnici našega društva. Običajna ekipa (Uroš, Toni, 

Srečko, Ivan in jaz) smo postavili na ogled tudi razstavo, ki jo je 
pripravil predsednik društva, tako kot je pripravil tudi vse v zvezi 
z društveno izdajo. Odločili smo se, da bomo 29. septembra v 

Medobčinski splošni knjižnici Žalec pripravili predstavitev te 

knjige, hkra� pa bomo javnos� predstavili delo našega društva.

Pripravili smo vsa poročila in v februarju izvedli zbor članov,   

Občini Žalec pa oddali poročila o smotrni porabi sredstev ter 

pripravili vse potrebno za oddajo zaključnega računa. In ko smo 
že hoteli nadaljeva� z ostalimi načrtovanimi ak�vnostmi, se je 
od nekod pojavil zloglasni koronavirus Covid-19 in življenje je za 

nekaj tednov zastalo. Tudi v našem društvu. Smo pa v tem 

obdobju pridobivali različne podatke, ki so nam služili pri pisanju 

knjige oz. zbornika o našem društvu. Letos bodo na skupščini FZS 
(19. septembra, če bodo razmere to dopuščale) kar trije naši 
člani prejeli visoka priznanja FZS. Srečko Meh bo prejel bronasto 
priznanje Lovrenca Koširja, Marjan Plavčak bo prejel srebrno 

priznanje Lovrenca Koširja, Toni Če�na pa priznanje Lovrenca 

Koširja za življenjsko delo. Vsem iskreno čes�tamo! 

2020

Srečko, Marjan in Toni – prejemniki visokih odličij FZS v letu 2020 Veni Ferant



1. društvena izdaja – septembra 1981, brez PPŽ, samo kuverta 2/1997 – Preselitev Pošte 3310 Žalec v nove prostore

3/1998 – 130. obletnica II. slovenskega tabora v Žalcu 4/1998 – 50. obletnica smrti skladatelja Rista Savina

Večina filatelis�čnih društev skuša pomembnejše lokalne 
dogodke zabeleži� tudi na svojevrsten način. Ob takih 
priložnos�h predlaga Poš�, da jim ugodijo in izdelajo 

priložnostni poštni žig, namenjen takim priložnos�m. Takšen žig 

uporabljamo na določen dan na Poš�, namen tega pa je, da bi 

kar čim več poštnih pošiljk opremili s takim žigom, ki bi obveščal 
ljudi doma in po svetu o našem pomembnem dogodku. Takšni 
žigi na poštnih pošiljkah so tudi predmet zbiranja mnogih 

filatelistov. Mo�v na žigu je lahko zanimiv tudi za zbiralce po 

svetu, ne samo pri nas. V našem društvu se trudimo, da od leta 

1997 dalje vsako leto izdamo vsaj en tak priložnostni poštni žig, 

zraven pa pripravimo še spominski ovitek ter v zadnjem času 

tudi osebno znamko, namenjeno temu dogodku. Skoraj vsaki 
izdaji priložimo tudi vložni list, na katerem podrobneje opišemo 
dogodek. S tem pojasnimo namen takšne izdaje tako lokalnemu 

prebivalstvu kot �s�m od drugod. Tudi na tak način se trudimo, 

da nekateri pomembni dogodki zaradi našega hitrega načina 

življenja ne bi prekmalu prešli v pozabo.



7/2000 – 100. obletnica rojstva zdravnika dr. Jožeta Potrate 8/2000 – 90. obletnica rojstva kiparja Edvarda Salesina

9/2001 – 30 let ogledov Jame Pekel in 40 let TD Šempeter 10/2001 – Evropski kongres herpetologov v Žalcu

5/1999 – 200-letnica pričetka rudarjenja v Zabukovici 6/1999 – 100. obletnica odprtja Hausenbichlerjeve koče na Mrzlici



13/2002 – Odprtje nove pošte 3202 Ljubečna 14/2002 – 50 let Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu

15/2002 – 820 let Žalca 16/2003 – 100 let sokolstva v Žalcu

11/2001 – 120 let hranilnice in posojilnice v Žalcu 12/2001 – Filatelistična razstava v Celju ob 150-letnici Mohorjeve družbe



19/2004 – Vstop Slovenije v EU 20/2004 – Dvatisoči zvon v Žalcu

21/2005 – 60 let zmage nad fašizmom in nacizmom 22/2005 – 140 let hmelja v Savinjski dolini

17/2003 – 150. obletnica smrti prve slovenske pesnice Fany Hausmann 18/2004 – 100. obletnica rojstva pesnice Mete Rainer



25/2007 – 75. obletnica rojstva slikarja Adija Arzenška 26/2008 – 140. obletnica II. slovenskega tabora v Žalcu

27/2008 – 200 let I. gimnazije v Celju 28/2009 – 150. obletnica rojstva skladatelja Rista Savina

23/2006 – 100. obletnica posvetitve cerkve sv. Miklavža v Žalcu 24/2006 – Odprtje nove Glasbene šole Rista Savina



31/2010 – 100 let prve šolske zgradbe OŠ Prebold 32/2011 – 100 let prve elektrarne v Žalcu

33/2012 – Nova osnovna šola v Grižah 34/2013 – 100. obletnica prve razstave hmelja v Žalcu

29/2010 – 40 let Filatelističnega društva Žalec 30/2009 – Odprtje Ekomuzeja hmeljarstva in pivovarstva v Žalcu



37/2016 – Po sledeh čipke, razstava klekljanih čipk 38/2016 – Odprtje fontane piva Zeleno zlato v Žalcu

39/2016 – Razstava razglednic Pozdrav iz Žalca 40/2017 – 50 let Planinskega društva Žalec

35/2014 – 50 let mesta Žalec 36/2015 – 150 let Pošte Žalec



43/2019 – 80 let Kina Žalec 44/2020 – 50 let Filatelističnega društva Žalec

Leta 2007 smo izdali našo prvo osebno znamko. Društvena izdaja FDTrbovlje leta 2010 ― dvoboj z Žalcem

41/2018 – 150. obletnica II. slovenskega tabora v Žalcu 42/2018 – 200-letnica šolstva v Preboldu



Če si spro� ne beležimo dogodkov, se kaj rado zgodi, da jih 

prekrije prah pozabe. Tako se je nekajkrat zgodilo tudi nam in 
našim predhodnikom. Takrat, ko se � dogodki dogajajo, se nam 
večinoma ne zdi pomembno, da bi o tem kaj zapisali. Kdo je dal 
pobudo, idejo, kdo je kaj narisal, pripravil, sodeloval in potem 

dokončno spravil v življenje? Pa poglejmo nekaj takih dogodkov, 

povezanih (morda) tudi z našim filatelis�čnim društvom.

Prva takšna neznanka je zgodba o priložnostnem poštnem žigu 

(PPŽ) ob praznovanju 800-letnice Žalca leta 1982. 

Kljub izkazani dobri volji nam ni uspelo dobi� nobenih natan-
čnejših podatkov o tem, kakšno vlogo je (če jo je res) imelo pri 

tem naše filatelis�čno društvo. Zato bomo zelo veseli, če se bo 

kje našel kdo, ki bi o tem lahko vedel kaj več.

Podobno je s priložnostnim poštnim žigom, izdanim 3. 8. 1992 

na Poš� Žalec, namenjen pa je bil 40. mednarodnemu hmeljar-

skemu kongresu, ki je takrat potekal v Žalcu. Tudi o tem iščemo 
podatke, ali je naše društvo imelo kaj „prste vmes“, da je prišlo 
do realizacije.

Vse tri žige sem oblikoval in dal pobudo zanje, zato upam, da bo 

še kdaj kakšna priložnost, da bomo lahko svetu sporočali o zani-

mivos�h in dogodkih v našem mestu in bližnji okolici. 

Veni Ferant

Tudi o priložnostnem poštnem žigu, izda-

nem 6. 9. 1997, ki je bil namenjen 70-letnici 
športnega društva „BORUT“ v Gotovljah in 
v uporabi na Poš� Žalec, nimamo kaj več 
podatkov. Pisnih dokumentov nismo našli, 

govoricam pa tudi ni vsega za verje�, zato 

bomo veseli vsakih konkretnih podatkov.

V poznejšem obdobju pa smo bili v našem društvu pobudniki za 

tri priložnostne strojne poštne žige, katerih namen je bil, da bi s 

pomočjo poštnih pošiljk, poslanih iz Žalca, sporočali svetu, da se 
pri nas nekaj dogaja. Takšna ilustrirana sporočila so za nekaj časa 
zamenjala �ste vsakodnevne „valove“, imenovane „poplava“.

Če je žig lepo odtisnjen, se da dobro razbrati njegovo sporočilo.

Naše mesto je sicer še mlado, ima pa žalski trg zelo dolgo zgodovino.

 
INŠTITUTA ZA HMELJARSTVO 
IN PIVOVARSTVO V ŽALCU
1 4 .  J U N I J A  2 0 0 2



Na zadnjem volilnem zboru članov smo 27. februarja 2017 

izvolili nove društvene organe za dobo š�rih let.

Upravni odbor FD Žalec – 7 članov

Srečko MEH, tajnik društva od leta 2001 dalje, 

Veni FERANT, predsednik društva od 2007 dalje, glavni tajnik 

FZS (2016-2020), urednik revije Nova filatelija (od 2018 dalje), 

član sodniškega zbora pri FZS, nacionalni komisar pri FZS, 

skrbnik esejev FZS, mentor šolskega krožka na 1. OŠ Žalec ... 

Marjan PLAVČAK, član upravnega odbora društva, mentor 

krožka na OŠ Prebold od leta 1999 dalje,

Franc GORIČ, član upravnega odbora društva,

Maja Vedenik, članica upravnega odbora društva,

Uroš ZUPANC, podpredsednik društva, skrbnik menjalnih 

zvezkov v društvu od leta 1992 do danes,

Anton ROZMAN, član upravnega odbora društva.

Ivan RIBIČ, gospodar društva, skrbi za nabavo znamk v društvu 

od leta 2004 dalje, poleg tega pa je zadnja leta tudi skrbnik 

menjalnih zvezkov za celotno FZS.

Nadzorni odbor: 

predsednik Jožef Čeh, člana Milan Boršič in Drago Klepac.

Cirila Haler, Ivan Ribič in Jožef Rupnik (umrl 13. 8. 2019).

Častno razsodišče: 

Veni Ferant

Marjan Plavčak

Franc Gorič

Jožef Čeh

Uroš Zupanc

Maja Vedenik

Cirila Haler

Milan Boršič

Jožef Rupnik

Srečko Meh

Anton Rozman

Ivan Ribič

Drago Klepac



Klavdijini začetki                                   

Na ogledu razstave ob izidu znamke 
Puchovo kolo na Vranskem 20. 5. 2005                            

Klavdija in mentorica Cirila Haler na Firamli 2001 v Trbovljah

Tako kot vsakega mladega začetnika so jo bolj zanimali mo�vi na 
znamkah, kot pa vsa moja razlaga o filateliji. Pa tudi to je bilo 
poučno, saj sva se učili o »slikici na znamki«. Ko sem ji med 
drugimi podarila znamko, na kateri je bil šipek, sva kar nekaj časa 
porabili, da sva razpravljali o tej zdravilni rastlini. Takrat še ni 
vedela, kje šipek pravzaprav raste in sva pri tem uporabili razne 
knjige, da je bila o tem seznanjena. Na koncu učne ure sem jo 
vprašala, kje najdemo šipek za čaj. Njen odgovor je bil: »V 
trgovini v vrečkah«.

Moram pa še omeni�, da sta bila v vasi samo dva filatelista in da 
so njima vaščani nosili vsako znamko, ki je pripotovala iz 
inozemstva. Žal pa so znamke izrezovali s pisem in metali stran 
dragocene kuverte z raznimi žigi in podatki o potovanju pošiljke.

Klavdija se je kot mladinka vpisala v naše društvo in sem ji bila 
mentor. Na prvi slovenski mladinski filatelis�čni razstavi 
»Firamla« leta 2001 v Trbovljah je že sodelovala s svojim 
razstavnim eksponatom »Zgodba o lovcu in naravi« in prejela 
posrebreno medaljo.    

Po odhodu v penzijo sem se pridružila kolegom v FD Žalec. 
Ugotovili smo, da bi morali privablja� mladino v naše vrste. Prva 
moja učenka je bila sosedova deklica Klavdija Seražin. V 
počitnicah je prihajala k meni na dom in sva pričeli z delom. 

Najboljši mentor mi je bil moj oče. Dnevno sem opazovala 
njegovo delo pri zbiranju znamk. Opazil je moje zanimanje in me 
dobesedno »zasvojil« s tem konjičkom. On je pričel zbira� 
rabljene znamke celega sveta že pred drugo svetovno vojno. 
Takoj po vojni se je včlanil tudi v FD Jesenice, bil je eden izmed 
prvih članov. Pri nas doma, v prijetni mali vasici pod Triglavom, 
so se tedensko zbirali filatelis� in si izmenjavali znamke. 
Izmenjava je potekala strogo po katalogu, vendar takrat še 
nisem razumela, kaj vse to pomeni. 

Ta moja zasvojenost s filatelijo je trajala skozi vse moje življenje. 

Da bi napisala, zakaj sem postala mentor mladim bodočim 
filatelistom, se moram vrni� v svojo mladost in poveda� nekaj 
besed o mojem mentorju.  

Cirila Haler, FD Žalec



Gloria, Hana in Larisa, članice ene najuspešnejših generacij mladih 
filatelistk skupaj z obema mentorjema krožka na 1. OŠ Žalec.

Veliko je o delu Tonija (Antona) Če�ne napisanega že v sami zgo-

dovini društva, kjer so omenjene postavitve razstav, dežurstva, 
žigosanja in še kaj, pa tudi tam, kjer so omenjeni odlični rezulta� 
mladih krožkarjev. Zadnja leta sva se s Tonijem odlično dopol-
njevala pri delu s krožkom na 1. OŠ v Žalcu. Toni je vedno imel 

odlične ideje, kakšno zgodbo bi pripravili s krožkarji, jaz pa sem 

priskočil na pomoč pri dobavi filatelis�čnega materiala in poma-
gal pri končnem oblikovanju eksponatov. Zato ni čudno, da sem 
po tem, ko je Toni izrazil željo, da bi počasi opus�l delo mentorja, 
kar sredi leta vskočil in nadaljeval tam, kjer je Toni obstal.

Po končani mladinski razstavi Firamla v Trbovljah leta 2001, kjer 

je nekaj mladincev iz Petrovč in Prebolda, ki sta ju vodila naša 

člana Cirila Haler in Marjan Plavčak, prejelo prva priznanja, se je 

tudi v Žalcu na osnovni šoli takratni ravnatelj Adi Vidmajer 
strinjal, da bi na šoli spet pričeli z delom filatelis�čnega krožka.

Tako so se 21. 2. 2002 zbrali na 1. OŠ Žalec in svečano ustanovili 
filatelis�čni krožek. Mentorju Toniju Če�ni se je prijavilo kar 57 
učencev, zato je bilo potrebno organizira� dve skupini – mlajšo 

in starejšo. V marcu so pričeli z delom. Mladi so se spoznavali z 

osnovami filatelije. V šolski vitrini so imeli možnost pripravi� 

občasne razstave in na ta način opozori� na svoje delo. 

Mladi filatelis� so si skupaj z mentorjem nabirali izkušnje in se 

kmalu predstavili na prvih tekmovalnih razstavah. Vseskozi so 
imeli razumevanje in podporo tako šole kot tudi filatelis�čnega  
društva. Dragocena je bila tudi pomoč FZS, ki je nudila izobra-
ževanja mentorjev, krožkom pa s pomočjo različnih donatorjev 

in Pošte Slovenije pomagala tudi s filatelis�čnim materialom.

Samo vprašanje časa je bilo, kdaj bodo prišli tudi prvi tekmovalni 

uspehi. Veselje otrok ob prejemu zasluženih priznanj je bilo 

veliko. Mentorju je uspelo z vsako novo generacijo doseči še 
vidnejše uspehe. Vsako drugo leto so se udeleževali mladinske 
filatelis�čne razstave Firamla v Trbovljah in tam po pravilu 

dosegali najvišje rezultate. S temi uspehi so jim bila odprta vrata 

na podobne razstave po svetu. Tako so tudi na tak način ponesli 

sloves svojega kraja, ko so predstavljali eksponate, povezane s 
krajem in okolico. Prvi tak eksponat je bil „Ribnik Vrbje“, drugi 
„Učna pot okoli jame Pekel“, tretji pa „Ali poznate naše mesto?“.

Toni Če�na je poleg mentorstva ak�vno sodeloval tudi pri vseh 
ak�vnos�h v zadnjih dveh desetletjih. FZS mu je za njegovo delo 

podelila bronasto odličje Lovrenc Košir, letos pa bo prejel še 

priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo. Tudi on je nepogreš-

ljiv član „prve peterke“ društva. Še vedno si ne moremo zamisli�, 
da bi žigosali novo izdajo brez njega, saj je vedno poskrbel, da so 
bili njegovi od�si s kovinskim poštnim žigom v veselje vsakega 
filatelista. Naj mu zdravje in dobra volja še dolgo služi!

Veni



Filatelis�čni krožek Osnovne šole Prebold je začel delova� v 
šolskem letu 2000/2001. Že od vsega začetka ga vodim z velikim 
veseljem in skupaj s člani spoznavam raznovrstno bogastvo 
filatelis�čnega sveta in zadovoljstva, ki ga omogoča ukvarjanje z 
njim. Najprej smo z učenci občudovali lepoto teh majhnih sličic, 
ki jim pravimo znamke. Zatem smo spoznavali, kaj pomeni 
zbiranje znamk, in maja 2001 pripravili prvo filatelis�čno 
razstavo v prostorih OŠ Prebold. V mesecu novembru 2001 smo 
s tremi ekspona� prvič sodelovali na filatelis�čni razstavi 
FIRAMLA 2001 v Trbovljah.

V skoraj dveh desetletjih delovanja je krožek vsako leto 
obiskovalo od dveh do osem članov, učencev in učenk od 
četrtega do devetega razreda. Nekaj je bilo tudi takšnih, ki so s 
filatelis�čnimi zbirkami nadaljevali še po osnovni šoli in 
sodelovali na tekmovalnih razstavah še v času svojega šolanja na 
srednji šoli, nekateri celo med študijem. Večina med njimi še 
vedno sodi med ljubiteljske zbiralce znamk, nekateri pa že 
prenašajo zbirateljski zanos na svoje potomce.

Največji uspeh je dosegel eksponat Svet umetnos� Albrechta 
Dürerja avtorice Lare Plavčak, ki je na svetovni razstavi v 
Washingtonu leta 2006 prejela veliko srebrno kolajno in 75 točk. 
Vidne uspehe smo dosegli z naslednjimi ekspona�: Svet 
umetnos� Albrechta Dürerja, Nogomet, Čudovi� svet dreves, 
Knjiga mene briga, Slovenija, dežela turizma, Šport je moja 
izbira, Zdravo živim in za okolje skrbim. Z dvema učencema smo 
se leta 2010 udeležili 5. filatelis�čne šole mladih v Trakoščanu na 
Hrvaškem, kjer smo na ogled postavili njune eksponate. Učenci 

V vseh teh le�h so člani krožka z ekspona� sodelovali na 
tekmovalnih filatelis�čnih razstavah v Sloveniji, Hrvaški, Srbiji, 
Madžarski, Italiji, Avstriji, Nemčiji, Belgiji, Švici, Španiji, 
Romuniji, Rusiji, Turčiji, Združenih državah Amerike, Braziliji, 
Maleziji in Kitajski. Najbolj odmevni rezulta� so bili doseženi na 
razstavah Firamla v Trbovljah, kjer smo sodelovali s 27 
ekspona�, na razstavah Balkanfila s 4 ekspona� in Alpe-Jadran 
filatelija z 19 ekspona�, na mednarodnih razstavah s 27 
ekspona� in na svetovnih filatelis�čnih razstavah z 11 ekspona�. 
Skupno smo do sedaj z ekspona� sodelovali na 115 razstavah.

V teh le�h smo v okviru filatelis�čnega krožka izdali dve 
filatelis�čni kuver� z osebno znamko in priložnostnim žigom. 
Prva je bila izdana ob 100-letnici šolske zgradbe, druga pa ob 
200-letnici šolstva v Preboldu. Ob obeh obletnicah smo na šoli 
pripravili filatelis�čno razstavo zbirk (in eksponatov) učencev 
preboldske šole. Otvoritve razstav so se udeležili tudi vodilni 
predstavniki Filatelis�čne zveze Slovenije.

Pri delu filatelis�čnega krožka OŠ Prebold nam z nasve� in 
filatelis�čnim materialom pomaga FD Žalec. Veselijo nas tudi 
donatorstva filatelis�čnega materiala za krožke, ki ga prispevajo 
filatelis� iz cele Slovenije. Zveza FZS skrbi za strokovno znanje 
mentorjev filatelis�čnih krožkov, za katere organizira izobra-
ževanja. Izobraževanj in srečanj se udeležujem skupaj z mentorji 
krožkov bližnjih OŠ, s katerimi redno sodelujemo. Med drugim 
sem dve le� kot mentor sodeloval pri uvajanju filatelis�čnega 
krožka na II. OŠ v Celju, kot vedno v želji, da pomagam mladim 
odkriva� bogat svet filatelije ter širim med njimi navdušenje nad 
znamkami in zbirateljstvom.

so sodelovali tudi na tekmovanjih iz znanja filatelije, ki jih je 
organizirala Filatelis�čna zveza Slovenije. Vsako leto smo marca 
obiskali sejem zbirateljstva Collecta v Ljubljani.

Marjan Plavčak, 
mentor filatelis�čnega krožka OŠ Prebold 



V okviru FZS je organizirana krožna menjava filatelis�čnega 
materiala. To je eden od načinov pridobivanja materiala, ki 
manjka v naših zbirkah. V preteklos� je bil, poleg srečanj in 
nakupa ali neposredne menjave znamk, zelo popularen. V 
zadnjem času ga vedno bolj izpodriva svetovni splet z vsemi 
svojimi možnostmi. Predvsem hitrost je velika prednost novih 
tehnologij. Marsikdo pa v zvezkih najde tudi idejo za novo zbirko 
ali razstavni eksponat.

V menjalnih zvezkih se najdejo predvsem znamke, bloki, ovitki 
prvega dne (FDC- first day cover), redkeje žigi in drug filatelis�čni 
material. Zvezke pripravljajo filatelis�, ki se jim naberejo viški 
materiala. To je zelo zamudno delo. Človek mora ime� dos� 
potrpljenja in prostega časa za pripravo takega zvezka za 
kroženje. Vsaka znamka mora bi� pravilno označena s svojo 
kataloško številko enega od uveljavljenih izdajateljev katalogov 
znamk, najpogosteje je to nemški Michel, in z vrednostjo. 
Kataloška številka je vedno levo pod znamko, vrednost pa desno. 
Vrednos� so običajno okrog 30% od kataloških, torej bistveno 
ceneje, kot če bi znamke kupovali v specializiranih filatelis�čnih 
trgovinah. Obvezna je vsota vrednos� na strani. Zelo zaželena, 
vendar v zadnjem času vedno manj prisotna pa je vsota 
vrednos� vrs�ce. Ti dve vso� sta zelo koristni, kadar so številke 
težko berljive in lahko pride do napačne interpretacije vrednos�. 
Nekateri pač grdo pišemo. Žigosane znamke so v zvezek 
prilepljene s posebnimi lepilnimi lis�či, čiste (nežigosane, z 
nepoškodovanim lepilom) pa morajo bi� zaščitene v havidu ali 
PE foliji. Zvezki so največkrat čisto navadni, šolski zvezki A5 ali A4 
formata. Nekateri avtorji imajo še zalogo posebnih zvezkov za 
krožno menjavo, ki sta jih še za časa bivše Jugoslavije izdajali 
podjetje Jugomarka in takratna pošta PTT.

Zakaj ime Krožna menjava? Filatelis�čni material je pritrjen v 
zvezkih in � krožijo med filatelis�čnimi društvi po Sloveniji. 
Pravzaprav gre za gibanje v obliki zvezde. Od FZS potrjeni skrbnik 
za krožno menjavo zbira menjalne zvezke od njihovih avtorjev, 
jih pregleda in opremi s številko za lažje sledenje. Nato paket 
zvezkov (15 do 20) pošlje v eno od filatelis�čnih društev, od 
koder ga dobi čez nekaj časa vrnjenega, zvezke obdela in pošlje v 
naslednje društvo. Tako zvezki potujejo po društvih, dokler jih ne 
izpraznimo ali dokler ne obiščejo vseh društev.

Krožna menjava temelji na zaupanju med filatelis�. Lastnik lahko 
tudi nekaj let ne vidi svojih zvezkov. Zato smo vsi moralno 
zavezani k pazljivemu ravnanju z materialom. Listanje mora bi� 
previdno, da ne pride do poškodb, prepogibanja ali trganja. 
Čistega materiala nikoli ne jemljemo iz zaščite. Seveda je tudi 
avtor zvezka dolžan znamke pravilno prepozna� in katalogizira�. 
Tu lahko hitro pride do napak, predvsem pri starejših znamkah, 
kjer je bilo uporabljenih več nians barv, papirjev in različnih 
zobčanj. Dragih znamk v zvezkih zaradi vsega naštetega ne bomo 
našli, zaupanje tudi (in sploh) med filatelis� ni neomejeno.

Naši člani društva si na društvenih sestankih lahko zvezke 
ogledajo. Iz zvezkov vzamejo, kar potrebujejo, jaz pa poberem 
denar v pro�vrednos� vzetega in ga posredujem skrbniku na FZS 
skupaj z obračunom in vrnjenimi zvezki. Pred in po vsakem 
sestanku zvezke seveda natančno pregledam in z žigom društva 
označim vrednos�, ki so bile vzete v našem društvu.

Uroš Zupanc

Delo s krožno menjavo FZS za naše društvo sem prevzel 28. 3. 
1992 od dolgoletnega gospodarja Vinka Virta. Pred njim se je s 
tem ukvarjal vsaj še Ivan Rak, morda še kdo vmes, vendar o tem 
nimamo podatkov. V teh skoraj tridese�h le�h se je nabralo 290 
paketov in 5545 zvezkov! Kot skrbniki na FZS so se v tem času za-
menjali š�rje: Bogdan Fajon do decembra 1992, Marko Rožman 
(mnogim bolj poznan kot športni novinar na TV) od marca 1993 
do avgusta 2012, Božidar Sedej od junija 2013 do novembra 
2015. Sedanji (od februarja 2016) skrbnik je naš član Ivan Ribič. 
Kake protekcije in prejemanja samih novih zvezkov to sicer ne 
pomeni, privarčujemo pa pri poštnih stroških za pakete. Menjal-
ne zvezke največkrat zamenjava kar na društvenem sestanku.



Srečko je našo filatelistično razstavo v Grižah obogatil še z lastnimi slikami.

Srečko ob prevzemu priznanja našemu društvu leta 2012 v Ljubljani. 
Priznanje izroča mag. Bojan Bračič, desno je Lado Zajc.

Srečko je bil dejaven v mladinski organizaciji, krajevni skupnos�, 
organizaciji SZDL, od leta 1979 do 1992 pa tudi v Turis�čnem 
društvu Žalec. Je veteran vojne za Slovenijo in član Zveze 
veteranov za Spodnjo Savinjsko dolino v Žalcu. 

Rodil se je 16. 12. 1948 v Celju, sicer pa je celo življenje Žalčan, ki 
ima zelo rad svoje mesto. Po osnovni šoli je nadaljeval šolanje in 
se kot strojni tehnik zaposlil v SIP Šempeter. Ob delu je doštudiral 
še na Višji tehniški šoli v Mariboru in leta 1975 postal inženir 
strojništva. V devetdese�h le�h je s svojim znanjem in izkušnja-
mi pomagal pri zagonu in napredku novega podjetja RSL Levec. 
Leta 2009 se je upokojil.

Kako naj vam opišem našega tajnika društva? Ko sem si postavil 
to vprašanje, sem ugotovil, da bi o njem zelo težko napisal vse, s 
čim se Srečko Meh ukvarja in da razen filatelis�čne ne poznam 
dovolj dobro preostale njegove zgodovine. Kot dober tajnik se je 
tudi tokrat izkazal in mi posredoval �ste osnovne podatke.

Kaj pa filatelija? Seveda ima Srečko čas tudi za ta hobi. V društvo 
se je včlanil leta 1996 in pričel spoznava� bogastvo podob in 
zgodb, skri�h v teh miniaturnih mojstrovinah. Že leta 2001 je bil 
na občnem zboru društva izvoljen za tajnika društva in na našo 
srečo to delo zavzeto opravlja še danes. Pripravlja vabila in jih 
razpošilja članom upravnega odbora ali za zbor članov, sodeluje 
pri sprejemanju novih članov društva, pobira članarino, vodi 
udeležbo na društvenih srečanjih, skrbi za vsakoletno razdelje-
vanje esejev, društvenih izdaj, Nove filatelije, je nepogrešljiv pri 
vseh društvenih razstavah ... Seveda je tudi Srečko član prve 
peterke društva, saj brez njegove pomoči pač ne gre.

Od leta 2010 je tudi član društva Univerza za tretje življenjsko 
obdobje Žalec. Tam se je izobraževal na krožkih računalništva, 
fotografiranja in nazadnje še likovnega ustvarjanja, vseskozi pa 

se zavzema za lepo slovensko besedo – tako pisano kot péto.

V senci predsednikov s(m)o tajniki nekoliko bolj v senci. To vam 
lahko potrdim iz lastnih izkušenj, saj sem hkra� tudi tajnik FZS. 
Dober tajnik (tajnica) pa je vsekakor desna roka vsakega pred-
sednika. Tako je bilo vedno tudi v našem društvu, kjer so tajniki 
praviloma opravljali svoje naloge daljše obdobje. Tudi danes je 
tako in ne vidim, da bi lahko bilo drugače tudi v prihodnje.

Leta 2016 

za dolgoletno delo 

je Srečko Meh prejel 
diplomo FZS 

v filateliji, leta 2020 
pa še bronasto odličje 

Lovrenc Košir.



Zahvaljujem se vsem znanim in neznanim članom za njihovo 
nesebično pomoč.

Na moje veliko presenečenje pa sem 2016 postal poverjenik 

razdeljevanja zvezkov krožne zamenjave pri FZS. Pri tem delu pa 
mi obilno pomaga številno članstvo, zato ne bi vseh poimensko 
našteval.

Leta 1986 sem doživel težko prometno nesrečo. Po delnem 
okrevanju so mi zla� zdravniki svetovali, naj si najdem hobi za 
psihološko podporo. Včlanil sem se v Filatelis�čni Klub Celje. 
Tam pa nisem našel pravega vzdušja. Zato sva se z mojim dobrim 

prijateljem g. Branetom Kačnikom in soglasjem predsednika FD 

Žalec g. Vojka Vučarja leta 1997 odpravila v Žalec. Sprejem je bil 

res enkraten. Prišel sem v družbo prijaznih ljudi. S svojim delom 
sem vse to poskušal vrača�. Na prigovarjanje g. Cirile Haler sem 
leta 2004 postal "gospodar" društva. Nabavljal sem znamke in 

ostali filatelis�čni material. Poskušal sem zadovolji� čim širši 

krog obiskovalcev. Če sem bil uspešen, naj presodi članstvo.

Laško, 29. julija 2020                                                         Ivan Ribič

Gospodar društva Ivan Ribič (slika iz leta 2006) že vrsto let skrbi, 
da dobimo filatelisti ves naročen material.

Toni Četina, Uroš Zupanc in pa avtor te knjige.
in dežuranje pri mizi na žalski Pošti. Ostali člani so še Srečko Meh, 
Ivan je tudi član standardne peterice, ki skrbi za postavitev razstav 

Včasih najdemo čas za kavo, včasih pa poteka vse bolj delovno. Veni Ferant

Naj kot predsednik društva dodam, da brez (včasih kar preveč) 
skromnega Ivana naša društvena srečanja ne bi bila to, kar so. 
Tudi na Zvezi smo mu zelo hvaležni za delo, ki ga opravlja v korist 
filatelije. V košarki bi rekli, „da je standardni član prve peterke“, 
saj je vedno pripravljen, da se vključi tam, kjer ga potrebujemo. 
Zato se tako njemu kot vsem ostalim iskreno zahvaljujem za vse, 
kar ste naredili za filatelijo in za naše društvo. Lepo je bi� 
predsednik društva s takšnimi filatelis�čnimi entuzijas�!



Filatelis� smo po naravi zbiralci, nabiralci. Težko kaj vržemo 

stran. Z le� se mora človek v filateliji odloči�, v katero smer bo 
šlo njegovo zbirateljstvo. Meni se je kar samo ponujalo, da me je 
zanimala zgodovina našega kraja in pričel sem se zanima� za 
poštno zgodovino Žalca. Pričel sem nabavlja� in shranjeva� 

najprej primerke poštnih žigov, kasneje pa še vseh podatkov, ki 

so vezani na žalsko Pošto. Ko smo leta 2015 praznovali 150 let 
naše Pošte, sem se odločil pripravi� razstavo ob tem jubileju. Ves 
material, predstavljen na razstavi, je bil iz moje zbirke, ki jo 
seveda še naprej nadgrajujem. Gre za nikoli končano zgodbo.

Imamo to srečo, da je v našem kraju tudi odlična Knjižnica z 

domoznanskim oddelkom. Tam lahko večkrat pripravimo kak 

večer, kjer predstavimo zanimive žalske osebnos� s pomočjo 

filatelije. Kako? Enostavno. Če je človek dovolj radoveden, bo 
želel iz starih pisemskih ovojnic, dopisnic ali razglednic izlušči� 
več kot le znamko in poštni žig. In iz takih majhnih koščkov 
nastajajo zanimive zgodbe. Eno vam bom predstavil tudi danes.

Na začetku mi je bilo pismo zanimivo samo zaradi tega, ker je 
imelo na zadnji strani poštni žig Žalca iz leta 1865, torej iz istega 

leta, ko smo 16. marca 1865 v Žalcu prvič dobili svoj poštni urad.

Ko pa sem na prvi strani pisma razbral priimek prejemnika tega 

pisma, so me začele zadeve vse bolj zanima�. Pismo je bilo 
namreč naslovljeno na P. S. Hoermesa. Le kdo bi to utegnil bi�?

Pismo je bilo iz Gradca v Novo Celje poslano G. P. Hoernesu (sicer 
župniku in oskrbniku gradu Herrschberg ob Bodenskem jezeru), 

ki je bilo v las� grofa Karla Salma. Leta 1849 je Salm od J. L. 

Hausmanna kupil tudi dvorec Novo Celje. Tja je poslal svojega 

oskrbnika, da pogleda stanje in predlaga, s čim naj bi se na tem 
posestvu ukvarjali. Hoernes je kmalu ugotovil, da so zemljišče in 
klimatske razmere ugodne za nasade hmelja, zato je to grofu 

Salmu tudi svetoval. Hoernes je očitno pisal nekomu v Gradec 

(morda je tja poslal celo kakšne vzorce zemlje s posestva v 

Novem Celju), zato je navedel svoj status in bivališče v Novem 
Celju. Kot kaže, pa je že pred prihodom tega pisma že odpotoval 
nazaj domov, zato so to pismo preposlali za njim v Nemčijo.

Najprej je bilo treba prebra� vse, kar je bilo napisanega in nekaj 

od tega tudi prečrtanega, potem pa ugotovi�, za kaj v tem 

primeru gre. Sicer je bil priimek napisan napačno (Hoermes), kar 

me je na začetku malce zavedlo. Potem pa me je rešil Uroš 
Govek, velik poznavalec zgodovine Novega Celja, ki je kot pre-
jemnika tega pisma prepoznal Georga Petra Hoernesa.

Zadnja stran pisma, poslanega iz Gradca v Novo Celje 8. julija 1865.

Naslovna stran trenutno najstarejšega pisma s poštnim žigom Žalca



Takole je pismo izgledalo, ko je 9. julija 1865 prispelo v Novo Celje.

v Wolfsberg.

Mimi Žuža, 
poslana 

Dopisnica 

14. 2. 1912

Elze 
Hausenbichler, 

poslana 

v Wolfsberg.
6. 8. 1912

Dopisnica 

Za nas filateliste je bilo seveda zelo dobro, da je Hoernes pred 

prihodom pisma že odpotoval pro� domu, saj bi v primeru, da bi 

bil Hoernes še v Novem Celju, ne dobili tako zanimivega primer-

ka poštne zgodovine. Škoda le, da nismo videli še vsebine pisma.

In kje je tu Žalec? Na prvi strani kuverte je od�snjen poštni žig 
Žalca na znamki za 5 krajcarjev. Če pa pogledamo kuverto še na 
drugi strani, najdemo tam še rdečkastorjav žig Pošte Žalec.

Pismo so iz Novega Celja odnesli na Pošto v Žalcu, dolepili 

znamko za 5 krajcarjev, jo žigosali s poštnim žigom Žalca (10. julij) 
in pismo preposlali na novi naslov: (dvorec) Herrsberg v kraju 
Meersburg (poštno ležeče) ob Bodenskem jezeru. Tja je prispelo 
14. julija 1865, naslednji dan pa je naslovnik pismo dvignil (žig).

In kaj je pri tem tako pomembnega za domoznanstvo? Poleg 
najstarejšega doslej najdenega poštnega žiga Žalca je zanimiv 
tudi prejemnik pisma, saj velja Georg Peter Hoernes za �stega, 
ki naj bi oskrbniku Josipu Bilgerju v Novo Celje prinesel prve 

hmeljske sadike. Ostalo, kar je temu sledilo, pa tako že poznate.

Ko sem pred le� pričel zbira� vse vrste žalskih poštnih žigov, sem 

na spletu kupil tudi dve dopisnici. Prvo je leta 1909 poslala iz 
Žalca gospa Elza Hausenbichler, drugo pa leta 1912 gospa Mimi 
Žuža. Obe sta bili poslani na is� naslov na avstrijskem Koroškem, 

zato me je pričelo zanima�, kaj je bila vsebina dopisovanja. 

Ker je takih zanimivih oseb do sedaj zbranih že preko 80, bom 

morda o tem kdaj napisal knjigo. Med zanimivejšimi prebivalci 

Žalca sem do sedaj zbral poštne pošiljke (s poštnim žigom Žalca) 
naslednjih Žalčanov: Jakob Janič (pismo iz 1876), Jakob Janežič, 
tovarnar (1877), pivovarnar Simon Kukec (1901), nadučitelj 
Anton Petriček (1915), župan Franc Roblek (1906), trgovec Jurij 

Krašovic (1915), tovarnar Vilko Senica, trgovec Vinko Vabič, kipar 

Eduard Salesin (1938), slikarka Jelica Žuža, slikar Dore Klemenčič 

Maj (1953), pesnica Meta Rainer, pisatelj Dane Debič, ...

Sčasoma sem pričel pridobiva� različne zelo zanimive kose in 

skušal izvede� čim več podatkov tako o pošiljateljih kot o pre-
jemnikih poštnih pošiljk s poštnim žigom Žalca. Ko se jih nabere 
dovolj, pripravim domoznanski večer v žalski Knjižnici in tam 

predstavim znamenite Žalčane še na malo drugačen način.

Upamo, da se bo ta zbirka še povečevala in da vam bomo lahko 
predstavili še kakega zanimivega Žalčana.

Veni Ferant



Dosedanji prejemniki priznanj in odličij FZS

Ko se človek odloči, da bo svoj eksponat poslal na tekmovanje, 

seveda upa tudi na čim boljši rezultat. Na začetku smo bili še brez 
pravih izkušenj, a smo s pomočjo kolegov iz FZS kmalu spoznali 
skrivnos� in pravila tekmovalnih razstav. Hitro smo se učili in kot 
kaže, tudi kar nekaj naučili. Poglejmo nekaj naših presežkov:

Mladinska filatelija

Tukaj ne moremo mimo omembe uspehov nekaterih ekspona-
tov, ki so sloves našega društva in s tem tudi naše države ponesli 

v marsikatere kraje tako doma kot po drugih kon�nen�h. 

Članska filatelija

Razstave FIMERA so kot nalašč, da razstavljavec tam naredi prve 
korake. Leta 2001 je Veni prvič predstavil eksponat iz njegovega 

poklica ― �skarstva. Razen čes�tk za pogum je prejel večinoma 

kri�ke, kar ga je opogumilo, da jih je upošteval in šel naprej, med 
tem ko so nekateri po takih kri�kah obupali. In že leta 2006 je 
njegov novi eksponat o pivu na svetovni razstavi v Washingtonu 
prejel senzacionalno prvo zlato medaljo za slovensko filatelijo! 

Res je, da je bil njegov eksponat v novonastajajočem tekmo-

valnem razredu (odprta filatelija), pa vendar je bila smer prava. Z 
le� so se pravila spreminjala in bilo jih je treba sledi�, zato je bilo 
potrebno eksponate tudi povsem spreminja�. Pa vendar je tudi 
prenovljen eksponat o pivu znova posegel po zlatu, tokrat v 

Londonu 2015. Po tekmovanjih v Malagi, Istanbulu, Sofiji, Evori, 

Dunaju, Pragi, Parizu, kitajskem Luoyangu ... sedaj čaka na še 

eno preurejanje, potem pa bo šel spet na pot tja, kamor sodi!

Rela�vno pozno smo se v na-
šem društvu spoznali z razstav-

no tekmovalno filatel i jo. 

Ukaželjni smo hiteli pridobiva� 
znanje, pri tem pa so nam po-
magali tudi kolegi, ki so s tem 
imeli več izkušenj. Prvi koraki so bili negotovi, nerodni, potem pa 

smo se nekateri opogumili in nabrali dovolj znanja, predvsem pa 

smo poslušali nasvete sodnikov na razstavah. 

Lara Plavčak: Albrecht Dürer's World of Art 

Če naštejemo samo največje uspehe: Washington 2006: velika 

srebrna medalja; Balkanfila Istanbul 2007: pozlačena medalja; 
Kitajska 2009: posrebrena medalja; Malezija 2014: srebrna me-
dalja ... V le�h od 2006 do 2014 eden najboljših mladinskih eks-

ponatov v tem prostoru. Mentor je Marjan Plavčak, OŠ Prebold.

Od leta 2009 naprej je zbirka prejemala odlične ocene na raz-

stavah v deželah regije Alpe-Jadran, pa tudi v Braziliji (2013) in 

Maleziji (2014). Mentor je Marjan Plavčak.

Anže Primožič: Čudovi� svet dreves

Anže Podgorski: Knjiga mene briga

Eksponat je dosegal podobne rezultate na razstavah, kot velja za 

eksponat Anžeta Primožiča. Mentor je Marjan Plavčak.

Eksponat je na domačih in tujih (Madžarska, Hrvaška, Portu-

galska ...) razstavah dosegal zelo dobre uvrs�tve. Mentor je Toni 

Če�na.

Vsako obdobje je prineslo nek drug nov eksponat in neka nova 
imena ter zmagovalce. Naši mladi filatelis� so po tekočem traku 

osvajali najvišja mesta na razstavah doma, v tujini pa je kon-

kurenca veliko večja, pa so kljub temu prinašali domov visoka 

priznanja in žlahtne medalje. Tudi dodatne posebne nagrade za 
najboljše eksponate v svoji kategoriji. Vse to dokazuje, da je delo 
po šolskih krožkih odlično, zato upravičeno upamo, da podobni 

rezulta� tudi v prihodnje ne bodo izostali. Nov rod se že kali.

Jasna Kolar in Tomaž Kozovinc: Ribnik Vrbje

2010 ― Srečko Meh, diploma FZS za dolgoletno delo v filateliji;

2012 ― Marjan Plavčak, bronasto odličje Lovrenc Košir;

2012 ― Cirila Haler, bronasto odličje Lovrenc Košir;

2009 ― Toni Če�na, priznanje za uspešno delo ob 60-letnici FZS;

2012 ― Toni Če�na, bronasto odličje Lovrenc Košir;

2020 ― Marjan Plavčak, srebrno odličje Lovrenc Košir;

2010 ― Ivan Ribič, diploma FZS za dolgoletno delo v filateliji;

2020 ― Srečko Meh, bronasto odličje Lovrenc Košir;

2020 ― Toni Če�na, priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo.



Kot večina otrok sem takrat tudi jaz zbiral znamke. In delal 
podobno škodo, kot večina, ko smo s škarjami uničevali pisma, 

razglednice, dopisnice ― samo zato, da smo potem lahko te 

znamke zamenjali za druge. Toda večina otrok je tudi sama že 
imela dovolj takih znamk. Spomnim se, kako sem si leta 1965 šel 
kupit na Pošto v Celju prvi dve znamki, namenjeni svetovnemu 
prvenstvu v namiznem tenisu. Po radiu smo namreč poslušali 

prenose tekem, saj televizorja še nismo imeli. Ti dve znamki sta 

imeli posebno mesto v mojem srcu. Potem pa smo na 2. OŠ Celje 

po zaslugi naše likovnice Darinke Pavle�č Lorenčak z risbami 
sodelovali na natečaju, kjer je bila potem najboljša risba otrok iz 
cele Jugoslavije izbrana za znamko, risbe pa so poklonili tovarišu 

Titu za rojstni dan. Tega leta so izbrali risbo učenke z naše šole in 

to je bil takrat mega dogodek za nas. Moja risba je bila objavljena 

na naslovnici Pionirskega lista ob poslanici Franceta Bevka ob 
dnevu otroške knjige, kar pa tudi ni bilo tako nepomembno. V 
času šolanja v Ljubljani sem občasno stopil do filatelis�čnih 
trgovcev in si kupil kakšno znamko, več pa pozneje, ko sem pričel 

hodi� v službo. Potem pa so prišle druge obveznos� in filatelija 

se je umaknila v omare, kjer je čakala kar nekaj časa.

Leta 1996 sem se včlanil v žalsko filatelis�čno društvo. Naslednje 

leto smo izdali našo drugo društveno kuverto, ki pa je prvič imela 
zraven tudi PPŽ. Izkušnje grafičarja so mi prišle še kako prav. 

Na ta svet sem 1. 6. 1955 v Celju najbrž prispel s pesmijo. Prve 

korake sem naredil na Ljubečni, od tam smo se preselili v Celje. 

Najprej na Jožefov hrib, potem na Cesto na grad. Obiskoval sem 
2. OŠ Celje, zadnja dva razreda pa smo se preselili na Hudinjo, 
kjer sem dobil cel kup novih sošolcev. Po osnovni šoli sem dobil 
š�pendijo v Celjskem �sku in leta 1970 odšel na Grafično šolo v 

Ljubljani. Po končani šoli sem se zaposlil kot črkostavec in �s-

karstvo me je spremljalo celo delovno dobo. Tudi sedaj se v tem 

„cehu“ dobro poču�m, čeprav je stroka iz svinčenih črk preko 
fotostavka prešla na računalnike. Mi pa predhodne izkušnje iz 
„svinčenih“ časov nedvomno večkrat pridejo zelo prav.

Mejnik na moji filatelis�čni po� se je zgodil leta 2002, ko sem 
postal član IO FZS. Zato, ker sem z odpr�mi ušesi in očmi vpijal 
vse te filatelis�čne novos�. Pričel sem obiskova� razstave in se 

seznanja� s tem področjem. Blizu mi je bilo načelo, da lahko iz 

svoje zbirke sestaviš tekmovalni eksponat, ki je čisto drugačen 

od vsega, kar zbiramo filatelis�. Gre za nekakšen unikatni izde-
lek, pri katerem pa pridejo prav tudi izkušnje tako iz grafičnega

Ker trdno verjamem v rek, da žena podpira tri vogale hiše, se 

moram na koncu zahvali� še moji Nataši, ki me razume in 
podpira, čeprav ji ni vedno enostavno. S filatelistom je treba 
zna� žive�, saj je takšno življenje vseeno malce drugačno.

Imam še veliko načrtov o nastajanju novih eksponatov, tako 
mojih kot tudi mladinskih z učenci na šoli. Intenzivno zbiram vse 
o poštni zgodovini Žalca, pa vse o zgodovini Žalčanov ... Upam, 

da mi bo uspelo pripravi� še kar nekaj domoznanskih večerov, 

kjer bom lahko predstavil zanimive prebivalce našega kraja skozi 

oči filatelista. In želel bi si, da bi nas bilo v društvu ak�vnih še več.

oblikovanja kot seveda iz filatelije. Nekako logično je bilo, da je 
bil moj prvi eksponat s področja �skarstva. No, če bi takrat poz-

nal še pravila o ekspona�h, bi bila zgodba še boljša. Na prvi 

razstavi v Trbovljah mi sodniki niso vzeli volje. Nasprotno. Iz 

njihovih napotkov in kasnejše pomoči izkušenejših kolegov sem 
sem se lo�l novega eksponata, ki predstavlja našo dolino zelene-
ga zlata in govori seveda o pivu, ki brez dobrega hmelja pač ne 

more. Po nekajkratnih preurejanjih je bila zgodba zrela za 

predstavitev v angleščini in prenovljen eksponat smo leta 2006 

poslali na svetovno razstavo v Washington. In zanj prejeli prvo 
zlato medaljo za slovensko filatelijo!

S pridobivanjem znanja in izkušenj v 18-letnem delu v organih 
FZS sem lahko pomagal tudi nekaterim mentorjem naših 
krožkov, nazadnje pa še sam postal mentor krožka v domačem 

kraju. Postopoma so prihajali novi izzivi. Eden takih je bilo tudi 

seznanjanje s sodniškim delom. Tudi izobraževanja v tujini. 

Vmes pa sem moral prevze� še vodenje našega društva. Prišla je 
tudi prva vloga nacionalnega komisarja na razstavi v tujini. Poleg 
tega že dobro desetletje skrbim za eseje FZS, pred dobrima 
dvema letoma sem prevzel vlogo urednika naše revije „Nova 

filatelija“. En mandat sem tudi član uprave FZS, kjer sem 

zadolžen za delo tajnika, na mnogih prireditvah pa me najdete s 
fotoaparatom, ki postaja nepogrešljiv del moje opreme ...

Veni Ferant
član društva od leta 1996





2007



Milan Žolnir,
član društva od leta 1969

2014



2015
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2017

2017



Filatelis�čno društvo Žalec

je za svoje delo prejelo:

leta 2010 – Savinovo plaketo Veniju Ferantu in FD Žalec 

za izjemne uspehe na mednarodnih filatelis�čnih 

razstavah, za 40-letno delo društva in odlično mentorstvo 

mladim filatelistom, kar vse pomeni pomembno 
oboga�tev občinske kulture;

leta 2016 – Priznanje Mestne skupnos� Žalec Veniju 
Ferantu za dolgoletno uspešno delo na področju 

filatelije.

leta 2004 – Grb Občine Žalec za filatelis�čne uspehe;

leta 1999 – Savinovo priznanje Občine Žalec za 

življenjsko delo Vojku Vučarju na področju filatelije;

leta 1997 – Priznanje Mestne skupnos� Žalec,
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