Filatelistično društvo Idrija
Prelovčeva 2
5280 Idrija

Dne 13. 5. 2018

Poročilo predsednika na občnem zboru društva
Cenjena članica in člani FD Idrija, lepo pozdravljeni.
Zbrani bomo pregledali naše lansko delo in rekli kako besedo o letošnjih načrtih, kot zahteva
društveni red. Seveda ste se z dnevnim redom seznanili tudi z dejstvom, da smo lani na takem zboru
prenesli volilno leto na letos. Prevetrili bomo torej osebje v organih društva. Lani nismo imeli
kandidatov, ki bi funkcije želeli sprejeti. Tudi letos jih ni veliko, pa vseeno. Še nekaj običajnih točk za
tovrstno srečanje je, ki jih moramo doreči, da bo naša ladjica zakonito plula naprej v 70. leto svojega
delovanja.
Koliko pa nas je v društvu. Po gospodarjevem štetju nas je 30. Lani nam je umrl odbornik društva,
vsej Idriji nepogrešljiv Janez Kavčič. Letos pa je umrl do pred kratkim naš najstarejši član Milan
Lapajne. Dva mlada člana sta se vpisala k nam na filatelistično pot, eden pred 3 leti, eden lani: ravno
toliko, da nas je ostalo enako število. Pred 10 leti nas je bilo vsaj ducat več.
Naša nedeljsko zbiranje na tem mestu smo imeli lani verjetno najpogosteje med vsemi društvi v
mestu, saj je skoraj odpadlo le trikrat. »Skoraj« zato, ker smo se še takrat, dva ali trije člani dobili vsaj
na kavi in klepetu v Mlinčku. Duša teh zbiranj, njihovo katalizacijsko jedro, je že nad trideset let naš
gospodar Vojko Rejc, katerega prej črn, zdaj pa rjav avto pred šolo vedno nakaže, da je “štacuna” ob
devetih odprta in se splača vstopiti. Ta srečanja so pač glavna društvena dejavnost - druženje. Redno
prejemamo domače izdaje, se poslužujemo katalogov naše knjižnice in se dogovarjamo o naših
zbiralskih zadevah. Običajno nas pride ob nedeljah skupaj od 7 do 20 članov.
Sestanki odbora društva so bili lani redkejši kot kdaj prej: Dosti smo se dogovorili kar ob rednih
sestankih. Leto 2017 smo prvič prejadrali brez občinskih dotacij, verjetno bolj po svoji kot kaki drugi
odločitvi/krivdi. Izdali smo štiri obeležja:
- V januarju skupaj s CUDHg poklon topilniški dediščini v mestu in poklon reviji Kaplje in
njenim snovalcem skupaj z Mestno knjižnico in čitalnico Idrija. O teh dveh izdajah smo
govorili že lani, saj je bil občni zbor kasneje. Zato ne bom ponavljal
- V juniju spominsko Izdajo ob občinskem prazniku in Festivalu čipke.
Razstava ob obeh junijskih izdajah je bila dobro obiskana, saj se je mogoče v pritličnih prostorih
mestne knjižnice res dobro organizirati ob vsakem vremenu, prostor pa je ob rednem toku pešcev v
centru mesta. Seveda ni bilo takega obiska kot ob svetovnem kongresu čipkaric 2016, pa vendar. Na
izdaji ob Festivalu smo se motivno pridružili CIDovi celostni podobi festivala s slikami Sama Trebižana
na razglednici in znamki, ter z motivom čipke metulja idrijske avtorice Irme Pervanja. Ob občinskem
prazniku smo predstavili domačega skladatelja Zorka Prelovca. Slikovni material nam je naklonila
Narodna univerzitetna knjižnica, likovni avtor pa je bil Nande Rupnik.
Obe junijski izdaji tvorita dolgoletno jedro našega programa.
Vse štiri izdaje v letu 2017 so vsebovale po 3 elemente: originalno razglednico na obravnavano temo,
osebno poštno znamko in priložnostni poštni žig. To smo sestavili v obliko maksimum karte,
posamezni uporabniki pa so lahko frankirali kartice na klasičen način ali pa so posamezne elemente
uporabljali ločeno.

V rednem izdajateljskem programu Pošte Slovenije ni bilo nobene spominske Idrijske izdaje, katere
promocijo bi morali pripraviti. Res pa je, da so na redni poštni znamki prikazali sliko očaka Triglava, ki
jo je posnel mlad idrijski planinski navdušenec, zgodovinar Primož Grahelj. To znamko smo s
plakatom in prodajo promovirali med razstavo v času Festivala. Predlagam, da jo vključite v nabor
»idrijskih znamk«.
Finančnega prometa smo v 2017 imeli nekaj nad 4000 evri. Končna denarna bilanca lanskega leta je
bila pozitivna in tako ohranjamo glavnico namenjeno zborniku, ki žal ostaja le načrt: okrogla
obletnica se bliža v letu 2019.
Filatelist, naš bilten je lani izšel decembra za Miklavža, namesto aprila ali maja kot zadnjih 14 let.
Izdan z zamudo, je pa zato vključil skoraj vse lanske dogodke.
Pol kataloške knjižnice je bilo obnovljeno 2015, 2017 nič, letos se dogovarjamo za drugo polovico..
Udeležili smo se Collecte (2017 in 18) in Veronafila (2017 in planiramo ga ponovno čez 13 dni).
Društvo subvencionira obisk v Veroni za svoje člane.
Lani smo se fila-piknika udeležili prvo soboto septembra v Žapužah, ker se je ajdovsko društvo
odločilo, da ga bo prirejalo bienalno, v letih, ko ga ne bo v Idriji pri tabornikih na Pšenku. Le teden
pozneje smo se že družili v Kočevju pri Boštjanu Šinkovcu in Tomažu Pucu in njunih filatelističnih
prijateljih. Ta dva sta naša najoddaljenejša člana.
Redno smo prelistavali krožno zamenjavo pod budnim nadzorom Silvestra Bajca.
Srečko Kogoj je v sodelovanju z Ljubom Ukmarjem že deveto leto redno obnavljal naše okno v svet:
spletno stran. Naš član iz Ljubljane, Janko Štampfl, že desetletja objavlja v Dnevniku filatelistično
kolumno. O njem je prav v preteklem tednu (petek) izšel v Dnevniku poseben intervju. Sodelovanje s
pošto Slovenije in FZS je bilo v 2017 minimalno, protokolarno. Doživeli smo najprej preselitev pošt v
poslovni lokal v Črnem vrhu in v Spodnji Idriji, ki ji je pred mesecem sledila še skoraj popolna ukinitev
pošte v Spodnji Idriji.
Rad bi se zahvalil vsem odbornikom, članom, sodelavcem in mecenom našega društva s katerimi sem
imel čast sodelovati v skoraj polnih 11 letih dosedanjega predsedovanja društvu. Hvala sočlanom
društva, Občini Idrija, Občini Cerkno, Gimnaziji Idrija, Pošti Idrija in Cerkno, CIDu Idrija, Glasbeni šoli
Idrija, Mestni knjižnici Idrija, Mestnemu muzeju Idrija in njegovi enoti v Cerknem, idrijskim
tabornikom, tiskarju Danilcu, naslednikom RŽS Idrija, likovnim oblikovalcem, finančni pomočnici in
vsem ostalim, ki so nam tem času pomagali pri 35 spominskih izdajah in vseh drugih dejavnostih
društva.
Letos je predviden zožen program dela v izdajateljski dejavnosti: le 2 jedrni izdaji vsakega leta v
juniju:
- ob občinskem prazniku bomo predstavili mestni čebelnjak v Idriji, kar bo hkrati pozdrav
prvemu praznovanju svetovnega dneva čebel 20. maja 2018. To praznovanje je določila OZN
na predlog slovenske Zveze čebelarskih društev.
- ob Festivalu Idrijske čipke pripravljamo tematsko izdajo, ki bo ponovno uporabila likovne
predloge Sama Trebižana za celostno grafično podobo dogodka. Za priložnostni poštni žig
nam je eno od slik priredil Silvij Jereb, tokrat prvič v vlogi oblikovalca za društvo.
- Seveda bo obe izdaji spremljala 14 dnevna filatelistična razstava našega člana Vojka Rejca in
mariborskega kolege Milka Lineca
- Bili smo že na Collecti, subvencionirano gremo v Verono.
- Letos je leto za piknik na Pšenku
- Družili se bomo še dalje ob nedeljah dopoldne
- Vzdrževali bomo vse dosedanje aktivnosti

-

Upam da rodimo zbornik
Poživljeno vodstvo bo uvedlo še kaj več

Že lani sem povedal, da se bom odpovedal predsedovanju društvu iz osebnih razlogov. To je letos
možno izvesti, saj je na predsedovanje pristal nov kandidat, dosedanji član društva Nace Jereb.
Odbor je že eno leto brez enega člana, Janeza Kavčiča. Če me izvolite sem pripravljen zasesti njegovo
mesto v odboru kot član in nadaljevati s praktičnim delom v društvu.
Lep pozdrav in uspešno zbirateljsko leto vam želim
Franci Jereb

