
Poročilo člana Izvršnega odbora FZS za leto 2017 

 

IO FZS se je od lanskega rednega letnega zbora članov FD Idrija sestal 3 x in sicer: 

 7.11.2017 

 14.1.2018 in 

 17.4.2018. 

Udeležil sem se sestankov dne 7.11.2017 in 17.4.2018. 

Dnevni redi sestankov IO FZS so skupaj z vsemi materiali so javno dostopni na spletni strani 

www.fzs.si. 

FZS deluje finančno stabilno, čeprav se njen proračun vsako leto krči. Temu se prilagaja tako, 

da zmanjšuje stroške tam in tako, tako da to čim manj vpliva na njene aktivnosti. Glavni 

sponzor ostaja Pošta Slovenije, ki kljub najavi znižanja podpore tega ni uresničila, tako da je 

poslovanje zveze vsaj še v naslednjih 2 letih predvidljivo. Negativna razlika med prihodki in 

odhodki se pokriva v breme rezervnega sklada zveze. 

Osrednja aktivnost FZS v tem letu je Mednarodni simpozij VERIGARJI 100, z mednarodno 

udeležbo, ki se bo zgodil v oktobru 2018 v gradu Tivoli v Muzeju novejše zgodovine. To je 

velik in za filatelijo pomemben dogodek, udeležila se ga bosta tudi pokrovitelja župan Zoran 

Jankovič in predsednik države Borut Pahor. V tej zvezi je bil izdan tudi Bilten in Pravilnik, 

oboje dostopno na www.fzs.si v novicah. 

Ob tej priložnosti bo FZS izdala tudi zbirateljski Veliki stenski koledar za leto 2019 z motivi 

VERIGARJEV in opomniki posameznih dogodkov izpred 100 let. IO FZS predlaga vsem 

društvom, da kupijo ta koledar za vse svoje člane. Cena koledarja za društva je 5€, kar je za 

koledar take kvalitete in trajne vrednosti res minimalen strošek. 

IO FZS tudi vsem društvom, ki se v tem preteklem obdobju niso udeležila ocenjevanja 

(ocenjevanje se jih je udeležilo 14 od 27 društev), naj se ocenjevanja udeležijo. Namen 

ocenjevanja ni tekmovanje ampak primerjava medsebojnih aktivnosti v smislu spodbude in 

motivacije za društvene aktivnosti. 

V letu 2017 je FZS štela 27 članic, skupno število članov je bilo 675, od tega 57 mladinskih 

članov. V primerjavi s preteklim letom se je število članov zmanjšalo za 9, kar je minimalno, 

število mladih članov je ostalo isto. 

 

 

Poročilo pripravil: 

Srečko Kogoj, član IO FZS 

 

                                                                                                             

Idrija, 13.5.2018 


