Poročilo zbor društev FZS
Srečanje je bilo v soboto 19.5.2018 ob 10 uri v prostorih glavne pošte v Ljubljani. Po ugotovljeni
sklepčnosti (prisotnih 14 društev od 27) smo začeli s sejo. Delovno predsedstvo sta sestavljala
g. Bojan Bračič in g. Veni Ferant. Poročila za leto 2018 so predstavili predsednik, blagajnik,
nadzorni odbor, krožna menjava. Poročila so bila soglasno sprejeta.
Članstvo se je v letu 2017 zmanjšalo za 9 članov, kar je trend zadnjih let. Skupaj je v zvezi še
ca. 700 članov od tega okrog 50 mladincev. Zveza posluje pozitivno, največji donator še naprej
ostaja Pošta Slovenije. V krožni menjavi sodeluje manj kot polovica društev. V obtoku je ca.
300 zvezkov, ki jih pripravlja 18 članov.
Plan za leto 2018/19 je predstavil predsednik. Najpomembnejši projekt bo 100. obletnica
Verigarjev. Pripravljen bo simpozij o Verigarjih, s svojimi referati bodo sodelovali tudi tuji
zbiralci. Ob tej priložnosti bo izdan tudi večjezični zbornik. V Kamniku bo razstava Slovenija
2019, s katero se bomo poklonili tej častitljivi obletnici. Zaradi razstave v prvem kvartalu 2019
ne bo možna izposoja vitrin. G. Pirc je predstavil projekt koledar Verigarjev. V koledar bodo
zabeleženi vsi pomembnejši dogodki (predvsem tisti ki zadevajo nastanek znamk, ter drugi
pomembnejši datumi). Spremljale jih bodo velike barvne slike redkejših Verigarjev, ter
potovana pisma iz tistega obdobja. Nadaljuje se tudi projekt Planica, kjer v nordijskem centru
nastaja obsežna zbirka s športno tematiko. V planu je tudi udeležba na mednarodnih razstavah
ISRAEL2018 v Jeruzalemu; PRAHA2018, Praga; AJF 2018 – Varaždin; THAILAND2018 – Bangkok.
V razpravi so nekateri predstavniki na kratko predstavili dejavnosti v preteklem letu in plane
za naprej. Po društvih so pripravili precej manjših (netekmovalnih) razstav ob različnih
dogodkih. Po šolah teče kar nekaj filatelističnih krožkov, nekaj tudi na novo. Več članov ima
stalne razstave (večinoma par vitrin), v preddverjih pošt in drugih ustanov, ki jih menjavajo na
par mesecev. Predstavnik FD Brežice nas je povabil na razstavo Verigarjev, ki jo pripravlja
domače društvo. K sodelovanju so pritegnili več eminentnih zbirateljev te tematike. Podana je
bila pobuda/predlog, da bi društva na sejmu Collecta imela po eno vitrino, kjer bi lahko
predstavila svojo dejavnost in izdelke, ki jih imajo društva na zalogi za prodajo. G. Bračič bo
idejo predstavil na odboru za pripravo omenjenega sejma. Vsa društva ne sodelujejo v
točkovanju, bi pa vseeno lahko poslala poročilo o svojem delovanju, da bi Zveza vedela kaj se
dogaja na terenu je menil eden od razpravljalcev.
Sledila je podelitev priznanj društvom, ki so sodelovala v ocenjevanju. Za pretekli dve leti sta
se najbolje odrezali FD Lovrenc Košir in FD Ljubljana. Ker ju je ločevalo samo 5 točk se je IO
odločil, da podeli 2 prvi mesti. Podelili so še več bronastih priznanj, zlato priznanje (g.Srečko
Beričič); Priznanje Lovrenc Košir za življenjsko delo (g.Branko Morenčič). Podelili smo še 3
priznanja Zaslužni filatelist (g. Janez Cerkvenik, g. Veselko Guštin in g. Boštjan Petauer). S tem
smo našo sejo zaključili okrog 12 ure.
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